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AKCE ŠKOL NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Konec školního roku je na většině škol a mateřských školek spojen se zajímavými akcemi pro děti,
žáky a jejich rodiče, s prezentací toho, co vše se děti během roku naučili nebo vytvořili, s rozloučením
s kamarády a učiteli. 1. červen se slaví také Den dětí a většina škol tento svátek stráví zajímavou
mimoškolní aktivitou pro děti.
Například na Základní a Mateřské škole v Doudlebech slavili Dětský den na téma Cesta za pokladem
- „Zlatá rybka čaruje“. Děti ze školky si nejprve vyrobily papírové rybičky ve třídě. Potom vyrazily na
školní zahradu, kde plnily zadané úkoly a hledaly ukryté
zlaté šupinky. Na konci cesty je čekal poklad –
překvapení a zlaté šupinky si nalepily na své rybičky.
Konec června je zase v této školce spojen s tradiční akcí
Pasování předškoláků na školáky a loučení se školním
rokem. Učitelé z MŠ jsou převlečeni do kostýmů
královské družiny a slavnostně pasují předškoláky na
školáky. Ti dostanou na památku různé dárky a šerpu
s nápisem „Jsem školák“. Rodiče vždy přinesou nějaké
občerstvení a stráví ve školce příjemné odpoledne.
V Mateřské škole Žabovřesky pořádají každoročně Velkou akademii dětí, letos pod názvem ,,LETEM
SVĚTEM„. Na tuto akademii dovedností dětí a závěrečnou akci školního roku se vždy těší široká
veřejnost a bývá to velká sláva. Tentokrát se
účinkovalo na školní zahradě. Akce vyžadovala hodně
spolupráce, zapojili se rodiče, rodiny dětí i učitelek a
spolupracovalo i zastupitelstvo Obce Žabovřesky.
Tentokrát obrovské letadlo dopravilo děti do Paříže,
do New Yorku, na pláž do Brazílie, k moři do Afriky…
Spousta písní, básní a pohybu přeneslo všechny do
cestovatelské fantazie. Na zastávce v obří galerii
v Paříži vydražili v akci namalované obrazy dětí. Celou
muzikálovou scénu si vedly děti sami v kostýmech
pilotů a letušek. Údiv hostů neměl hranic.
Probíhali ale i zajímavé akce na školách. Na Jubilejní základní škole svatováclavská ve Strýčicích
připravili zajímavý environmentálně zaměřený program o nakládání s odpady s názvem Tonda Obal.
Žáci celé školy byli hravou formou seznámeni s recyklací odpadu a s nutností třídění odpadních
materiálů. Součástí akce byly prezentace, názorné ukázky a soutěže.
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Na Základní a Mateřské škole Borek uspořádali
pro své žáky během června několik zajímavých
akcí. Pro žáky 4. a 5. ročníku připravili pedagogové
na konec školního roku tematickou hru
s historickým námětem Rytíři kulatého stolu. Žáci
se seznámili se středověkým životním stylem,
součástí byly i ukázky historických modelů
oblečení a zbraní, žáci si sami mohli vyrobit
některé předměty jako třeba mince, jednoduché
zbraně, oblečení nebo potraviny.
V rámci Dětského dne zase například připravili ve 4. třídě se zaměřením na pracovní činnosti akci na
téma Gastronomie. Žáci se učili spolupráci v
týmech a současně získávali pracovní a specifické
kompetence při tvorbě produktů (jídla, lampy,
reklamy apod.). Nejprve se rozdělili do týmů a
vybrali si činnosti se zaměřením na konkrétní
produkt, společně ve skupinách ho poté vyráběli a
na konec měli i vytvořit na tabletu vlastní
prezentaci a výsledný produkt odprezentovat.
Pro děti z mateřské školy Borek uspořádali například
Projektový den „Zahrada“. První den probíhaly ukázky
pěstování rostlin, děti si sami zasadili vybrané druhy na
školní zahradě a učili se poznávat rostliny podle obrázků
i skutečných exponátů. Druhý den navštívili blízké
zahradnictví, kde si prohlédli všemožné rostliny a jejich
pěstování a dokonce mohli některými nakrmit místní
zvířátka. Předškolním dětem byla určena také akce
Společné online bádání s Technickým muzeem ve Vídni. Děti měly možnost si online prohlédnout
expozice Technického muzea ve Vídni. Dle pokynů si pak mohly vyzkoušet jednoduché pokusy.
Rovněž dostaly možnost komunikovat online s dětmi z jiných školek a sdílet své dojmy z aktivity.
Základní škola Boršov nad Vltavou se také může pochlubit několika zajímavými akcemi
uspořádanými koncem školního roku. Pro své žáky
připravili několik tvořivých aktivit jako například Seznámení
s kožedělným řemeslem, kdy si žáci 3. třídy zkusili ušít
vlastnoručně koženou peněženku. Sami si ji sešili, nabarvili
barvami, vyzdobili pomocí razidel. Seznámili se s touto
historickou technikou, se zpracováním kůže a jejím
barvením a zdobením, s ručním šitím kožených výrobků a
zjistili také rozdíl mezi průmyslovým a ručním zpracováním
kůže, seznámili se s pracností a obtížností ručního
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zpracování, ale také s hrdostí na vlastní výrobek. Pochopili také rozdíly v ceně průmyslového a
ručního výrobku.
Škola také vlastní fotostudio vybavená zábleskovými profesionálními světly. V minulých letech
probíhaly na škole fotoworshopy pro žáky a rodiče a fotokroužek pro žáky. V červnu udělali výběrový
a ukázkový fotoworkshop pro zájmový kroužek na další školní rok. Žáci byli seznámeni s technikou
svícení, s různým nastavením a rozmístěním světel, s vizuální stránkou fotografie a základními
zákonitostmi portrétní fotografie, práce s modelem atd.
A do třetice můžeme vybrat z této školy akci Kočka není pes. Do školy pozvali paní Nevečeřalovou,
kočičí poradkyni a psycholožku a pana
Desenského, kynologického poradce, kteří
realizují stejnojmenný pořad v televizi. Žáky se
rozdělili do dvou skupin, které se postupně
prostřídali u obou lektorů. Paní Nevečeřalová
dětem ukázala svou kočičku a na ní
demonstrovala potřeby, které kočky mají,
vypravovala o životě koček a radila, jak s nimi
zacházet a čemu se při výchově koček
vyhnout. Pan Desenský s sebou přivezl na
ukázku své 3 psy, předvedl dětem jejich výcvik
a také hovořil o potřebách pejsků a jejich psychologii. Další den proběhl ve vyšších ročnících Zvířecí
den, kdy děti mohly do školy vzít své domácí mazlíčky a hovořily o péči o ně. Mazlíčci byli velmi
rozmanití, od morčat po plazy nebo hmyz.
A nakonec hezkou akci spojenou s koncem
školního roku a odchodem žáků ze školy
pořádají na Základní a Mateřské škole Vl.
Rady v Mladém a to Rozloučení se žáky 5.
Ročníku. Škola má pouze 1. stupeň a stalo se
už tradicí slavnostně se rozloučit se žáky
posledního, tj. 5. ročníku. Z epidemických
důvodu nebylo možné udělat velkou
hromadnou akci, proto se rozloučení
rozdělilo na několik částí. Dopoledne se na
školní zahradě sešla celá škola a žáci 5.
ročníku jim předvedli své vystoupení, poté se s nimi oficiálně rozloučili všichni učitelé. Odpoledne
bylo věnováno žákům 5. ročníku a jejich rodičům, proběhlo opět vystoupení žáků, proslov ředitelky
školy, poděkování žáků třídním učitelkám, společný raut a Interaktivní muzeum zálib – žáci v prostoru
školní zahrady prezentovali své záliby, rodiče měli možnost si některé dovednosti dle pokynů žáků
vyzkoušet. Akce pokračovala i večerním blokem, kdy měli žáci možnost strávit poslední společné
chvíle ve školních prostorách, prohlídka společných fotografií a videí a nakonec ve škole i přespali.
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