
 

Asociované školy: 1. KŠPA Praha, s. r. o. Pernerova 29/383 186 00 Praha 8 tel.: 281 863 044 
 1. KŠPA Litoměřice, s. r. o. Máchovy schody 4/13 412 01 Litoměřice tel.: 416 733 678 
 

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. 
škola s tradicí od roku 1992 

Holandská 2531, 272 01 Kladno | IČ: 25108492 | SŠ IZO: 043784054 | ZŠ IZO: 181044510 | REDIZO: 600006930  | 
zapsáno do obchodního rejstříku dne 24. 2. 1997, oddíl C, vložka č. 50301| bank. spojení Komerční banka, a. s., č. účtu: 
51-5217730277/0100| www.1kspa.cz | kladno@1kspa.cz | tel.: 312 249 354, tel./fax: 312 687 800, GSM: 733 123 587  

První projektový den pro žáky 1. A a 1. B 

Název: 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Datum projektu: 11.9.-15.9. 

Cíl projektu: 

V pondělí 11.9. 2017 se uskuteční náš první projektový den nazvaný Z pohádky do pohádky. 
Cílem této o akce je připomenout si s dětmi klasické české pohádky, jejichž postavy se 
objevují téměř ve všech knihách, jež provázejí dětský svět. Hlavně od této akce očekáváme, 
že se žáci navzájem lépe poznají a upevní se třídní kolektiv. Toto je důležité zvláště u citově 
introvertních dětí, jimž by k větší otevřenosti mělo přispět i to, že se budou celý týden učit 
jako jedna pohádková postava. (Prosíme Vás o převlek klasické pohádkové postavy, ve které 
se Vaše dítě bude cítit dobře.) 

Průběh akce: 

Děti se ráno sejdou ve svých třídách převlečeny za různé pohádkové postavy. Nejprve krátce 
o své postavě pohovoří – z jaké pohádky k nám přichází, jestli jsou kladná nebo záporná 
postava apod. 

Dále je čeká poslech čtené pohádky, při níž žáci budou reagovat na určité předem dané slovo 
– rozvoj sluchového vnímání, nácvik koncentrace. 

K přečtené pohádce vytvoří ilustraci – nácvik představivosti a fantazie. 

Budeme hrát část celé pohádky nebo možná celou. 

Rovněž nás čeká hádání písniček z Večerníčků a vyrobíme si čepičku pro Večerníčka. Dětmi 
zvolenou písničku se naučíme zpívat. 

Můžeme si vymyslet pohádku z vlastních postav ve třídě. Ve skupinách pak vymýšlet konec 
celého příběhu. Opět může být provedena dramatizace. 

A celou akci může zakončit vědomostní soutěž z našich klasických pohádek a pohádková 
diskotéka. 

 

Můžeme Vám slíbit, že každý měsíc zahrneme do našeho vyučování další zajímavé projekty. 
Protože naším cílem je, aby žáci do školy za námi chodili rádi, těšili se na své nové kamarády 
a také na nás. 

 

Vaše tř. učitelky 

 


