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Projektový den zdravého životního stylu pro žáky zá kladních a st ředních škol 

(KA1) 
 
V rámci projektu „ Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji“ 
(CZ.1.07/1.1.00/53.0020),  jehož příjemcem je Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta 
tělesné kultury a naše škola je jedním ze 47 partnerů, proběhl v prostorách naší školy 
dne 30.3.2015 v době od 8.00 – 12.00 hodin projektový den zdravého životního stylu, 
kterého se zúčastnili všichni žáci a studenti naší školy. V prostorách školy bylo vytvoře-
no několik stanovišť, které umožnily všem účastníkům vyzkoušet si nové sportovní akti-
vity s využitím nových netradičních sportovních pomůcek získaných v rámci projektu. 
V prostorách tělocvičny se žáci seznámili s Kimballem, prošli překážkovou dráhou a hráli 
stolní tenis. V atriu byla na programu jóga a psychomotorická plachta, na chodbách se 
jezdil slalom s koloběžkami, využívaly se instalované basketbalové koše k soutěžním 
aktivitám a soutěžilo se ve fotbálku. V prostorách střední školy a speciálních tříd se vyu-
žívaly pomůcky rehabilitačního charakteru a na chodbách se procvičovaly aktivity 
s balančními prvky. Poslední hodina byla ve všech třídách zaměřena na otázky zdravé-
ho životního stylu s využitím interaktivní tabule a počítačové učebny. Výstupy ve formě 
vytvořených plakátů mají žáci ve svých třídách. Projektový den byl zajímavý, pro žáky 
motivující a bude i v dalších letech realizován jako součást zdravého životního stylu ve 
škole. 

 

 

                                                Zápis z projektového den 

 

Název akce:              Projektový den zdravého životního stylu pro žáky zá kladních  

                   a středních škol (KA1)  

Datum: 30. 3. 2015 

Místo konání : SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

Počet účastník ů:  93 žáků a studentů 

Věk:  6 – 15 ( ZŠ)  

         16 – 25 ( SŠ) 
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Program akce:  

Zúčastněné třídy: 
1.-3.třída           Mgr. Dohnalová Zdenka, Kreselová Vlaďka.  
4.-5.třída      Mgr. Peterková Taťána, Tomková Lucie. 
6.třída      Mgr. Koláček Vít. 
7.třída      Mgr. Novák Ladislav, Kunovská Alena. 
8.třída      Mgr. Zemánková Kateřina. 
9.třída      Mgr. Zemánek  Kamil.  
SpCH                Mgr. Ulma Michal, Doležalová Alžběta 
PrŠ I                  Mgr. Odstrčilová Hana, Krejčiříková Martina. 
PrŠ II                 Mgr. Musilová Táňa, Schrammová Božena. 
 
Skupiny v tělocvičně : 
Přípravná třída + 1.-3.tř.           ( 1.vyuč.hodina ) 
4.-5.tř. + SpCH                         ( 2.vyuč.hodina ) 
6. tř. + 8.tř.                                ( 4.vyuč.hodina ) 
7.tř. + 9. tř.                                ( 3.vyuč.hodina ) 
 
Samostatný program:   Přípravná třída, SpA + B,   
( Mgr.Horáková Petra, Mgr.Gaďourková Jindřiška, Bc.Nováková Jana Plesová Martina, 
Šedová Eva, Bc.Techetová Simona ) 
 
Učitelé:  Každý učitel své třídy vedl program na všech stanovištích a dbal zejména na 
bezpečnost! 
 
Fotodokumentace:     Mgr. Zedková Romana 
 
V závěru projektového dne žáci obdrželi od třídních učitelů Osvědčení + zdravou tyčinku. 
 
 
Popis stanoviš ť: 
 
A)  Psychomotorická plachta. Jóga na podložkách                (atrium – přízemí u ŠD) 

B)  Koloběžky + basketbalové koše+ fotbálek                        (chodba u jídelny – 1.p) 

C)  Balanční prvky , kuželky ( překážková dráha)                   (chodba 2.p)                                     

D)  Kimball, stolní tenis, kruhový trénink)                                ( tělocvična )  
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E)  Třída ( zdr. životní styl, inter.tabule, popř. PC učebna )    ( jednotlivé třídy) 

 

Skupiny  7.55 – 8.40 8.50 – 9.35 Přestávka 
dozorují 
tř.učitelé 

9.55 – 

10.40 

10.50 – 

11.35 

Přípr.t řída D E E E 

1.-3.třída          D E C B 

4.-5.třída A D B E 

6.třída E B A D 

7.třída B A D E 

8.třída E B A D 

9.třída B A D E 

SpCH E D B C 

PrŠ I + II            C E 

 

E B 

 

 

Stručný popis práce s cílovou skupinou:  

Jednotlivé třídy dle rozpisu prošly všechna stanoviště . Sportovní aktivity realizovali 

třídní učitelé s asistentem pedagoga s třídou dle rozpisu. Teoretická část – Zdravý 

životní styl proběhla ve třídě s interaktivní tabulí nebo v počítačové učebně. Výstupem 

byl motivační plakát, který mají žáci vystaven ve třídě. Po skončení olympiády proběhlo 

vyhodnocení, žáci získali Osvědčení + zdravou tyčinku. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Název projektu: Aktivní životní styl d ětí a školák ů v Olomouckém kraji  
 

Registra ční číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0020  
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 
 
 
 
 

Vzor osv ědčení s fotografií, které získali všichni žáci a stud enti zapojení do projektového 
dne. 

 
 
 

            
 
 

DAVID  POHANKA  ( 9.t řída)   
úspěšně absolvoval  

 
PROJEKTOVÝ  DEN  ZDRAVÉHO  ŽIVOTNÍHO  STYLU  PRO ŽÁ KY  ZÁKLADNÍCH   

A STŘEDNÍCH ŠKOL (KA1 ) 
dne  30.3.2015 

  
 
 
 
 
 


