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CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY  

„ŠKOLNÍ DRUŽINA HLEDÁ TALENT 2018/2019“ 

 

Chtěl by ses zúčastnit této skvělé a velkolepé show? Máš talent, který nám chceš předvést a 

nestydíš se? Popřemýšlej o tomto novém projektu, sestav si svůj tým a dokaž všem, v čem 

vynikáš … 

 

Cíle projektu a plánované činnosti: 

 Oblasti talentu se budou týkat hudebního, tanečního, sportovního, výtvarného a 

uměleckého směru. 

 Talentový celoroční projekt začne v měsíci říjnu a skončí v měsíci květnu. 

 Jednou za měsíc si ukážeme jeden talent, který nám představí určitý tým. Tým nás 

s daným talentovým směrem seznámí, popíše a ukáže nám, co umí, v čem vyniká, co 

všechno potřebuje k danému sportu, hudbě, tanci, výtvarnému umění a popřípadě nás 

sportu, hudbě, tanci, kresbě naučí . 

 

Očekávané výstupy: 

 portfolio 

 prezentace  

 zápis a slovní projev 

 fotodokumentace 

 vzájemná spolupráce 

mailto:skola@skolasudice.cz
file:///E:/A2%20KRIST/ZS%20SUDICE/VYROCNI%20ZPRAVY/www.skolasudice.cz


 rozvoj smyslového vnímání, pozornosti a komunikativních dovedností 

 

Kdo se bude na realizaci projektu podílet: 

 zástupci jednotlivých talentů 

 vychovatelky 

 děti 1. – 6. třídy 

 

Harmonogram projektu: 

 celoroční projekt 

 1 talent/1 měsíc 

 ostatní dny – tvorba prezentace ve Wordu, slohový zápis, kresba, fotodokumentace 

 

Kompetence: 

Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, 

samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně 

reaguje a vede smysluplný dialog 

Sociální a personální kompetence » ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit,  

při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní 

společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopný respektovat druhé, 

vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

Témata: 

Všeobecný výběr ve sportu, tanečního, hudebního, výtvarného a uměleckého směru. Výběr je 

libovolný, téma si volí každý tým sám. 

 

 



Hodnocení a kritéria hodnocení: 

Hodnocení bude probíhat v průběhu školního roku a vyhodnocení proběhne v měsíci  

červnu 2019. Hodnotí vedoucí a zástupce jiného týmu + vychovatelky. 

ZNÁMKOVÁNÍ (body): 

1 – VÝBORNÁ 

2 – CHVALITEBNÁ 

3 – DOBRÁ 

 


