
Vítám Vás na malé ukázce mojí Vítám Vás na malé ukázce mojí 
prácepráce
•• celkový pohled na celkový pohled na 

základní školuzákladní školu

•• budova mateřské školy a budova mateřské školy a 
obecního úřaduobecního úřaduobecního úřaduobecního úřadu

•• atrium = venkovní třída, atrium = venkovní třída, 
sloužící pro školní sloužící pro školní 
družinu, ale i výukudružinu, ale i výuku



Mám brouka v hlavěMám brouka v hlavě



Vyzkoušené projektyVyzkoušené projekty

•• Co nám roste na zahradě Co nám roste na zahradě 

•• Prezentace Prezentace –– Naše obec a pořádek, Zvířata Naše obec a pořádek, Zvířata •• Prezentace Prezentace –– Naše obec a pořádek, Zvířata Naše obec a pořádek, Zvířata 
v naší obci, Mame si kde hrát? v naší obci, Mame si kde hrát? 

•• Video Video –– Co všechno víme o naší obci Co všechno víme o naší obci 



každý nový školní rok má jiné témakaždý nový školní rok má jiné téma
„U nás na hradě“„U nás na hradě“
•• slavnostní tabule slavnostní tabule –– vše z vše z 

papírupapíru
•• perníkový hrad a písemné perníkový hrad a písemné 

prácepráceprácepráce

•• výzdoba, která je použita výzdoba, která je použita 
na divadelní představenína divadelní představení



Práce s internetemPráce s internetem

•• založení Ezaložení E--mailové adresy na konci 1. nebo na mailové adresy na konci 1. nebo na 
začátku 2. třídyzačátku 2. třídy

•• domácí úkoly přes internetdomácí úkoly přes internet

•• dopisování s jinou školoudopisování s jinou školou

•• mezinárodní dopisování mezinárodní dopisování –– Znáš svou obec?  Znáš svou obec?  



V lese, na louce a u rybníkaV lese, na louce a u rybníka



Zelený denZelený den



Jaro, léto, podzim, zima.Jaro, léto, podzim, zima.



Kartičkový denKartičkový den



Z pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádky



Samostatná práceSamostatná práce



Jak se jezdí po světěJak se jezdí po světě



Psaní knihyPsaní knihy

•• přepis do počítačepřepis do počítače
•• psaní žáka na papír psaní žáka na papír –– vynechat řádekvynechat řádek
•• psaní žáka na proužky papírupsaní žáka na proužky papíru

••ČteníČtení –– samostatná prácesamostatná práce
•• KomixKomix





Raketou na ...Raketou na ...



Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost

a věřím, že čas, který jste mi věnovalia věřím, že čas, který jste mi věnovali
nebyl čas ztracený nebyl čas ztracený nebyl čas ztracený nebyl čas ztracený 

Mgr. Marie BeranováMgr. Marie Beranová

www.skola.olsany.czwww.skola.olsany.cz
reditel.olsany@seznam.czreditel.olsany@seznam.cz
mar.ber59@seznam.czmar.ber59@seznam.cz



Naše úspěchyNaše úspěchy

•• byli jsme první v přírodovědné byli jsme první v přírodovědné 
soutěži Haribosoutěži Haribo

•• v Olomouckém kraji jsme měli v Olomouckém kraji jsme měli 
nejhezčí vánoční stromek z nejhezčí vánoční stromek z 
kartonukartonu

•• vyrobili jsme třetí nejlepší Betlém vyrobili jsme třetí nejlepší Betlém 
v republicev republicev republicev republice

•• natáčela u nás televizenatáčela u nás televize
•• v loňském roce jsme byli 1. v v loňském roce jsme byli 1. v 

Olomouckém kraji v recyklohraníOlomouckém kraji v recyklohraní
•• máme interaktivní tabuli a 20 máme interaktivní tabuli a 20 

počítačů na 30 žákůpočítačů na 30 žáků
•• naší žákyni zaplatila nadace pana naší žákyni zaplatila nadace pana 

presidenta celoroční výuku hry na presidenta celoroční výuku hry na 
flétnuflétnu



Vyhráli jsme pobyt ve slovenském Vyhráli jsme pobyt ve slovenském 
Tralalandu Tralalandu 



Televize u nás natáčela pořad Televize u nás natáčela pořad 
„Rodina a škola“„Rodina a škola“



Číslo a jeho místoČíslo a jeho místo

•• Hra na mimozemšťanyHra na mimozemšťany

•• řada čísel 0řada čísel 0--1010
•••• řada čísel 0řada čísel 0--2020
•• řada čísel 0 řada čísel 0 -- ????????

•• sestav příklad sestav příklad 

•• jakékoliv učivo, které je řazeno do řad jakékoliv učivo, které je řazeno do řad –– násobilka, abeceda, slovní násobilka, abeceda, slovní 
druhy, vzory podstatných jmen, druhy, vzory podstatných jmen, 



Není diktát jako diktátNení diktát jako diktát

•• běhacíběhací
•• krabičkovýkrabičkový
•• skládacískládací•• skládacískládací

•• oprava diktátů oprava diktátů –– hledání chybhledání chyb



Rozvoj slovní zásoby, Rozvoj slovní zásoby, 
rozvoj fantazierozvoj fantazie

•• pozdrav pozdrav –– hra na tělohra na tělo

•• povídání pohádkypovídání pohádky•• povídání pohádkypovídání pohádky

•• použití určitého slova ve větěpoužití určitého slova ve větě

•• popis obrázkupopis obrázku



Nácvik psaní Nácvik psaní –– žáci si vyrábějí žáci si vyrábějí 
učební pomůckyučební pomůcky

•• nácvik psaní ve stoje, na velký formát nácvik psaní ve stoje, na velký formát 
papírupapíru

•• nakresli větunakresli větu

•• najdi říkanku (básničku), kterou umíš najdi říkanku (básničku), kterou umíš 
nakreslitnakreslit



Co s žákem, který je rychlý?Co s žákem, který je rychlý?

•• DominoDomino
•• FotbalFotbal
•• DomečkyDomečky•• DomečkyDomečky
•• Pohlednice Pohlednice –– písemné sčítání a odčítánípísemné sčítání a odčítání
•• Matematický hadMatematický had
•• SkládačkySkládačky
•• VymalovánkyVymalovánky


