
•PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN  
 „ ŽIJEME V ČESKU,  OBJEVUJEME 

EVROPU“   
 
 

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov 





Harmonogram Evropského dne 

 
  
   8. 00 hodin                   slavnostní zahájení dne a přivítání   
                                                 žáků a hostů 
   8. 15  – 11. 30                práce žáků pod vedením učitelů ve  
                                                 skupinách 
 11. 45 –  13. 00               prezentace práce jednotlivých  skupin      
                                                v tělocvičně 
 13. 30 –  15. 00               - seminář DZS pro učitele ZŠ a hosty 
                                                 - zábavné vzdělávací aktivity o Evropě 
                                                   pro žáky 
 15. 00                                 slavnostní ukončení Evropského dne 
  
   

 
 



Cíle Evropského dne 

 získání a prohloubení vědomostí o Evropě z oblasti geografie a historie 
zážitkovou formou  

 u žáků 1. stupně získání povědomí o Evropě prostřednictvím pohádky a 
pohádkové postavy 

 poznání kulturní a jazykové rozmanitosti Evropy, rozvíjení slovní zásoby 
 bližší a hlubší poznání romského etnika, jeho tradičního způsobu života a 

zvyklostí - touto cestou chceme podporovat vzájemnou toleranci a úctu 
žáků různých etnických skupin 

 přiblížení evropských národních kuchyní – praktické ukázky z gastronomie 
 využití moderních komunikačních technologií – vyhledávání informací, 

výroba prezentací v Power Pointu 
 uplatnění nových netradičních forem a metod práce ve výuce a jejich 

prezentace rodičovské a široké veřejnosti 
 rozvíjení vzájemné spolupráce žáků  
 seznámení se s programy a aktivitami Domu zahraničních služeb 
 zapojení široké veřejnosti do programu Evropského dne – bližší spolupráce 

školy a veřejnosti 
 



Cílové skupiny žáků 

 Projektový den „Žijeme v Česku, objevujeme Evropu“ byl 
vytvořený především pro třídy vzdělávající žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami – konkrétně pro děti 
s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.  

 Tímto projektem jsme v rámci Školního vzdělávacího 
programu realizovali průřezové téma Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech – a to všechny tři 
jeho tématické okruhy (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme 
Evropu a svět, Jsme Evropané). 

 Vzhledem k tomu, že se považujeme za inkluzivní školu, 
účastnili se práce ve skupinách  také vždy 3 zástupci 
jednotlivých ročníku běžné ZŠ. 

 EU byla celodenním tématem také v 1. a 2. ročníku ZŠ a  po 
vyučování také ve školní družině 
 









Práce 1. skupiny (2. – 3.r.) 

 Žáci 2. a 3. ročníku se  seznamovali s pojmem 
Evropská unie, ztvárňovali její vlajku netradičním 
způsobem – pekli buchtu v barvách EU, poslouchali 
pohádky zemí, kde lidé mluví jinou řečí a ilustrovali 
je 

 Výsledkem jejich snažení byl moučník, který nám 
všem velmi chutnal a také výtvarně ztvárněné dvě 
pohádky 









Práce 2. skupiny (4. – 5.r.) 

 Žáky 4. a 5. ročníku  čekalo téma věnované tradiční 
romské rodině 

  Nejprve poznávali dvě romské osobnosti – 
Radoslav Banga (hudebník) a Richard Samko 
(moderátor TV) 

  Dále se zabývali tradičním způsobem života romské  
     rodiny 
  Uvařili také tradiční romské jídlo – pišot. Všichni 

jsme ochutnali, i tohle jídlo bylo výborné. 











Práce 3. skupiny (6. – 7.r.) 

 Žáci 6., 7. ročníku získali základní povědomí o EU 
 Rozšířili si své znalosti o střední Evropě, především o 

sousedních státech České Republiky 
  Získali informace o tradičních jídlech některých 

evropských zemí a tato jídla výtvarně ztvárnili 
 Výsledkem jejich snažení byl velký plakát s 

netradičním vyobrazením střední Evropy – každý 
stát měl svůj papírový talíř s tradičním jídlem 











Práce 4. skupiny (8. – 9.r.) 

 8. a 9. r., zúročili své vědomosti z naukových 
předmětů, zejména z D a Z  

 Prostřednictvích internetu získávali nové informace 
o některých státech EU – Itálie, Řecko, Francie, 
Španělsko 

 Výsledkem jejich práce bylo výtvarné ztvárnění všech 
států hospodářsky spojené Evropy 









Další aktivity Evropského dne 

 Součástí Evropského dne byla i výstava žákovských prací. 
 Jednou ze zajímavostí tohoto dne byl   seminář pro učitele 

školy a hosty Evropského dne vedený lektorem  Domu 
zahraničních služeb a zábavné vzdělávací aktivity o Evropě 
pro žáky, které zajistili pracovníci DZS. 

 Evropský den byl součástí oslav 470. výročí založení Města 
Touškova, které vyvrcholily o víkendu 7. 6. – 9. 6. 2013 

 





















Hosté Evropského dne 

 Jako na všechny významné akce školy pozvali jsme i na tento den hosty, 
s nimiž máme již tradičně dobrou spolupráci: 

 zástupce zřizovatele MÚ Města Touškova  
 zástupce KÚ Plzeňského kraje  -    JUDr. Jaroslavu Havlíčkovu, vedoucí odboru  
                                                                   školství, mládeže a sportu 
                                                              -    Bc. Moniku Čermákovou, referentku pro oblast   
                                                                    speciálního školství 
 zástupce Magistrátu města Plzně – Ing. Evu Prokopovou, vedoucí odboru  
                                                                      školství, mládeže a tělovýchovy 
 zástupce Asociace speciálních pedagogů ČR – Mgr. Bc. Hanu Krýslovou, ředitelku  
                                                                                      Odborné školy výroby a služeb v Plzni 
 zástupce  Asociace ředitelů základních škol – Mgr. Evu Švolbovou, ředitelku 26. ZŠ 
                                                                                        v Plzni 
 zástupce OSPOD – Blanku Schmidovou, Ing. Zdeňku Kleknerovou 
 zástupce o. s. DOMUS – Cenrum pro rodinu – DiS. V. A. Vondráškovou 
 

 







Prezentace Evropského dne 

 Evropský den jsme prezentovali v regionálním deníku 
Plzeňský deník, v místním Touškovském zpravodaji 
a vyjde také článek v Učitelských novinách. 

 



Poděkování 

 Poděkování patří všem , kteří se na přípravě 
projektu podíleli:  

- kolegyním ze speciálních tříd i z běžné ZŠ 
 

- žákům a žákyním ze speciálních tříd i běžné ZŠ 



Poděkování 



Poděkování 

Šikovným zaměstnancům Výrobny lahůdek 
Kadlecovi v Městě Touškově, kteří připravili 
občerstvení  



Poděkování 

 Velké poděkování patří i všem hostům, kteří si 
v době záplav udělali čas a vážili cestu za dětmi, které 
se s velkou radostí pochlubily výsledky své práce. 

 V neposlední řadě děkujeme pracovníkům z Domu 
zahraničních služeb. 
 

 



Poděkování 
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