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&bdquo;Žijme spolu &ndash; pomáhejme si&ldquo;&Scaron;kolní projekt na podporu spolupráce a kamarádství mezi
mlad&scaron;ími a star&scaron;ími žákyNá&scaron; projekt je založen na my&scaron;lence, že díky intenzivní a pravidelné
komunikaci se vìkovì rozdílní žáci uèí vzájemnému porozumìní a toleranci a posilují pocit sounáležitosti se svým tøídním
kolektivem i celou &scaron;kolou. Bìhem dvou let se pravidelnì setkává vždy jedna tøída z prvního stupnì s druhou tøídou z
druhého stupnì. Spoleènì každý mìsíc podnikají aktivity vìnované tématùm, které baví a zajímají dìti napøíè vìkovými kategoriem
Ve &scaron;kolním roce 2016/2017 to bude tøeba exkurze do vozoven brnìnského dopravního podniku, drakiáda,
otevøení plesové sezóny, pasování na ètenáøe nebo dobrodružný pobyt v Lanovém centru na Baldovci. Díky tomu funguje
projekt jako osvìta a prevence proti patologickým jevùm a napomáhá rozvoji zdravého sociálního klimatu ve
&scaron;kole. Žáci jsou podporování nejen v tom, aby &scaron;kolu nebrali jako povinnost a uèili se rádi, ale také aby
se zajímali jeden o druhého a aktivnì pøispívali k zlep&scaron;ování prostøedí, ve kterém se pohybují. Projekt èasto
pøesahuje i rámec na&scaron;í &scaron;koly, protože se spolu s jeho úèastníky snažíme pro nìj vybírat aktuální témata a
pøi pøípravì workshopù a exkurzí spolupracujeme s partnery z øad dal&scaron;ích vzdìlávacích a kulturních institucí. Více než
deset úspì&scaron;ných roèníkù projektu ukazuje, že skrze netradièní zážitky žáci s chutí objevují nové možnosti svého
osobnostního rozvoje. Zji&scaron;•ují, kolik se toho mohou nauèit od sebe navzájem. Prvòáèci a druháci sdílí se
star&scaron;ími kamarády své nad&scaron;ení do uèení a odhodlání øe&scaron;it i problémy, na které svými znalostmi
a zku&scaron;enostmi dosud nestaèí. Osmáci a devá•áci se pro mlad&scaron;í partnery stávají pøíkladem a jsou pro nì
pomocníky a rádci. Pøitom si vyzkou&scaron;í rùzné role ve skupinì, trénují své komunikaèní dovednosti a zlep&scaron;ují
se v øe&scaron;ení problémových situací. Díky aktivnì strávenému èasu a spoleèným prožitkùm si dìti bez ohledu na svùj vìk
pøirozenì osvojují pravidla komunikace, soužití a vzájemné spolupráce. Tím se nám daøí odbourávat anonymitu ve
&scaron;kole a pøekonávat vìkovou bariéru mezi žáky a s ní spojenými pøedsudky.Realizace a zapojení žákù do
v&scaron;ech fází projektu jsou vnímány velmi kladnì rodièi i &scaron;irokou veøejností. Jeho cíle i principy, ze kterých
vychází, propagujeme prostøednictvím zpráv v tisku a na kabelové televizi. Každý rok poøádáme výroèní výstavu, která
zprostøedkovává to nelep&scaron;í z uplynulých mìsícù. S její vernisáží je spojeno vystoupení pro veøejnost, které se koná v
Sokolském domì ve Vy&scaron;kovì a na kterém se každá dvojice partnerských tøíd pochlubí svým originálním
pøíspìvkem. Vernisáž 2017 natáèela regionální televize Vy&scaron;kov. Ve &scaron;kolním roce 2016/2017 se poèet tøíd
zapojených do projektu zvý&scaron;il, protože na na&scaron;i &scaron;kolu letos nastoupily hned ètyøi první tøídy. Ukázku z
prvního projektového dne 1. D a 9. A si mùžete prohlédnout zde. Celkem se tak do projektových aktivit zapojuje kolem 300
úèastníkù. Žáci druhého stupnì se navíc podílí na pøípravách a organizaci dal&scaron;ích celo&scaron;kolních akcí,
napøíklad Dne otevøených dveøí, zápisu žákù do prvních tøíd nebo workshopu Jak zvládnout mimoøádné události, a také
dnù pro pøed&scaron;koláky ze spádových mateøských &scaron;kol. I tyto aktivity spojuje dùraz, který klademe na sociální
interakci a aktivní participaci žákù na životì &scaron;koly.Na tento &scaron;kolní rok je naplánováno kolem 60 akcí.
Takové množství projektových èinností by na na&scaron;í &scaron;kole nebylo možno realizovat bez finanèní podpory Mìsta
Vy&scaron;kova, Krajského úøadu Jihomoravského kraje a Spolku rodièù pøi na&scaron;í Z&Scaron;, kterým tímto
dìkujeme za jejich dlouhodobou pøízeò.Probìhlé aktivity - pøíklady dobré praxe:Záøí 2016: Jablíèkové seznamování - spoleènì
proti &scaron;ikanì ve tøídì i ve &scaron;kole (prezentace k prohlédnutí zde)Øíjen 2016: Bezpeènì na síti - prevence
kyber&scaron;ikany (fotogalerie k prohlédnutí zde)Øíjen 2016: Zážitková exkurze - dopravní výchova (prezentace k
prohlédnutí zde, fotogalerie k prohlédnutí zde)
Zprávy z probìhlých projektových akcí 2016/17
Projekt byl nominován na Cenu za inovace ve vzdìlávání 2016. Více informací: http://www.eduin.cz/eduina
Od 1. 12. do 14. 12. jsme mìli v Brnì ve speciální &bdquo;vzkazové tramvaji&ldquo; (vùz K2R, ev. è. 1049) vystavený
plakátek o na&scaron;em projektu (náhled plakátku zde). Brzy vystavíme dal&scaron;í. Kde se "vzkazová tramvaj"
pohybuje, najdete na stránkách http://iris.bmhd.cz/ (zadejte evidenèní èíslo vozu).
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