
Průběžné hodnocení projektu „Abeceda zdraví“ 

V tomto školním roce plní třídy 2. – 4. ročníků ZŠ praktické a třídy 5. – 10. ročníků ZŠ 

speciální celoroční projekt vypracovaný minimální preventistkou nazvaný „Abeceda zdraví“.  

Na tento projekt byly vpracovány publikace pro každou paní učitelku, které obsahují 

krátké povídání k tématu, omalovánky vztahující se k dané situaci a také krátká říkanka. 

Každý měsíc je zadáno několik témat (dle ročního plánu), která paní učitelky společně se 

svými žáky průběžně vypracovávají ve svých hodinách. Projekt plní všechny paní učitelky 

s ohledem na postižení a věk žáků. Tímto průběžným hodnocením, jsem chtěla zmapovat 

situaci, jak se paní učitelkám s publikacemi pracuje, co děti zvládají a jak se jim líbí témata. 

Zároveň mi některé paní učitelky dodaly písemné hodnocení projektu a vybarvené 

omalovánky od dětí, které budou v měsíci prosinci vystaveny na nástěnce minimální 

prevence. 

Zde bych tedy chtěla citovat hodnocení paní učitelek. 4. A ZŠ praktická – p. uč. Jitka 

Doušová – Pracovní listy s krátkým povídáním k danému tématu jsou přehledné a pro děti 

srozumitelné. Příjemným zpestřením témat jsou omalovánky spojené s říkadly. Tato forma 

práce je dětem blízká a účastní se jí s nadšením. 

6. AS – rehabilitační třída – p. uč. Jana Nastoupilová – Pro naše děti jsme z publikace 

využily omalovánky. Pojmenovali jsme základní druhy ovoce, ale zatím je ještě neumí všichni 

ukázat. I vybarvování omalovánek nezvládnou naše děti bez naší pomoci a asistence. Použili 

jsme pastelky, na které jsou naše děti zvyklé, takže si myslím, že se jim práce líbila. 

Děkujeme! 

Tolik z citací paní učitelek, které se k průběžnému hodnocení vyjádřily písemně a 

dodaly vybarvené omalovánky. I když vím, že projekt plní všechny třídy, kterým je určen, 

přesto mě velmi mrzí, že své vyjádření k němu mi jich nedodalo více. Přesto doufám, že se 

publikace i projekt dětem líbí, a že jim přinese se spoluprácí paní učitelek nové poznatky, 

zajímavosti a vědomosti ohledně jejich zdravého životního stylu, který je pro ně tak důležitý. 

zde ukázky vybarvených omalovánek od žáků 


