
 

 

 

PORTFOLIO AKCÍ 

A PROJEKTŮ NA 

ZŠ 

J. A. KOMENSKÉHO 

KLY 

 



Naši deváťáci drží patronát nad 

prvňáčky 

   První školní den se žáci IX. třídy již před budovou 

školy ujmou svých nejmladších spolužáků - prvňáčků. 

Odvedou je do jejich třídy, uvítají je, předají jim 

vlastnoručně vyrobený dárek a po celý školní rok jsou 

jejich patrony. Pořádají společné projektové dny, 

vzájemně se zvou na besídky, účastní se společných 

výletů apod. 

    

             



Prvňáčci se seznamují se školou 

    Na začátku roku provádí třídní učitelka své 

prvňáčky školou. Seznamuje je s areálem školy, 

provozem, zaměstnanci a v neposlední řadě také 

s ředitelnou školy, kde je tradičně paní ředitelka 

povozí na svém ředitelském křesle a ukáže jim školní 

žezlo. 

 

   

 



Na naší škole pracuje Žákovský 

parlament 

    Každoročně si každý ročník od IV. třídy výše zvolí 

své zástupce do Žákovského parlamentu. Ti se pak 

pravidelně každý měsíc scházejí s ředitelkou školy a 

společně diskutují možnosti zlepšení práce na škole. 

Pořádají akce a celoškolní projekty (Pink October).       

     

 

 

 



Podařilo se nám vytvořit český 

rekord  

     Základní škola J. A. Komenského Kly se průběžně 

zapojuje do různorodých akcí během celého školního 

roku. 8. října 2018 škola získala registraci do České 

knihy rekordů od Agentury Dobrý den, kdy se 

společnými silami žáků, rodičů, prarodičů i všech 

přátel školy podařilo vytvořit během 6 měsíců   

525,14 m dlouhou a kolem 30 cm širokou ručně 

pletenou šálu. Ta byly omotána ve výši  1. patra 

kolem budovy školy a ukončena ozdobnou mašlí u 

vchodu. Získaný rekord se tak stal odměnou pro 

všechny zúčastněné.  

           

 

 

 

 



Uspořádali jsme Český den 

s českými vlajkami 

    Český den s českými vlajkami probíhal po celé 

republice při příležitosti oslav 28. října. Zapojilo se 

přes 2500 vesnic, vyvěšeno bylo 225 191 červeno-

modro-bílých vlajek v celé zemi. Naše škola se 

zapojila živým obrazem české vlajky, kdy žáci i 

zaměstnanci školy oblečeni v barevných tričkách 

sestavili český národní symbol. I přes náročnou 

organizaci všech zúčastněných se povedlo oslavit 

vznik republiky nejen jako den volna, ale hlavně jako 

oslavu vzniku státu, který položil základ vzniku 

pozdější České republiky. 

 

 



Učíme se zvládat krizové situace 

    Každoročně na naší škole se zabýváme ochranou 

člověka za mimořádných situací. Žáci se zde učí 

zvládat krizové životní situace – živelné pohromy, 

požáry, poskytnout první pomoc, ale hlavně se učí 

spolupracovat a vzájemně si pomáhat.  

 

 

 

 



Účastníme se celorepublikové akce 

Celé Česko čte dětem 

    Většina učitelů, starší žáci školy, rodiče, senioři i 

další dobrovolníci se zapojují do zvyšování čtenářské 

gramotnosti žáků a našim nejmenším čtou různé 

pohádky a příběhy. 

 

 

 

 



Pořádáme různé akce v žákovské 

knihovně 

    V žákovské knihovně nás navštěvují žáčci 

z mateřské školy. Prvňáčci po přečtení slabikáře 

vykonají svou první oficiální návštěvu knihovny       

a získají průkazky čtenáře. Dále knihovna slouží 

všem žákům školy a občanům Kel. 

 

 



Navštěvujeme městskou knihovnu 

  V rámci podpory čtenářské gramotnosti 

navštěvujeme každoročně městskou knihovnu 

v Neratovicích nebo na Mělníku. 

 

 

 

 



Zapojujeme se do projektu Záložka 

do knihy spojuje školy 

     Žáci naší školy a slovenské školy si vzájemně 

každoročně vyměňují vlastnoručně vyrobené záložky 

do knih, příp. referáty o svých hlavních městech a 

v neposlední řadě i své adresy, aby mohl začít čilý 

korespondenční ruch. 

 

 

 

 



Vyrážíme za kulturou 

    Během školního roku se účastníme různých besed, 

hudebních a divadelních pořadů, výstav. Vyrážíme za 

nimi do okolních měst nebo pořádáme představení 

v budově školy. 

 

 

 



Navštěvujeme obecní úřad 

    V rámci různých projektů navštěvují žáci školy 

Obecní úřad Kly. Zde se setkávají s panem starostou, 

se zaměstnanci obce, diskutují o jejich práci, 

několikrát zhlédli i různé výstavy ze života obce. 

 

 

 

 



Pracujeme v zájmových kroužcích 

    Při školní družině a školním klubu pracuje 

každoročně několik zájmových útvarů pro malé          

i starší žáky. Mimo jiné zde máme kroužek vaření, 

sportovní kroužek, dovedné ruce, kroužek angličtiny, 

dramatický kroužek, přírodovědný kroužek, 

zdravotnický kroužek, keramický kroužek apod. 

        

         

Žáci zdravotnického kroužku se pravidelně účastní a vzorně 

reprezentují školu v soutěži Mladých zdravotníků, kde získali již 

mnoho ocenění. Největší úspěch získali v roce 2022 – 1. místo               

v republikovém kole (kategorie mladší žáci). 

 



Účastníme se projektů školní 

družiny a školního klubu 

    Kromě běžných zájmových útvarů pořádá školní 

družina a školní klub pravidelná projektová 

odpoledne, různé výlety a besedy pro všechny žáky 

školy. Jen letmé nahlédnutí:  

- projekty - Knížkohraní, Dýňový svět, Vánoční  

  cinkání, Malí zahrádkáři, Zázrak z kukly ….. 

- besedy s myslivci, dobrovolnými hasiči …. 

- výlety - žlutým vláčkem na Mělník, ZOO Praha  

- návštěvy zábavných parků Togoga, Žirafa,   

  Mirakulum, Krtkův svět a divadla Karlín 

- zábavná odpoledne - Plyšákiáda, Masopustní  

  karneval, Dobová módní přehlídka, Drakiáda.                                      

     

     



Procházíme se Světýlkovou stezkou 

    V době dušiček pořádá škola světýlkovou stezku. 

Na přípravě a průběhu se podílí žáci IX. třídy. Na 

procházku trasou jsou pozváni nejen žáci školy, ale i 

děti MŠ Tuhaň, MŠ Kly a občané obce. Pro děti 

předškolního věku a mladší žáky jsou na trase 

připraveny úkoly. Za splnění úkolu jsou odměněny 

medailí a sladkostí. 

    

 

 

 



Připravujeme projekt Advent 

     Žáci IX. třídy každoročně připravují pro své 

spolužáky adventní pochůzky (Barborky, Mikuláš, 

Ambrož, Lucie, Perchta). Vždy v pátek před 

adventními nedělemi se společně sejdeme u adventního 

věnce k zapálení svíček a zazpívání koledy. Poté 

následuje adventní čtení na schodech. Vánoční období 

zakončí v lednu pochůzka Tří králů.  

         

 

      

 



Pracujeme ve vánočních dílnách 

    Týden před jarmarkem se děti I. – IX. třídy 

přihlašují do tvořivých dílen, kde vyrábějí různé 

výrobky na Vánoční jarmark. 

 

 

 



Pořádáme Vánoční jarmark 

     Mezi každoročně pořádané akce patří i tradiční 

Vánoční jarmark. Zde ve stáncích žáci prodávají své 

výrobky i výrobky rodičů, učitelů a dalších přátel 

školy. Ve školní jídelně je podáváno občerstvení, 

k příjemnému posezení hrají vánoční koledy.  

        

           

 



Pomáháme charitativními akcemi 

    V předvánočním čase se pravidelně žáci naší školy 

zapojují do charitativních akcí na pomoc dětem, 

seniorům a zvířatům (např. Ježíškova vnoučata, 

Krabice od bot, Sbírka pro útulek atd.). 

 

    

   

 



Rozsvěcíme obecní stromek 

    Naše škola spolupracuje s Obecním úřadem při 

rozsvěcení vánočního stromečku. Žáci si připraví 

krátký program, kterým příjemně nastartují vánoční 

atmosféru v celé obci. 

 

 

 



Pořádáme Školní ples 

     Společně s Klubem rodičů pořádáme Školní ples, 

který zahajuje předtančení žáků školy. Výtěžek 

z této akce je použit na vybavení školy a oddechových 

koutků pro žáky. 

 

 

 

 

 



Pořádáme tajné výlety pro 

nejúspěšnější žáky 

    Žáci, kteří získají nejlepší prospěch nebo pochvalu 

ředitelky školy za mimořádný úspěch, jsou vždy po 

skončení 1. pololetí odměněni tajným výletem do 

Prahy.  

 
 

 



 

 

 

 



Zápolíme o získání Školního 

poháru 

    Během školního roku získávají žáci pro svou třídu 

bodíky za aktivity, kterých se zúčastňují. Kromě toho 

plní různé vědomostní úkoly v rámci jednotlivých 

předmětů. Na konci školního roku je nejlepší kolektiv 

odměněn Školním pohárem. Podle umístění v této 

soutěži dostávají žáci na příští školní rok poukázky, 

kterými se mohou vykoupit v případě neúspěchu       

(v jednom předmětu jen dvakrát za pololetí  ). 

 

  

 



Hledáme nové recitační talenty 

    Podporujeme i kulturní vzdělávání našich žáků. 

Připravujeme je na recitační soutěž, kterou 

každoročně odstartuje školní kolo. 

 

 

 



Uklízíme Česko 

        Spolupracujeme s obcí Kly při celostátní akci 

Ukliďme Česko. Každá třída si vezme na starost úsek 

obce, který vyčistí od odpadků. Tím přispíváme 

k podpoře ekologického myšlení dětí a odpovědnosti 

za zdravé životní prostředí. 

              

 



Účastníme se Recyklohraní 

    V rámci Recyklohraní pořádáme různé přednášky  

a besedy, třídíme na škole odpad, sbíráme použité 

baterie apod. Plníme úkoly z předepsaných soutěží, 

za které sbíráme bodíky. Jako odměnu za naše 

snažení můžeme pro školu získat hodnotné dárky (již 

se nám povedlo vybojovat např. dalekohled ). 

            

                           

                    

 



Sportujeme a pořádáme turnaje a 

sportovní klání po celý rok 

    Sportovního ducha utužujeme v těchto soutěžích -

Zábořský kopec, létající talíř, kelská guma, přebor 

školy ve šplhu a atletický trojboj …. Pořádáme 

turnaje ve volejbalu, florbalu, badmintonu apod. 
Cílem těchto sportovních soutěží je vylepšit fyzickou 

kondici žáků a samozřejmě zažít trochu legrace. 

Disciplínami jsou běh, šplh, vrh, hod a skok na hřišti i 

v terénu. 

   Každý rok se naši žáci snaží podat své nejlepší 

výkony v atletických disciplínách a zároveň se 

pokusit překonat školní rekord v dané disciplíně. 

   Na konci školního roku vyhlašujeme a odměňujeme 

SPORTOVCE  a SPORTOVKYNI ROKU. 

 



Snažíme se o pokoření rekordu 

školy v atletice 

    Každý rok se naši žáci snaží podat své nejlepší 

sportovní výkony v atletických disciplínách a zároveň 

se pokusit překonat školní rekord v dané disciplíně, 

který se sleduje již od roku 1993. 

 

 
 

      

 

 



Usilujeme o Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů 

 Žáci na druhém stupni se pravidelně účastní 

soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů a 

snaží se získat bronzový, stříbrný, zlatý a 

diamantový odznak. Našim největším úspěchem byla 

účast dvou žáků v republikovém kole. 

 

 

 

 

 

 

 



Pořádáme netradiční setkání s 

rodiči    

   Kromě tradičních třídních schůzek pořádáme i 

netradiční setkání s rodiči. Mohou být spojené 

s prohlídkou školy, pohoštěním pro rodiče, s výrobou 

ozdobných předmětů, společným opékáním vuřtíků 

nebo sportovními turnaji mezi rodiči a dětmi .... 

 

 

 



Účastníme se projektu Finanční 

gramotnost 

    Již několik let se žáci naší školy účastní projektu 

zaměřeného na zvyšování finanční gramotnosti 

budoucí dospělé generace. Pořádáme různé besedy       

a účastníme se celorepublikové soutěže ve finanční 

gramotnosti. 

 

 



Zúčastňujeme se projektu  

Planeta Země 3000 

     Každoročně se žáci druhého stupně účastní 

promítání dokumentů z různých koutů světa 

spojeného s besedou českého cestovatele Adama Lelka 

(např. Senegal, Madagaskar, Filipíny, Indonésie…). 

Ke každému pořadu dostáváme DVD a zeměpisný 

časopis Koktejl, se kterým pak pracujeme v hodinách 

zeměpisu. Časopis je k dispozici žákům ve čtenářském 

koutku. 

 

 

 

 

 

 



Uskutečňujeme projekt  

Jeden svět ve školách 

    Naše škola se přihlásila k projektu organizace 

Člověk v tísni. Tento projekt prostřednictvím 

filmových materiálů, diskuzí, besed, výstav, 

publikací, seminářů i metodických textů seznamuje 

žáky s tématy, které jsou důležité pro formování 

základních občanských postojů a rozvoj osobnosti. 

Pracuje s tak elementárními pojmy jako je identita, 

svoboda, závislost, strach, násilí, oběť, spravedlnost, 

respekt, pomoc, láska apod. Projekt pomáhá rozvíjet 

klíčové kompetence žáků a představuje vhodný a 

ucelený materiál pro realizaci průřezových témat 

ŠVP. 



Pořádáme netradiční zápis do  

I. třídy 

    Každý rok si paní učitelky z I. stupně připraví 

zápis do příští I. třídy netradičním způsobem. Zápis 

je vždy tematicky zaměřený, většinou motivovaný 

nějakým pohádkovým příběhem. 

 

 

 



Pořádáme Den slabikáře 

    Slabikář je pro každého prvňáčka veledůležitou 

knihou. Rozhodně si tedy zaslouží, aby byl svým 

novým majitelům předán slavnostní formou. 

 

 

 
 

 

 
 



Pasujeme prvňáčky na čtenáře 

    Jakmile žáci I. třídy zvládnou celou abecedu          

a přečtou slabikář, uspořádáme pro ně a jejich rodiče 

slavnostní den. Při této příležitosti předvedou svou 

čtenářskou dovednost a jsou pasováni na čtenáře. 

 

 



Tvoříme Školní knihu 

    Všichni žáci naší školy každý rok vytvoří jeden list 

společné knihy. Témata jsou různá: Náš domov, 

Přátelství, Kniha, Čím budu?, Dopis škole, Má vlast, 

Mír .. 

                                                            

 

 



Oslavujeme Den dětí 

    Oslavu Dne dětí již tradičně připravují žáci        

IX. ročníku pro všechny své mladší spolužáky. 

Provedení bývá různé. Absolvovali jsme již sportovní 

olympiádu, vypravili jsme se za pohádkovými 

bytostmi, objevovali jsme superhrdiny, putovali jsme 

napříč dějinami za pokladem, hráli počítačové nebo 

stolní hry ..... 

 

 



Spíme ve škole 

    Mezi jeden z nejoblíbenějších dnů v roce patří 

spaní ve škole. Na žáky zde čeká spousta nových 

zážitků – stezka odvahy, kolektivní hry, karneval, 

diskotéka, opékání vuřtíků apod.  

 

 



Pravidelně jezdíme na výlety  

a exkurze 

    Žáci naší školy se nevzdělávají jen ve školních 

lavicích, ale pořádáme pro ně i školní výlety a exkurze 

během celého školního roku. Snažíme se tím výuku 

maximálně přiblížit běžnému životu, získáváme tak 

spoustu informací jednoduše a poutavě přímo z praxe. 

        
                        

                

 



Navštěvujeme dopravní hřiště 

    Žáci 4. ročníku se 2x do roka vypraví na dopravní 

hřiště na Mělníku. Zde si mohou na vlastní kůži 

vyzkoušet modelové situace z dopravního provozu, 

dozví se, čím má být cyklista vybaven a seznámí se 

s dopravními předpisy. Na památku dostanou průkaz 

cyklisty. 

 

 

 



Trénujeme zručnost při jízdě na 

kole a účastníme se dopravní 

soutěže 

    Jako přípravu na dopravní soutěž pořádáme jízdy 

zručnosti na našem školním hřišti. Žáci trénují jízdu 

s překážkami. I v krajském kole dopravní soutěže 

býváme na stupních vítězů. 

         

 

 



Jíme zdravě  

    Naše škole se účastní projektu Evropské unie 

Ovoce, zelenina a mléko do škol. Žáci pravidelně 

dostávají k svačině ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. 

V rámci projektu každoročně probíhá ochutnávka 

tematických balíčků (např. exotické ovoce, mléčné 

výrobky…). Ochutnávka exotického ovoce byla 

propojena s výukou zeměpisu. Žáci se dozvěděli, ve 

které oblasti se dané ovoce sklízí a ukázali si ji na 

mapě. 

 

 



Usilujeme o titul Zdravá školní 

jídelna  

    Školní jídelna při naší škole je zařazena do 

projektu Zdravá školní jídelna a v současné době 

usiluje o získání certifikátu. Český systém školního 

stravování nám může závidět celý svět. Je potřeba se 

o něj podle toho starat a hýčkat si ho. Projekt se snaží 

o to, aby ve školních jídelnách byla podávána pestrá, 

nutričně vyvážená a chutná strava.  

 

 

 



Obhajujeme absolventské práce 

    Žáci IX. třídy si na začátku svého posledního 

roku na základní škole zvolí sobě blízké téma, 

které zpracují do závěrečné práce. Spolupracují 

s vedoucím práce a na konci školního roku svou 

práci obhajují před komisí. 

 

 

 

 

 



Pořádáme Zahradní slavnost  

    Školní družina a klub pořádají na konci školního 

roku Zahradní slavnost pro rodiče a přátele školy. 

V rámci této slavnosti vystoupí vybrané zájmové 

kroužky, zhlédneme loutkové divadelní představení 

Divadla Javajka Neratovice a děti si zasoutěží na 

mnoha stanovištích na školním hřišti. Zahradní 

slavnost je zakončena příjemným posezením s rodiči u 

táborového ohně a opékáním vuřtů. 

  

 



Loučíme se závěrečnou akademií 

    Na konec školního roku a následující prázdniny se 

jistě těší každý z nás. Na slavnostní akademii 

zrekapitulujeme celý školní rok, naše úspěchy              

i neúspěchy, rozloučíme se s žáky IX. třídy, prvňáčci 

jim předají vlastnoručně vyrobený dárek a předvedeme 

krátké vystoupení.  

 

    

 



Zaměstnankyně školy cvičí na 

sokolském sletu 

    XVI. všesokolský slet v roce 2018 byl českou 

největší sportovní akcí roku. Stal se součástí oslav 

100. výročí samostatné republiky. Naše škola v tomto 

roce oslavila 120. výročí položení základního kamene. 

Rozhodli jsme se proto oslavit tento dvakrát 

významný rok zapojením do sokolského sletu 

nacvičením skladby Ženobraní. Na příštím sletu 

v roce 2024 budeme cvičit opět, už se těšíme. 

 

 



Dále na naší škole pořádáme 

spoustu jednorázových akcí .... 

    Všechny naše společné akce (mezi ty jednorázové 

patří například ekologický projekt Les, tvůrčí projekt 

Kniha, projekt Den s J. A. Komenským, Zdravé 

zuby, Den stromů, Den otců, Učíme se v přírodě 

s pohádkovými postavami ....) nás učí poznávat sebe a 

své spolužáky, spolupracovat, pomáhat si, prostě žít 

podle názvu našeho vzdělávacího programu:   

,, S důvěrou, tvořivě a spolu“. 

          

                                                                       


