
6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace 

a 

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 

 

SPOLUPRÁCE ve školním roce 2018/2019  

formou propojení projektů realizovaných školami 

DOTEKY PŘÍRODY 
(Uvědomování si přírodních krás, struktur, barev, tvarů a jejich využití v různých výtvarných 

technikách a materiálech). 

a 

NATURE THROUGH THE CHILDREN´S EYES 
(vnímání světa kolem sebe, pozorování a tvoření výtvarné i literární formou jednoduchých dětských 

příběhů realizované ve spolupráci 5 evropských škol) 

Cíle spolupráce dětí a studentů 

 podpora dětí a studentů, aby si všímali přírodních krás kolem sebe 

 vzájemná inspirace způsobem pohledu na přírodu okolo nás, možnými výtvarnými 

a pracovními technikami, příběhy 

 podpora předčtenářských a kognitivních dovedností dětí předškolního věku 

 rozvoj kreativity a fantazie budoucích pedagogů mateřské školy 

 zprostředkování reálných představ studentů o vývojových možnostech a dovednostech dítěte 

předškolního věku 

Předpokládané výstupy 

 přírodní hádanky pro předškolní děti – makropohled do světa přírody 

 objekty přírody kolem nás zpracované různými technikami – náměty výtvarných technik 

pro budoucí pedagogy MŠ 

 příběhy s přírodní tematikou dětské i studentské 

 spolupráce pedagogů, dětí, studentů i rodičů 

 práce s cizími jazyky (možno dodat i příběhy dětí z dalších evr. států v angličtině) – není 

podmínkou spolupráce 

 obrázková kniha dětských a studentských příběhů o přírodě (příběhy by měly být jednoduché, 

dětem pochopitelné, krátké – ½ - 1 strana A4, vtipné, dramatické, tajemné, reálné i zcela 

smyšlené, hravé, …) 

Časové rozvržení projektu 

 projekt je celoroční 

 výstupy práce dětí z MŠ budou průběžně zasílané studentům po celý školní rok 

 výstupy studentů SŠ  

o výtvarné práce budou zprostředkované dětem z MŠ průběžně  

o příběhy budou zaslané malým dětem nejpozději do konce dubna 2019 

 četba studentských příběhů v MŠ, výstava výtvarných prací v MŠ, vyhodnocení dětmi – květen 

2019 

 vzájemná návštěva škol – ocenění prací studentů 

 


