KALENDÁRIUM
datum konání

místo konání

pořádá

MŠ Školní pěšina 5212 Chomutov

1. - 31.10.2006 - v
průběhu celého měsíce

ÚSP Kamenná Chomutov, MŠ
Školní pěšina Chomutov

popis
Malujeme podzim - vzájemná výměna
výstavekvýtvarných prací, Cvičíme spolu společné sportovní soutěže na zahradě
ÚSP, Vyrábímea pouštíme draky - vyrábí
děti z MŠ, ozdobí děti z ÚSP, společně je
budou pouštět.

ÚSP Kamenná, Školní pěšina 5249,
Chomutov

7.10.2006 od 14,00 do
16,00 hod ; 9.10.2006 od
10,00 do 12,00 hod ;
14.10.2006 od 11,00 do
13,00 hod ; 17.10.2006 ;
24.10.2006 od 9,00 do
11,00 hod

3.ZŠ Litvínov

3.ZŠ Litvínov

Účast dětí z ÚSP Janov ve vyučovacích
hodinách výtvarné, hudební a pracovní
výchovy společně s žáky ZŠ

ZvŠ Jičín - ZŠ Železnická ulice, Jičín

společná práce dětí ze ZvŠ (1. - 5. ročník) a
dětí ze ZŠ v dílnách - ekologické a
keramické, závěr u ohně a špekáčků.

8.10.2006 8.00 - 12.00
hodin

Zvláštní škola Jičín

8.10. od 10:00 do 11:30
hod

Dětské centrum ARPIDA, U ZŠ Národní 1018, Prachatice,
Hvízdala 9, Čtyři Dvory,
České Budějovice

Společná výuka dětí z DC Arpida s žáky 5.
třídy ZŠ Národní, Prachatice.
Půjde o vzájemné ukázky způsobů
vyučování.

8.10.2006

Speciální škola "KORÁLEK"
pro žáky s více vadami,
Pařížská 2199, Kladno

Setkání s žáky 10. ZŠ Kladno, jejich
návštěva ve vyuč. hodinách, hudební
vystoupení, společná výtvarná a sportovní
činnost

9.10.2006 15.00 - 18.00
hod

Centrum volného času
Most - zahrada

13.10.2006 8.00 hod
zahájení - průběžně do konce
října

ZŠ Barrandov, Chaplinovo
nám. 1/615, Praha 5

SŠ Korálek Kladno

15. ZŠ Most

ZŠ Barrandov - speciální i běžné třídy

4. ZŠ Litvínov pro SpŠ Litvínov
13.11. 2006 od 16,00 hod.

13. 10. cca od 9,00 hod.

4. ZŠ Litvínov

17. Základní škola ZLÍN,
KŘIBY 4788

17. Základní škola ZLÍN, KŘIBY 4788

Společný pobyt žáků ZŠ a dětí z DD Most v
přírodě - soutěžní hry, zpívání, opekání
buřtů, táborák.
Podzimní keramická dílna. Společná práce
dětí s postižením ze spec. i běžných tříd.
Děti vyrobí společně strom s plody a listy,
který škola uchová.
Spolupráce žáků ZŠ a SpŠ ve výtvarné
výchově
- pasování prvńáčků na školáky a
výroba dárků pro ně.

"Kontaktní hry - vytváření společného
obrazu + hravé dopoledne. Žáci 5. ročníku
ZŠ Křiby se už třetí rok kamarádí s dětmi z
Pomocné a praktické školy Lazy,
pravidelněse navštěvují, pořádají výlety.
Toto je další společná akce."

Zvláštní škola Česká Skalice

14.10.2006

Zvláštní škola Česká
Skalice

ZvŠ, nábř. pplk. A. Bunzla 660, Úpice
14.10.2006

Zvláštní škola, Úpice

Mladší žáci ZvŠ a ZŠ budou společně
pracovat s keramickou hlínou a pokusí se
vyrobit malé dárky.

Malování na chodníku - podzim v
přírodě.
Společné výtvarné akce se zúčastní cca 40
dětí, vždy po 10 z každé partnerské ZŠ (ZŠ
Bří Čapků, Komenského 151, Úpice, ZŠ
Úpice-Lány, Palackého793, Úpice, ZŠ
Havlovice nad Úpou 38) a 10 ze ZvŠ.

SOU Hamr

15.10.2006 od 9,00 hod

Střední odborné učiliště
Hamr

Speciální škola Janov

SSŠ ME Most - zahrada

Odpoledne plné her - společné soutěže,
hry, táborák, zpěv a opékání buřtů,
kterých se zúčastní skauti a jejich
vrstevníci ze Speciální školy Most.

Základní škola nár.
umělce Petra Bezruče tř.
T. G. Masaryka 454
Frýdek-Místek 738 01

SEZNAMKA V ZaS první seznámení mezi žáky 1.A třídy ZŠ a
žáky speciálních škol, kteříjsou zároveň
klienty CMPM (Centrum pro Mentálně
Postiženou Mládež), zbavení ostychu a
navázání bližších kontaktů pomocí
seznamovacích her, písniček a tanečků."

Skauti Most, Zálesák Most
16.10.2006 16,00 - 18,00
hod

16.10.2006

Společné pracovní činnosti v dílnách SOU
Hamr - vyšívání a čalounické práce.

ZŠ Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 454,
Frýdek-Místek

1. ZŠ Litvínov

17.10.2006 od 15,00 hod

21.10. 2006 v 9:30 hod

o.s. Porozumění Litvínov

Bez klobouku bos - společné literární
pásmo a hra ZOO.

SMŠ pro děti s více vadami, Na Struze 124, 541
01 Trutnov

Téma: Pojďte s námi dokola. Ve třech
třídách SMŠ se budou děti společně s
dětmi z MŠ Novodvorská a MŠ Riľkova
poznávat,malovat, zpívat. Společné
občerstvení připraví děti ze SMŠ.

1. ZŠ Litvínov

SMŠ, Na Struze 124, 541
01 Trutnov

ZŠ E.Valenty, Prostějov
21.10.2006

ZŠ E. Valenty, Prostějov

Skupinka cca 10 žáků ze Speciální školy
Tetín přijede na společnou výuku do ZŠ E.
Valenty v Prostějově, cca 10 žáků z
Prostějova připraví kulturní dopoledne pro
kamarády z Tetína.

21.10.2006 10.00 - 14.00
hod.

22. 10. 2006

ZŠ Vysoké n. Jizerou
Základní škola Vysoké n.
Jizerou

Společný program žáků4., 6. a 7. tř. ZŠ a
dětí z ÚSP Domov Tereza, Benešov u Semil
- kulturní vystoupení,malování podzimu,
společný oběd ve školní jídelně, pohádková
diskotéka, zpěv při harmonice a předání
dárků. Celý program bude uvádět veselý
Kašpárek.

Skautská klubovna prostor za sokolovnou,
Slatiňany

Junácké středisko Slatiňany, 3. roj světlušek a
smečka vlčat

Pohádkové odpoledne "Z pohádky do
pohádky" - skupinky dětí z ÚSP a dětí ze
skautu spolu připraví kostýmy a
pohádková stanoviště, která budou
společně procházet.

ZŠ Komenského, Trutnov, ZvŠ a PŠ
Trutnov
22.10.2006

22.10.2006 9.00 - 12.00
hod.

23.10.2006

Základní škola
Komenského, Trutnov

"Setkání dvou škol při společných
sportovních akcích (vybíjená, florbal,
kopaná) a vývarné činnosti (keramika)."

JÚŠ, U Jedličkova ústavu 2, Praha 4
Jedličkův ústav a školy, U
Jedličkova ústavu 2,
Praha 4

Společná práce žáků z JÚC a ZŠ Jakutská výtvarný projekt z přírodních materiálů,
Taneční vystoupení žáků ze ZŠ ""Česká
beseda"", společná práce s digitálním
fotoaparátem ""Fotíme se navzájem"".
Zúčastní se cca po třiceti dětech z každé
školy."

Speciální školy, Hořice, Husova 11
Speciální školy, Hořice,
Husova 11

"Poznáváme, co umíme" - setkání dětí ze
speciálních škol a speciální třídy MŠ.
Zpívání s kytarou a zapojení do recitace.
Společné malování podzimního
sluníčka. Seznamování při
soutěživých hrách.

ZŠ Mohylová - Chráněná dílna Diakonie Spec. škola Stodůlky
23.10.2006 8.30 - 11.30
hod

ZŠ Mohylová 1963, Praha 13

Speciální školy Červený Kostelec
23.10.2006

Speciální školy Červený
Kostelec

Společná výtvarná práce - vytvoření a
výzdoba domu pro společný život, výtvarné
dílny.

Motto : Kamaráde, pojď, budeme si hrát.
Společná výtvarnásoutěž na zadané téma,
příprava společného pohoštění, příprava
dárečků. Děti budou tvořit dvě skupiny
složené z dětí z MŠ a žáků ZvŠ a společně
budou vytvářet troj a dvojrozměrné
výrobky napovídající podzimní činnosti a
dětské představy o nich.

23.10.2006

24.10.2006

Teplice nad Metují, hřiště

Základní škola nár.
umělce Petra Bezruče tř.
T. G. Masaryka 454
Frýdek-Místek 738 01

"Turnaj v míčových hrách
Zvláštní škola Lachov 75, Teplice nad Metují - volejbal, přehazovaná, popřípadě malá
kopaná. Síly změří žáci Zvláštní školy
Teplice nad Metují a Základní školy Teplice
nad Metují."

ZŠ Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 454,
Frýdek-Místek

ZvŠ Hostinné, Sluneční 377
24.10.2006

Zvláštní škola Hostinné,
Sluneční 377

ZvŠ Česká Skalice
24.10.2006

30.10.2006

30.10.2006

Hala Základní školy
Česká Skalice

Zvláštní škola Česká
Skalice

Základní škola nár.
umělce Petra Bezruče tř.
T. G. Masaryka 454
Frýdek-Místek 738 01

Zvláštní škola Česká Skalice

ZŠ Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 454,
Frýdek-Místek

ZŠ Slatiňany
30.10.2006

po celém regionu

ZŠ Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 454,
Frýdek-Místek

31.10.2006

CMPM Fibichova, FrýdekMístek

"OLYMPIÁDA - sportovní zdatnost
smíšených družstev žáků obou škol v
běhu, slalomu, hodu míčem, skoku z místa
a trojskoku v obručích."

Stavba peruánské vesničky - společně s
žáky ZŠ Kunčice budou děti v pracovních
skupinách vytvářet peruánské domky,
ponča, šperky a pod. Poté bude
následovat kompletace vesničky na školní
zahradě, společný oběd v přírodě, opékání
buřtů, povídání. (ZvŠ má ""družbu"" s
peruánskou vesničkou Queromarca.)

"Žáci Zvláštní školy a Základní školy
změří vzájemně síly v přátelském
utkání v sálové kopané."

"Žáci ZŠ a ZvŠ změří své síly v turnaji ve
stolním tenise a vybraná družstva těchto
škol ověří své znalosti ve zdravotnické
soutěži."

"VÝTVARNÁ FANTAZIE společné hry s barvami žáků obou škol,
zapouštění a obtisky barev, obtisky listů koláž
- strom přátelství a porozumění."

Děti z diagnostického ústavu Přestavlky se
společně s žáky ZŠ Slatiňany zúčastní
exkurzního dne na téma "Kulturní
památky našeho regionu".

"SETKÁNÍ DĚTÍ V CMPM
- seznámení dětí ZŠ s prostředím klientů
CMPM a jejich třídou při jízdě obratnosti
na tříkolkách, hrách zručnosti a opékání
párků."

Skauti Litvínov - Janov
31.10.2006 15,30 - 19,00
hod.

5.11.2006 od 16,00 hod

10. 11. 2006

Skauti Janov - klubovna

14. ZŠ Most, o.s. Egoteria Most

Společná kulturní akce žáků základní školy
a o.s.Egoteria Most pro děti z ÚSP ( Janov,
Háj, Louny, Tuchořice,Energie Meziboří.).
Zpěv, tanec, recitace, volná zábava - disco.

ZŠ nám.Svobody, Šternberk

Děvčata z výtvarného kroužku ZŠ navštíví
aranžérskou dílnu Jaromíra Hublara,
shlédnou ukázky aranžování a zazpívají si
společně s kamarády z Vincentina.

Schola Humanitas,
Litvínov - Doremi

ÚSP Vincentinum, Šternberk

Indiánské soutěže - skauti společně s
dětmi z o.s.
Porozumění Litvínov (házení na cíl, běh,
táborák, opekání buřtů).

