PROJEKT „HRDÁ ŠKOLA“
Naše škola se i v letošním školním roce přihlásila do projektu, který nese název „Hrdá škola“. Jedná
se o projekt, kterým bychom chtěli oživit studentský život na naší škole, zahnat stereotyp a
uspořádat na škole co nejvíce nabízených aktivit. Cílem projektu je dokázat, že škola není jenom o
povinnostech, známkách a úkolech, ale že je to místo, kde by se žáci i učitelé měli cítit především
dobře. Každý měsíc je opět nabízena jedna aktivita, kterou budou plnit zúčastněné školy ve stejný
den a všichni mohou sledovat, jak prožívají tyto dny ostatní školy. Tyto aktivity by měly zpestřit
školní rok a přinést zábavu do běžných dní. 13. říjen nese název „Suit up“, celosvětově uznávaný
den, kdy se celá škola oblékne do stylového oblečení, nazuje podpatky a uváže kravatu.
18. listopadu je nabízena aktivita „Den české hrdosti“, kdy bychom si rádi připomněli, co je u nás v
Česku nejlepší, a na co můžeme být pyšní. Přijdeme do školy jako hrdí Češi, ať už v českém
národním dresu či převlečeni za známou osobnost českých dějin. Prosinec se nese ve znamení
"Dobrého skutku", pomoci těm, kteří ji nejvíc potřebují. V lednu nás čeká velmi oblíbený "Barevný
týden", kdy se každý den můžeme obléknout do jiné barvy a nápaditě sladit své outfity. 5. února
zažijeme kouzelný den se spoustou dobrodružství, čar a kouzel. Je pro nás připraven "Den Harryho
Pottera". 26. března můžeme oslavit "Mezinárodní den učitelů" a říct našim pedagogům, že jejich
práce má smysl. 19. dubna se zapojíme do aktivity „Eko týden“. 19. května popustíme uzdu své
fantazii, vytáhneme gumičky, sponky a třpytky a vyrazíme do školy se šíleným účesem na hlavě.
Tento den je totiž "Dnem šílených účesů". 11. června si užijeme nejpohodlnější den v roce "Pyžamový den".
Z vybraných akcí budou pořízeny fotografie, které budou zařazeny do slosování o ceny. A kdo ví?
Třeba se na naši školu letos usměje štěstí.
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