
Den pro děti z Ukrajiny a jejich rodinné příslušníky 
 

 V neděli 3. dubna 2022 jsme uspořádali program spojený s aktivitami pro děti 

z Ukrajiny a jejich rodinné příslušníky. Jelikož se počet ukrajinských dětí zvyšoval, měli jsme 

potřebu přivítat tyto děti trochu jiným způsobem a vytvořit jim příjemnou atmosféru ve 

vzdělávání v naší škole. Na akci byly pozvány všechny ukrajinské děti + 2 děti ze třídy, do které 

bylo přiřazeno ukrajinské dítě. Cílem akce bylo propojit vztahy jak mezi ukrajinskými dětmi, 

tak mezi našimi dětmi, které s nimi sdílí společné chvíle ve třídě a vyučovacím procesu.  

 V plánu bylo uspořádat program venku, na školním hřišti, jenže počasí nepřálo, proto 

se akce uskutečnila ve vnitřních prostorách školy. Učitelé a žáci se potkali v 9:00 hodin, aby 

rozmístili stanoviště a nachystali potřebné hry a pomůcky. Celkem bylo připraveno 14 

stanovišť zaměřených na spolupráci, postřeh, koordinaci, koncentraci a vytrvalost.  

 Začátek byl v 9:30 a všichni jsme se i s rodinnými příslušníky dětí potkali v tělocvičně, 

kde proběhlo zahájení celé akce. Pan ředitel všechny přivítal a pozval rodiče ukrajinských žáků 

na společné setkání. Cílem tohoto setkání bylo blíže představit školu, informovat o výuce jejich 

dětí a zodpovědět dotazy ze strany rodičů.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zahájení v tělocvičně proběhlo rozřazení všech dětí do družstev. Celkem bylo 

utvořeno 6 skupin. Skupiny byly namíchané a tvořily různé věkové kategorie. Vždy ve skupině 

byly 2-3 naše děti a 2-3 děti z Ukrajiny.  

 



Poté jsme se všichni vydali na průzkum jednotlivých stanovišť, na kterých vždy pan 

učitel M. Vrobel řekl, co se bude dělat a naši žáci společně s učiteli předvedli danou aktivitu. 

Instrukce na jednotlivých stanovištích byly napsány jak v češtině, tak v ukrajinštině. Na každém 

stanovišti byl také zajištěn pedagogický dozor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Když všichni viděli, co je čeká, nemohli se dočkat, až si všechno projdou a vyzkouší. 

Následovalo tedy rozběhnutí skupinek na jednotlivé stanoviště a hurá plnit úkoly. První 

skupina se vydala do tělocvičny na první stanoviště, kde byla překážková dráha, a děti musely 

zdolat připravené překážky. Na druhém stanovišti musely přejít po pruhu s pomocí jedné nebo 

dvou tyčí. Třetí stanoviště se jmenovalo „Bola“ a úkolem bylo pověsit míčky na horizontálně 

položenou tyč. Na dalším stanovišti si žáci zkusili, jak jsou na tom s přesností. Cílem bylo 

sestřelit plechovky pomocí tenisových míčků. Další disciplína se týkala postřehového přebíhání 

- 5 tyček ve skupině v určité vzdálenosti. Úkolem bylo na vlastní signál přeběhnout, vyměnit si 

místa tak, aby žádná tyčka nespadla na zem. Na šestém stanovišti si skupinky zkusily 

spolupracovat – přenést kelímky na sebe pomocí gumičky, provázků a jedné ruky. U této 

aktivity bylo hezké pozorovat, jestli se děti s různým mateřským jazykem dokážou mezi sebou 

domluvit. Mnohdy to bylo náročné, ale všichni se toho ujali velmi dobře a zvládli to. Přece 

„rukama nohama“ se domluvíme vždy 😊. Na dalších dvou stanovištích si děti trochu 

zasportovaly. Ostrovy – přebíhání po kamenech a po bossu na určenou vzdálenost a přejít na 

chůdách určenou trasu s překážkami. Následovaly disciplíny zaměřené na spolupráci skupiny, 

házení ringa a chytání na krátkou dřevěnou tyčku, přenos míče na určenou vzdálenost. Na 

dalším stanovišti si žáci zkusili ve dvojicích/trojicích prsty udržet pět špejlí a přenést malý 

míček na dvou špejlích.  



Koordinaci ruky a nohy si žáci zkusili na další aktivitě, u které kromě končetin museli také 

zapojit hlavu 😊.   Na posledních dvou stanovištích děti čekalo bludiště a hlavolamy různých 

obtížností. Všechny skupinky zdárně zdolaly nachystaná stanoviště a v cíli je čekala sladká 

odměna.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr všechny ve školní jídelně čekal společný oběd. Pan kuchař a paní kuchařky 

připravili tradiční český řízek a bramborový salát. Dobře jsme se najedli a odcházeli v radostné 

náladě domů.  

 Akce měla kladné ohlasy a všem se moc líbila. Poznali jsme se trochu jinak a vznikla 

nová kamarádství.  

Uherské Hradiště 7. 4. 2022 
 

Vypracovala: Martina Bruštíková 
 


