
NÁZEV, ADRESA 

ŠKOLY:

POČET 

ZÚČASTNĚNÝCH 

TŘÍD:

7

POČET 

ZÚČASTNĚNÝCH 

ŽÁKŮ:

cca 140 žáků

Spolupráce s Centrem narovinu byla velmi příjemná a přínosná. Projekt „Adopce na dálku“ jsme zahrnuli do našeho 

vlastního projektu  rozvoje Komunitního centra a doufáme, že bude pokračovat i nadále.

V Praze, dne 20.6.2011 Martina Lázničková

Komunitní centrum Kruh pri ZŠ Hostýnská

Tímto dáváme souhlas s použitím fotek pořízených při akci na naší škole k účelům presentace projektu na webových 

stánkách a ve zprávách Centra Narovinu, Tyršova 1, Praha 2          ano

WWW.ADOPCEAFRIKA.CZ

Po ukončení workshopu se  uskutečnilo slavnostní předání vyrobených a vybraných  dárků  pro africké děti zástupcům 

Centra narovinu, kteří zajistili jejich předání potřebným dětem.  Sbírka finančních prostředků se konala na konci 

školního roku a podařilo se nám vybrat množství peněz, které pokrylo 1 celý rok studia v Keni chlapci jménem Elijah.

Akce proběhla již popáté v prostorách školy během května a června 2011. Měsíc v Africe byl jednou z  možností podpořit 

studium dětí v Africe přispěním do sbírky školních potřeb. Děti, rodiče a veřejnost se  zúčastnitnili oficiální sbírky školních 

potřeb. Do sbírky přinésli sešity, tužky, pastelky, papíry a čtvrtky, knihy.

Ve středu 8. 6. 2011 během dopoledne proběhlo ve spolupráci s Centrem Narovinu  beseda několik workshopů pro děti z  

naší školy. V prostorách školního divadélka v suterénu školy probíhal "hudební workshop" - poznávání hudební kultury 

afrického kontinentu. Děti se zde vystřídaly v 6 skupinách (první třídy, třetí třídy a sedmé třídy) tak, aby měly všechny 

možnost vyzkoušet si cizokrajné hudební nástroje a zatancovat si.

 Kromě workshopu navštívili zástupci Centra narovinu spolu s afkrickou koordinátorkou děti přímo v jejich třídách. Zde 

měly děti možnost zeptat se na život dětí v Keni a také na všechno, co je zajímá. Zvláště pro děti z 1. tříd bylo toto setkání 

velmi zajímavé a netradiční.

KOMENTÁŘ PEDAGOGA (popis uskutečněných aktivit, reference…)

Základní škola Hostýnská v Praze 10 a Komunitní centrum Kruh o.s. při ZŠ Hostýnská připravili ve spolupráci s Centrem 

Narovinu o.s. „Měsíc v Africe“. 

THROUGH EDUCATION TOWARDS A UNIVERSAL HUMAN NATION

REFERENCE K PRESENTACI/WORKSHOPU ZE DNE 8.6.2011

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100


