
Mezigenerační spolupráce se úspěšně rozšiřuje 

 

Naše škola se snaží stále více propojovat mladší generaci s tou starší. Spolupráce se seniory je 

přátelská a zajímavá nejen pro ně, ale má hluboký význam i pro děti a žáky. Jednou z 

našich  dlouhodobějších pravidelných aktivit je pořádání úspěšných počítačových kurzů.  

Za zmínku určitě stojí i pozvání vedení školy na společenský večer „Klubu seniorů“ s pohoštěním, 

hudbou a tancem. Bylo velmi příjemné sledovat vitalitu a radost ze života všech zúčastněných. Svým 

pozitivním přístupem k životu mohou být příkladem i mnohem mladší generaci.  

Nově v dubnu proběhla školní akce “Den země”, na kterou byli tentokrát přizváni i senioři. Myšlenkou 

naší spolupráce bylo sdílení dětských zážitků se zkušenostmi starší generace. Hosté měli možnost 

zavzpomínat si a popovídat o tom, jak život vypadal dříve, a své cenné informace předat zástupcům 

mladší generace. Senioři si pochvalovali přehled a informovanost řepišťských žáků. 

Vyprávění hostů mělo velký ohlas u našich školáků. Na akci bylo očividně patrno, že informační 

stánek patřící seniorům byl nepřetržitě zaplněn zvídavými dětmi. Mladá generace s nadšením 

naslouchala povídání, aktivně se do debaty zapojila a přinášela své postřehy. Odměnou za přínosné 

povídání byla pro naše zúčastněné vzácné hosty pozvánka na akci školy “Pálení čarodějnic“, kde 

dostali dětmi vlastnoručně vyrobenou poukázku na drobné občerstvení. 

V současné době připravujeme další významné projekty, do kterých budou mít zájemci možnost se od 

podzimu zapojovat. Pro tyto aktivity budou k využití prostory ve zcela nově postaveném komunitním 

domě. Plánované  akce s aktuálními informacemi a se všemi podrobnostmi včas zveřejníme. Tato 

setkání se uskuteční převážně pod vedením zaměstnanců školy. Bude se jednat například o aktivity 

výtvarné, pohybové, vyprávění, oslavy, zdravotní cvičení, plánujeme i zdravovědu, grilování, 

přednášky, besídky a tvořivé dílničky. Tradičně nebude chybět ani pravidelný podzimní počítačový 

kurz. 

Cílem je objevování, poznávání, obohacování, vzájemná úcta, zpestření volného času našim 

seniorům, získání nových zážitků, nevšední nápady, kreativní tvorba. Tato přátelská mezigenerační 

setkání budou velkým přínosem pro všechny věkové kategorie.  

Věříme, že se tato spolupráce bude nadále rozvíjet a stane se tradicí v dalších letech. Společné 

aktivity nás těší a chceme je nadále podporovat a zájemce překvapovat novými nevšedními nápady. 

Všem přejeme krásné léto, pohodu a zdraví a těšíme se na setkání. 

 

Iveta Fridrichová 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


