
Cirkus ve škole, škola v cirkusu (aneb 

prodlužme si život smíchem...) 
 

 

 

"... Velevážené publikum, dámy a pánové, drahé slečny a mládenci, milá 

dítka, přistupte blíže a nechte na sebe dýchnout atmosféru klaunů, žonglérů, 

břišních a hula-hop tanečnic, gymnastů, krotitelů a artistů. Předvedeme Vám 

vystoupení plné napětí, překvapení a odvahy..." Kdo si nechá ujít cirkusové 

představení? Kdo odolá vůni cirkusu?... 

Realizace - od: 01.11.2013 - do: 01.11.2014 

Aktivity a časový plán: 

1. nákup výtvarného materiálu - od listopadu 2013 

2. nácvik pěveckých, tanečních, rapových a dalších vystoupení - jaro 2014 

3. klaunský maškarní bál - příprava masek, soutěže klaunů, malování 

klaunských obličejů atd. - zima 2014 

4. dvoudenní cirkusové dílny - 5. a 6. května 2014 (literární dílnička - básně, 

povídky, vtipy - artistické dílničky - žonglování, hula-hop, břišní tance, 

klauni, pantomima, atd. - výtvarná dílnička - kulisy, plakáty, pozvánky, 

kostýmy - tvořivá dílnička - model šapitó, maringotky, „alegorické vozy") 

5. cirkusový průvod - 6. května 2014 

6. společné cirkusové vystoupení - 7. května 2014 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je dát příležitost i těm, kteří nejsou zrovna premianty třídy, 

ale jsou jinak nadaní. Své silné stránky mohou předvést žáci pohybově 

zaměření, žáci s výtvarnými i literárními sklony. Cílem je zvýšit fyzickou 

zdatnost a obratnost dětí, rozvinout dětské zájmy a 

 



přitom pobavit sebe i okolí. Celý projekt bude zahájen klaunským 

maškarním bálem, na něj budou navazovat další akce, které vyvrcholí v 

září 2014 společným cirkusovým vystoupením. Během jednotlivých 

aktivit se budou setkávat děti naší základní školy, s dětmi z polského 

Zabelkowa, z obou našich mateřských škol a jejich rodiči a pedagogy. 

Cílem je společný nácvik, zábava a spolupráce při přípravě vystoupení. 

Záci si sami vyberou hudbu, kostým i líčení. Kromě pohybových aktivit se 

děti zapojí do tvorby kulis a plakátů, pokusí se nakreslit vtipy o klaunech. 

V literární dílničce složíme básničky, napíšeme povídky o cirkusovém 

umění. Tato dílka budou uveřejněna ve sborníku, který bude u této 

příležitosti vydán. V tvořivé dílničce žáci vytvoří model cirkusového stanu 

a model maringotky. Společně vyrobíme "alegorické vozy", jež 

představíme při průvodu městem. Během závěrečného vystoupení budou 

modely, výtvarné a literární práce vystaveny. Pro vedení jednotlivých 

cirkusových dílniček oslovíme lektory, kteří připraví s žáky i průvod a 

závěrečné vystoupení. 

Výstupy projektu: Výstupem projektu bude nejen závěrečné cirkusové 

představení a průvod městem, ale i sborník s literárními a výtvarnými 

pracemi žáků, s fotografiemi z nácviku artistických vystoupení. Během 

závěrečného vystoupení bude v hale probíhat výstavka nejlepších prací. 

Dalším výstupem bude zvýšení pohybové zdatnosti a obratnosti dětí. Děti 

také získají větší povědomí o cirkusové práci. Při společné činnosti se děti 

ZS, MS a partnerské školy z Polska naučí pomáhat druhým, navzájem se 

poznají a posílí mezilidské vztahy, vzniknou nová přátelství a nastaví si 

zásadní pravidla chování ve skupině, zvýší si sebevědomí. Projekt dále 

posílí pozitivní klima ve škole, podpoří spolupráci rodičů a školy a otevře 

školu veřejnosti. 
 

Pokračování projektu: Po ukončení projektu nejen, že budou děti 

obratnější a fyzicky zdatnější, ale především budou cítit pevnější pouto se 

školou, budou se vzájemně více tolerovat a pomáhat si. Své místo ve 

skupině najdou i dětí, které se obvykle do aktivit příliš nezapojují. 

Pomohou dětem zvýšit si sebevědomí, naučit se vzájemně respektovat a 

vyzkoušet si zatím nepoznané aktivity. 


