PROJEKT I. STUPNĚ

„PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ“

V pondělí 18. 3. 2019 jsme se všichni sešli v učebně dramatické výchovy, kde
jsme zhlédli zajímavé video o cestovatelích Jiřím Hanzelkovi a Miroslavu
Zikmundovi. Vyjasnili jsme si pojem významné osobnosti a popřemýšleli, jaký obor
by naší třídě vyhovoval.

V průběhu týdne jsme shromažďovali informace, vyslechli vyprávění, zhlédli
videa, vyráběli pomůcky a připravovali se na závěrečné vystoupení. V pátek jsme
předvedli vše, co jsme vyzkoumali o slavných osobnostech v oboru, který jsme si
vybrali pro partu naší třídy.
Prvňáčci se zaměřili na slavné cestovatele od 19. století do současnosti.
Seznámili se s životopisem a cestami, přípravou na jejich putování po světadílech
naší zeměkoule. Zahráli si na cestovatele a ze svých putování si přivezli indiánskou
ženu, zvířata, kaktusy a projeli se světoznámým vozem Tatra.

Druháčci seznámili své kamarády s historií a životem českých králů,
panovníků a panovnic. Předvedli nám ukázky staveb, bitev, umění. Pozvali nás na
dvůr Rudolfa II. a zahráli scénky z významných událostí. Všichni pracovali
s nadšením. S výsledkem naší celotýdenní práce byli všichni spokojeni. Odnesli si
spoustu zajímavých vědomostí.

Třeťákům se zalíbily české báje a pověsti. Každý žák se ztotožnil
s osobností naší dávné historie. Žáci nám předvedli scénky, ve kterých ztvárnili
pradávné české dějiny.

Čtvrťáci se zahloubali do bádání a prozkoumali život významných českých
objevitelů. Předvedli nám názorně, jak jednotlivé objevy přišly na svět a jak nám
v současné době můžou pomoct. Všichni jsme se na konci představení zamysleli, co
nás trápí, jak bychom mohli my všichni pomoct sobě a naší planetě Zemi.
Nejstarší kamarádi z páté třídy zůstali pevnýma nohama na zemi a
prozkoumali současnost. Připravili si pro mladší spolužáky test o významných
sportovcích naší doby. Názorně předváděli sporty, ve kterých naši sportovci
vynikají. Nezapomněli ani na Čestmíra Šímu, který navštěvoval naši hranickou školu.

Kdo ví? Možná se při projektu v nedaleké budoucnosti bude mluvit i o
současných žácích jako o významných sportovcích, zajímavých osobnostech nebo
uznávaných objevitelích.
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