Obejmeme celou zeměkouli?
Den 26. září byl Radou Evropy prohlášen za Evropský den jazyků
Název projektu: Obejmeme celou zeměkouli?
Cíl projektu: společný zážitek žáků I.stupně
Motivace: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Zajímalo nás, zda by obyvatelé naší planety dokázali celou zeměkouli
obejmout. Využili jsme tedy projektu k Evropskému dni jazyků, který připadá
na 26. září.
Vzhledem k tomu, že žijeme v malém městě, představili jsme si,
že Masarykova škola alespoň na chvíli bude takovou naší zeměkoulí.
Ta chvíle nastala 21. září 2017 v 10 hodin dopoledne, kdy se celý I. stupeň
shromáždil před naší školou.
Než však nastal den D, bylo nutné
podniknout určité přípravy. Každý ročník
měl totiž představovat jeden světadíl.
•
•
•
•
•

1.ročník – Evropa
2.ročník – Afrika
3.ročník – Asie
4.ročník – Amerika
5.ročník – Austrálie

Žáci I. stupně tedy využili svoji představivost a výtvarný um a pod vedením
svých učitelek vytvořili masky, klobouky, vlajky, čelenky, obraz zeměkoule
i Masarykovy školy atd., aby mohli v den D představit svůj kontinent.
21. září se celý I. stupeň shromáždil před budovou naší školy. Viděli jsme
obyvatele Evropy (1. ročníky), druháčky s maskami černoušků jako zástupce
Afriky, žáky 3. ročníků (Asiaty) bylo možné rozpoznat podle kloboučků a
šikmých očí. Indiáni s nádhernými čelenkami představovali americký
kontinent. Páťáci se představili jako klokani a papoušci z Austrálie, a navíc
měli také moc hezkou prezentaci, při které nám odhalili svá zjištění a své
výpočty.

Zde je úryvek prezentace třídy 5.A a 5.B
5.A: „Planeta Země je součástí sluneční soustavy a je jediným planetárním
tělesem, na němž je potvrzen život. Během hodiny matematiky jsme zjistili
obvod Země - 40 075 km. Také jsme pomocí internetu zjišťovali počet
obyvatel zeměkoule. Přišli jsme k opravdu velkému číslu – 7 533 606 062.
Dále jsme propočítali, jestli je technicky možné obejmout zeměkouli. Ano je
to možné, ale obyvatelé Lysé nad Labem, kterých je 9460, by na to nestačili.
Muselo by být celkem asi 40 075 000 lidí.“

5.B: „Naše třída změřila Masarykovu školu a zjišťovala, jestli je technicky
možné obejmout školu žáky I. stupně. Vypočítali jsme, že školu obejmout
můžeme. Nejdříve jsme si zjistili počet žáků, kterých je 283, a poté i průměr
rozpětí jednoho žáka. Propočítali jsme, že školu obejmeme dvakrát.
Dále jsme vyhledávali informace o Austrálii...“
Po prezentaci jsme se rozestoupili kolem budovy školy, třída za třídou a
opravdu se nám podařilo celou školu obejmout!!!
Poznáte z fotek obyvatele Evropy,
Afriky, Asie, Ameriky a Austrálie?
Za ZŠ B. Hrozného zapsala Y.
Sovová

