BAREVNÝ PODZIM NA PRVNÍM STUPNI
Název projektu: Barevný podzim
Pro koho je projekt určen: první – páté třídy
Cíl projektu: upevňování třídních vztahů – práce ve skupině, rozvíjení kreativity,
tvořivá práce, uvědomování si důležitosti péče o životní prostředí, rozvíjení komunikace
a získávání nových vědomostí, propojení učiva různých předmětů (český jazyk, prvouka,
přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova)
V říjnu podzim začaroval celou přírodu do odstínů různých barev. Všude kolem nás můžeme
vidět žluté, červené a hnědé listí a na polích, v sadech i v lese můžeme najít spoustu dozrálých
dobrot. Vítr vylákal na oblohu usměvavé i zamračené draky, kteří k podzimu také
neodmyslitelně patří. Chlapci a děvčata chodí sbírat žaludy a kaštany a radostně běhají
po loukách s drakem na špagátku…
Podzim je opravdu magické roční období, a proto se snažíme každý školní rok vytvořit krásné
podzimní prostředí i u nás ve škole. A jak? Všelijak! Podzim je v naší škole přítomen
na každém kroku a téměř v každém předmětu. Jak tomu máte rozumět? Je to jednoduché…
V českém jazyce se v hodinách slohu věnujeme psaní podzimních příběhů, básniček
i receptů na různé dobroty. Četli jsme články o místních i zahraničních zvycích – připomněli
jsme si například Dušičky a Halloween. V prvouce a v přírodovědě se seznamujeme
s všelijakými přírodninami, které pak následně v rámci vycházky poznáváme – sbíráme listy,
sušíme je, popisujeme je a přiřazujeme je ke stromům.
Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech se snažíme od přírody alespoň trošku opisovat
a našimi výtvory pak zdobíme třídy, patra, mezipatra i prostory šaten… Ano, podzim na vás
dýchne už při vstupu do školy a pokud jste dostatečně pozorní,
vydrží vám tento pocit po celou dobu, co ve škole jste. Nástěnky
jsou
plné
krásných
obrázků
a
rozhodně
to nejsou jen draci nebo listy. Poznáváme a kreslíme také
například dýně a houby. Starší děti mají referáty a prezentace a
seznamují spolužáky s tím, kterou houbu mohou sníst
a kterou v žádném případě papat nemohou… ☺ Abych se nám
nic takového nestalo, navštívili jsme letos i výstavu, kterou
připravili houbaři z Lysé nad Labem.
Podzim je součástí i svačin mnohých z nás. Některé třídy měly
dokonce i pravidelné `podzimní svačinky` plné podzimního
ovoce a zeleniny. To vám byl pohled! No, co vám budu povídat.
Pastva pro oko, vůně čerstvého ovoce a zdravé jídlo… mňam,
mňam!

Vzhledem k tomu, že nám podzim nabízí nespočet nápadů na různé aktivity a činnosti, vybrali
učitelé pro své třídy jen některé a ty další zkusí zase za rok… Na výzdobě školy (nástěnky, třídní
výstavky výrobků a výtvarných prací) jsme se ale podíleli úplně všichni – děti i učitelé. Myslím,
že tato společná práce výrazně přispěla k tomu, že se nám ve škole, která je zahalená
podzimním kabátem, líbí a chodíme do ní rádi. No ne?! Za chvíli tu ale máme polovinu
listopadu, a to znamená jediné… Podzim nad námi sice ještě nějakou tu chvíli bude držet
ochrannou ruku, postupně mu ale začne na paty šlapat paní zima, která s sebou ale jistě
přinese něco krásného. Vždyť přeci každé roční období má své kouzlo!
Za kolektiv 1. stupně ZŠ B. Hrozného zpracovali Miluše Mrázová, Jana Pítová a Petr Pokorný
Přijměte naše pozvání a nahlédněte alespoň prostřednictvím následujících obrázků do naší
`podzimní` školy:

