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3.8.2 REALIZACE OBSAHU TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
PROJEKTOVÝM VYUČOVÁNÍM :
A) CELOŠKOLNÍ PROJEKTY:
Název
projektu

Termín
(KDY?)

Prostředí

Účel, smysl:

(KDE?)

(PROČ?)

Rozsah
Žáci si připomenou staré
Prosinec
tradice a obyčeje spojené
se svátky vánočními a
křesťanským poselstvím
Kmenové třídy,
vánočních svátků
I. stupeň – 4 specializované v každodenním životě.
PPO
OSSEELLSSTTVVÍÍ
vyuč. hodiny učebny,
K
H
CH
KÝÝC
NSSK
AN
ŘEESSŤŤA
KŘ
Smyslem projektu je
kuchyňka,
VVÁ
vedení žáků k utřídění
C
OC
NO
ÁN
II. stupeň – 5 kostel, farní
informací, posílení
vyuč. hodin úřad
vyjadřovacích schopností,
uvědomění si cyklického
Jednodenní,
času, pohled do myšlení a
souvislý blok
život našich předků

Realizace,
organizace:
(JAK?)

Žáci se rozdělí
do skupin:
I. stupeň – třída
II. stupeň –
vyučující ve
svých
předmětech
začlení žáky do
jednotlivých
skupin

Výstup - závěrečný produkt
(CO?)

V
VE
ELLIIK
KO
ON
NO
OC
CE
E

Náměty témat

Mezilidské vztahy
Koledy a vánoční písně, vánoční
OSV Hodnoty, postoje,
symboly a Vánoční příběh o narození
praktická etika
Ježíše Krista a jeho význam pro
Cvičení pro rozvoj
lidstvo
základních rysů kreativity
Vytvoření vánočního pečiva.
– pružnost nápadů,
Výroba vánočních ozdob ze dřeva,
originality, schopnosti
vosku, slámy, výroba betlémů.
„dotahovat“ nápady do
Návštěva kostela Sv. Andělů strážných.
reality
Den věnovaný tradicím spojených
s vánočními svátky – s tím spojené
Evropa a svět nás
EGS
vysvětlení historie.
zajímá
Výroba předmětů spojených s tradicí
Lidová slovesnost, zvyky a
vánoc.
tradice národů
Vánoce ve světě.
Život dětí v jiných zemích

OSV

Březen,
duben

Žáci si připomenou staré
tradice a obyčeje spojené
s vítáním jara (léta) a
křesťanským poselstvím
velikonočních svátků
Kmenové třídy,
v každodenním životě.
specializované
Smyslem projektu je
I. stupeň – 4
učebny,
vedení žáků k vyhledávání
vyuč. hodiny
kuchyňka,
a třídění informací,
plenér
posílení vyjadřovacích
II. stupeň – 5
schopností,
vyuč. hodin
uvědomění si cyklického
času, pohled do myšlení a
Jednodenní,
života našich předků
souvislý blok

Průřezové Tématický
téma
okruh

Žáci si zvolí
pracovní dílnu
(projektovou
aktivitu) dle
svého zájmu a
pracují v ní podle
předem známého
a vypracovaného
plánu činnosti

Velikonoční událost – umučení a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho
význam pro lidstvo
Vytvoření některých tradičních jídel.
Výroba velikonočních dekorací.
Návštěva skanzenu Strážnice.
Výroba předmětů spojených s tradicí
velikonoc.
Velikonoce ve světě - vítání jara
Křesťanské hodnoty v odkazu
Velikonoc

Kreativita

Cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity –
pružnost nápadů, originality,
schopnosti „dotahovat“
nápady do reality

EGS

Evropa a svět nás
zajímá

Lidová slovesnost, zvyky a
tradice národů
Život dětí v jiných zemích

