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KoMENTÁŘ PEDAGoGA (popis uskutďněnfch aktlvlt, rďerence...)

DĚti seděly v krouŽtu na zeml kde iim paní Sa|áková vYpráYěla o Africe íormou pohádky o malém Tabotabovi . Mě|a
pfipraveny krásné postavičkY z papíru, použila nafukovaď míč, kteÚ w iako globus, aby dětl v|děty, |tde se AfÍika
nachází. Mezi UYprávěním rozda|a vfum h lky, sama mě|a africkf buben, a spo|ďně si všichn| zpfua|| píseř, kteÍou si v
AfÍice zpívaií |idé pÍo ťadost. Potom si s dětmi povídala, co si z pohádky zapamatovaly. Všc|rní isme se ob|ék|i podle
aÍrid<é m6dn panísalákoYá nás namabva|a a začala mÓdní pŤehlídka za dopovodu aftickfch pÉní. Také nám pújÓ:|a
obrázlot,é |oto, keÍé děti sltídaly' všichn| si vyrkoušell jak 5e chodí s nák|adem na hlavě nebo nošení malÝch dětí v
šátku na ádech. ve tfidě panovala vÝbomá nálada a děti měv spoustu otázek, kdyby nemusela p. Saláková konči!
prctože muse|r ift do školy, ani bychom ji nepusti|i. Jeií vf*|ad se nám rnoc líbi! a těšínte se na pfiští školní rot<' kdy
doufáme opět pfiJďe'

Tímto dáváme souh|as s použitím fotlk poŤÉenfch pfi akci na naší ško|e k če| m pÍe3entrce p.oieKu na webovÝch
stánlddr a ve zprávách ce 'rr NaÍovinu, Tlršova l" Praha 2 
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Beseda s žákn kterou na naší ško|e uspoiáda|a p. M. Sa|áková, se všem zrÍčastněnfm ve|mi |íb||a. Žáci sh|éd|i Íi|m o
životě dětí v Africe, možnosti jejich adopce na dá|ku a snahách pomoci těmto dětem. zajímavé by|o i pÍib|ížení africkfch
zvyktl a ob|ečení. Děti ve|mi zauja|y africké rytmY, které p. Sa|áková dětem krásně piedved|a a s její pomocí si všichni
zahrá|i' Prezentace p. Sa|ákové by|a vé|mí poutavá a pÍizp sobena věku žákrú. Proto je všechny zauja|a. Rádi bychom v
této spo|upráci pokračova|i a pokud bude možné, p. Sa|ákovou ve ško|e znovu pŤivíta|i.

Tímto dáváme souh|as s použitím fotek poÍízenfch pii akci na naší ško|e k riče|úm presentace proiektu na webovfch
stánkách a ve zprávách Centra Narovinu, Tyršova 1, Praha 2 ano
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