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Dopis značky f ze dne

Věc:
Projektové vyučování ve třetích třídách

Žáci tetích ročníků naší ZŠ mají v novém ško|ním vzdělávacím programu během
roku zařazeno něko|ik projektových vyučování, jedno z nich je na téma ,,Lidé kolem
nás',,

A tak jsme se obráti|i na známého neratovického cestovate|e Davida Svejnohu,
kteý na naší ško|e také krátce vyučova|. ProcestovaI mnoho zemí světa' a mimo jiné

nar.lštírlil i dcmoroclé kmeny v A.frice. S besedami s dětini má sr.,é zkušencrsti v rámci
projektu Centra Narovinu.

Mě| připraven pěkný program' v jehoŽ úvodu se Žáků ptal, co oni vědí o Africe'
kdo tam Žije a zda by i oni chtěli Žit na tomto kontinentu' Pak promít| film o africké dívce,
která nás seznámi|a se svoji rodinou, byd|ením, kaŽdodenní prací a také se svou
ško|ou' Tady si děti uvědomi|y ve|ké rozdí|y jejich Života aŽivota dětí v Africe.
Poté se Davida pta|y na mnoho všetečných otázek' na které jim ochotně odpovídaI a
vyprávěl zajímavé záŽitky a poznatky o Životě nejchudších |idí.

Ho|ky a kluci si také moh|i vyzkoušet, jak černošské Ženy nosí své děti uvázané na
zádech nebo jak přenášejí nádoby s vodou na hlavě.
Na závěr jsme ještě shléd|i fotografie |idÍ z rťlzných afrických kmenů.
Děti by|y nadšené, by|o to pro ně ve|mi poutavé a poučné, a tak toto téma mohou dá|e
zpracovávat v hodinách prvouky 'UŽ ted' se těší na da|ší setkání'
Beseda se kona|a dne 8.3.201,l s Žáky 3.ročníků ZŠ 28.října v Neratovicích ,nejprve ji

mě|y třídy 3.B a 3.D,nás|edovala krátká přestávka a pak třídy 3'A a 3.D, ce|kem asi 87
dětí.
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