Školní projekty
_________________________

Svatý Václave!
_____________________________
Sv. Václav v legendách, pověstech a skutečnosti, poslech, ilustrace k pověsti,
vycházka ke kapličce sv. Václava ve Velkých Svatoňovicích.
Zamyšlení nad konfliktem mezi bratry a nad mírovým jednáním sv. Václava
s ostatními lidmi.

___________________________________

Halloweenská noc ve škole
___________________________________
Rej strašidel, výroba masek, malování strašidel a čarodějnic, zpěv písní k
Halloweenu, poslech pohádky B. Němcové Čertovská princezna, poslech
legendy o Jackovi, vydlabání a rozsvícení dýně.
Zamyšlení nad dobrými a špatnými skutky.

_________________________________

Přijede Martin na bílém koni?
______________________________________
Poslech legendy, píseň Sv. Martin, zvyky a zvyklosti v tomto období, pečení
martinských rohlíčků s obdarováním kamaráda. Výroba lucerničky a pochod za
sv. Martinem.
Zamyšlení nad Martinovým dobrým skutkem – obdarování.

____________________________

Mikuláši, sníh se práší!
____________________________
Poslech legendy o sv. Mikuláši, lidové mikulášské obchůzky, pranostiky a
básně, malba Mikuláše, anděla a čerta, mikulášská nadílka ve škole, Mikuláš a
čert zpytovali svědomí dětí.
Zamyšlení nad svým chováním během celého roku.

_____________________________

Hej, Vánoce, dlouhý noce!
_____________________________
Adventní koncert ZUŠ Úpice, nácvik hudebně literárního pásma na vánoční
besídku pro rodiče, seniory, zpěv koled u vánočního stromu ve Velkých
Svatoňovicích, vánoční výstavy v Malých Svatoňovicích, tvoření výrobků na
vánoční výstavu, vánoční výzdoba školy, výrobky dětí, vánoční zvyky, koledy
a zpěvy, třídní vánoční besídky, pečení vánočního cukroví, tvoření adventních
věnců a přání pro rodiče a důchodce naší obce.
Zamyšlení nad obdarováním – udělat radost druhému a nad kamarádstvím.

_______________________

Masopustní veselí
________________________
Veselí, tanec a zpěv v lidových tradicích: masopustní zvyky, maškary,
masopustní průvod, pranostiky, výroba masek, masopustní písně, tanec masek a
masopustní hry. Pečení tradičních masopustních koblih, pobyt ve škole přes
noc.
Zamyšlení: smutek – radost, maso – půst (střídmost ve stravování)

____________________

Už jedu!
____________________
Dopravní výchova pro děti, zásady bezpečnosti jízdy, dopravní značky,
dopravní situace.

________________
Vítej, jaro!
___________________
Vynášení Smrtky – symbol smrti, zmaru, nemoci, zimy a všech nečistých sil.
Hudebně literární pásmo, hra na flétnu, pálení Smrtky v potoce.
Jaro ve škole – velikonoční zvyky a symboly, zdobení a malování vajíček,
pletení pomlázek, pečení tradičního velikonočního pečiva, jarní písně a říkanky,
velikonoční výzdoba školy.

______________________

Já a moje tělo
______________________
Zdravověda, péče o tělo, hygiena, správná životospráva, tělesná cvičení, pohyb
na čerstvém vzduchu, jednoduchá sestava cvičení s motivační básní, hra na
flétnu nejen při hodinách hudební výchovy – základ správného dýchání.
Péče o chrup, škola plavání, škola bruslení, hygiena ústní dutiny, preventivní
program školy.
Příprava žáků 3. a 4. tříd na zdravotnickou soutěž. Zásady první pomoci, léčivé
rostliny, historie Červeného kříže.

_____________________

Les, já a ty
_____________________
Lesní pedagogika, láska k přírodě, ochrana přírody, vycházky do přírody,
zážitkový a naučný program studentů Střední lesnické školy v Trutnově,
zážitkový a naučný program Hájemství u Dvora Králové, včelařství. Den Země
– jarní úklid v ZOO Dvůr Králové nad Labem.

