Malá škola v přírodě „ Motýl“ 
 17.9. – 18.9.2015

Olomouc – srdce Hané
Školní výukový projekt

Zpracovaly : Mgr. Jitka Šidláková, Mgr. Bronislava Pechánková

Cíl projektu:

1) Rozvíjení celoroční motivace Olomouc srdce Hané
2) Zapojení prvňáčků mezi starší spolužáky a do života školy
3) Navození přátelských vztahů mezi učiteli a dětmi 


PROGRAM ŠvP:

Přípravné práce: 
	vytváření Deníků (lepení, výtvarné zpracování obalu) –
	dělení do skupin 
	várnice 
	najít místa na školní zahradě pro ukrytí indicií 
	domluvit oběd 
	kartičky s názvy měst na Hané ( Olomouc, Litovel, Svatý Kopeček-Radíkov, Šternberk, Bouzov,Loštice (Náměšť na Hané)) 
	indicie k nalezení místa s informacemi o městě 
	kruhová stanoviště 
	srdce pro prvňáčky 
	pověst
	erb Olomouce 
	erby 
	informace o místech -  Olomouc, Sv. Kopeček se zmínkou o Radíkově 


1.DEN – čtvrtek 17.9. 
DOPOLEDNE	
7,45-8,05 - Uložení spacáků a batohů do tříd.
	8,05 – 9,00 - Dělení do skupin (6 skupin po 13 dětech)       
Informace o vybraných místech na Hané: děti se dělí do skupin podle podoblastí Hané (pomocí názvů konkrétních míst, jedna ze skupin-Sv.Kopeček). Každá vzniklá skupina najde podle indicií (= klíč k místu, kde jsou informace ukryty) informace o svém místě. Učitel předá mapu. Informace by si měli pročíst, zorientovat se v mapě a podle získaných vědomostí vymyslet název pro skupinu. Zároveň by se měla skupina domluvit, jak se ostatním představí - prezentace skupin, volba vedoucího skupiny

SVAČINA

9,15 – 10,00 - Erby 

Erb města Olomouce (ukázka erbu, vysvětlení, že se jedná o jednu z věcí, která charakterizuje Olomouc, něco o ní vypovídá)
Erby dětí
Otázky by se měly týkat osobního vztahu dětí k regionu (Jaké místo v Olomouci a okolí máš rád apod.)

	10,00 – 12,00 - Kruhová stanoviště - Skupiny se střídají po 20 minutách po předem vymezeném okruhu.


Hudba + tanec
výuka hanáckého tance a písně ( např„Červené šátečko“)

Hanácké zápolení např. chůzí za olomouckým tvarůžkem (orientace čichem), měřením hanácké roviny vlastními těly, Ecce Homo v žebříku (překážková dráha družstev), přenášení hanáckého koláčku v puse (dvojice) 

Hanácká řeč
použití hanáckého nářečí (překlad ze spisovné češtiny do hanáčtiny, říkanky, básničky)

Sport 
Povídání o významných regionálních sportovcích a sportovních událostech. Skalní golf: skupina má za úkol dopravit „golfový míček“ (tenisový míček) do jamky. Překonávají trasu terénem a mají se v odpalech střídat v pevně stanovém pořadí (domlouvají si samy děti). Časový limit na vyřešení problému-20min.

Výtvarné a pracovní činnosti související s pověstmi regionu
práce s přírodními materiály (vory+vodníci ?)

Deníky

12, 00 – 13,00 - OBĚD
13,00 – 13,30 - POOBĚDOVÝ KLID, UBYTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH

ODPOLEDNE 

Prohlídka radíkovské pevnosti – Fortu

Večeře + ubytování ve třídách

VEČER

Festival „Naša Haná“

Prezentace poznatků: během festivalu by se měly prezentovat některé výsledky, které vznikly na kruhových stanovištích dopoledne: 

- zatančit hanácký tanec, popř. zazpívat hanáckou píseň
- připravený výstup v „hanáčtině“ 
- pouštění vorů v nádrži

2. DEN - pátek 18.9. 

DOPOLEDNE  

Balení a úklid

Ranní rekapitulace předchozího dne za pomoci dobrovolníků z řad dětí, zápis na balicí papír 

Společné psaní do deníku


Dělený program:
Prvňáci – nácvik divadla či jiného překvapení 
Ostatní 
– dozví se o tajemství chystaném pro prvňáčky, které je nutné udržet (výroba srdíček s přáním jednotlivým prvňáčkům)   
- zkusit podle složení skupin přenést zodpovědnost na starší kamarády s organizováním překvapení pro prvňáčky, volbu písničky
  
4. Přijímání prvňáčků   
- představení prvňáčků
- přijímací „rituál“



