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Při tvorbě scénáře jsme v letošním školním roce upravili scénář z roku 2005 
a zredukovali aktivity s přemírou informací. Čtvrteční dopolední program na stanovištích měl za úkol seznámit děti s Olomoucí a oblastí Haná (hanáčtina, tanec, hanácké zápolení, sportovci, výroba vorů), následovala vycházka do Radíkova s prohlídkou pevnosti. Večer pak patřil Hanáckému festivalu s ukázkou tanců, hanáčtiny a pouštěním vorů v hasičské nádrži. Páteční dopolední program byl zaměřen na zápis do Deníků a na přijetí prvňáčků do našich řad. Žáci 2.-5.ročníku vyrobili a předali dárky prvňáčkům a přivítali je mezi sebe.
     Vzhledem k pěknému počasí po celé 2 dny (ve čtvrtek 30 stupňů!) se podařilo zrealizovat celý program podle našich představ a téměř stále na vzduchu.
     V průběhu Motýla jsme se snažili přihlížet k míře únavy dětí, k aktuální situaci a podle toho jsme přizpůsobovali také program – zkrácení doby na stanovištích, erby doplňovány během jednoho stanoviště, odjezd menších dětí (1.tř. -9 dětí,2.tř - 11 dětí a 3.tř.-1 dítě)  z Radíkova MHD. Pružně jsme se snažili zařazovat osobní volno na zahradě.

Podařilo se:
·	vytvořit zajímavý a pestrý program vycházející  z celoroční motivace Olomouc – srdce Hané 
·	flexibilně přizpůsobovat program všem okolnostem, netrvat na všech částech programu
·	Zapojit všechny pedagogy, rozdělit si úkoly a role
·	dělení do skupin – k páťákům se přiřazovali dvojice kamarádů z jednotlivých tříd
·	vypracování erbů - erby si děti dokončovaly průběžně v následujícím týdnu
·	vymyslet indicie pro vyhledávání ukrytých informací o vybraných lokalitách Hané
·	páteční dopolední psaní do Deníků
·	zajímavá a různorodá náplň jednotlivých stanovišť 
·	propojení dopoledního programu (výroba vorů a vodníků) s večerním programem 
	krátké prezentace tance, hanáčtiny, pouštění vorů na Hanáckém festivalu

·	prostřednictvím zážitků a prací se získanými informacemi se děti dověděly množství poznatků o lokalitách v blízkém okolí Olomouce, které dokázaly úspěšně prezentovat a předat ostatním 	
·	rozdělení dětí do 2 skupin na návrat z Radíkova do Droždína – nechat rozhodnutí na mladších dětech, zda chtějí pěšky
·	i přes počáteční obavy, zda malé děti zvládnou výšlap do Radíkova, se autobusem vracelo jen devět prvňáků, zbytek se rozhodl jít pěšky - Šikulky!!! - 2 hodiny tam, hodinu a půl zpět
·	včasné uložení dětí - večerka kolem půl 9, ve 23 hod už spaly všechny děti, ranní buzení kolem půl 7
·	Hančino večerní hraní na kytaru – díky, Hanko!
·	předem připravit polotovary dárečků pro prvňáky- vystřižená srdíčka 
·	zvládnout s dětmi nácvik přijímacího rituálu, vytvořit srdce pro prvňáčky
·	velmi hezké a dojemné přijmutí prvňáčků s vyrobenými srdíčky a přáními
·	prvňáčci, kteří svou první školu v přírodě zvládli výborně, získali své pevné místo ve školním kolektivu a navázali kamarádské vztahy se svými staršími spolužáky i učiteli

   

Doporučení pro příště:

zvážit více osobního volna pro děti
	i přesto, že jsme se snažili přizpůsobovat program okolnostem, stojí zato ještě zvážit, jestli volit formu kruhových stanovišť nebo vybrat tři aktivity, které si bude každá skupina se svým vedoucím učitelem samostatně plnit (užívat )
	názvy skupin se již nikde nevyužily, byly tudíž zbytečné, osvědčila se čísla skupin
	časovou náročnost na vyplnění erbu upravit na vyplnění erbu ve skupině – jeden erb pro 4 děti (např.)
	formát Deníku pro mladší děti změnit na pamětní list s možností vepsání jména, s obrázkem na vybarvení
	program Motýla napsat na nástěnku nebo přichystat do Deníku




V Droždíně 21.9.2015				Mgr. Bronislava Pechánková

