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THROUGH EDUCATION TOWARDS A UNIVERSAL HUMAN NATION
2L.3.20L2 \

nÁzev, ADREsA
š*otY: Masarykova zák|adní ško|a obecnice, obecnice 255, o. Příbram

počer počer
zÚčnsrnĚnÝcH 3. - 9. ročník (7 tříd) zÚčnsrruĚruÝcn 118 žákůrŘío: ŽÁrŮ:

roruerurÁŘ PEDAGOGA (popis uskutečněných aktivit, reference...}

Žaci g. - 9. třídy se během projektového dne zúčastniIi čtyřech workshopů : 1) shIédnutí fitmu, přednáška+beseda s
koordinátorem Peterem otienem a lektorkou AIenou Polaneckou, 2) Hudba v Africe s lektorkou Magdalenou Salákovou,
3) Africká móda a Africké kvízy s lektorkou Veronikou Matoušovou, 4) čIověk v sáčku - výroba postavy čIověka z
jednoduchých materiálů - s třídními učiteIi. Pro žáky bylo zejména velmi zajímavé setkání s rodilým Afričanem, kdy se
dozvěděli mnoho informací o životě afrických dětí ve slumech a možnostech školního vzdětávání v Keni. VeImi je zaujala
hra na farmáře, kde si vyzkoušeli svoje schopnosti odhadu a vzájemné spolupráce při osevu '.po!íček. a seznámiIi se s
plodinami, které se v Africe pěstují. Novinkou pro ně byla i hudební hodina, kde se seznámili s něktenými hudebními
nástroji a popěvky, dozvěděli se, jak důležitou úlohu hraje hudba v životě Afričanů a sami si také vyzkouše|i různé druhy
bubnování, naučiIi se písničku a na závěr si zatanči|i. Projektový den proběhl v radostné a tvůrčí atmosféře především
díky zkušeným lektorům, kterým také patří naše poděkování za tuto zdaři|ou akci.

V Obecnici 14. 4.201.2

razítko, podpis



PROJEKTOYY DEN : PEN TQLERANQE

Projektový den proběhl ve spo|upráci s lektorkami Humanistického centra
Narovinu -
paní Alenou Polaneckou (lektorka projektu ''Through Education Towards A
Universa| Human Nation'' a koordinátorka ''Adopce afrických dětí - projekt
pomoci na dálku)
dále paní Magdalenou Salákovou, Veronikou Matoušovou a keňským.
koordinátorem Peterem otieno

Datum : 21. 3. 2AI2

Cílová skupina : 3. - 9. třída

Počet vyučovacích hodin : 4 vyučovací hodiny

Cít projektu :

- seanámit žáky se životními podmínkami a moŽnostmi školního vzděLávání
dětí v Keni

. přiblížit žákům problematiku hospodaření . pěstování plodin v Africe

. semámit žálq s kulturními zvyklostmi v oblasti hudby a oblékání

. vnímat a pojmenovat rozdíly v životě lidí v naší zemi a v Africe

. vyrobit z jednoduchých materiálů postavu člověka a uvědomit si, že jsme
si všichni rovni i když můžeme vypadat velmi rozdílně

Metody a formy práce :

- film, přednáška, diskuze, metoda řízeného dialogu, skupinovápráce

Typ p.ojektu :

. mezipředmětový ČS, Č1, Aj, Vv, Pč, Hv, M, Z, Př, vko, Ykz

Projekt směřoval k naplnění těchto klíčových kompetencí :
Kompetence sociální a personólní
K.K. 414.2.3 - žak se Seznamuje s možnostmi, jakým způsobem nejlépe nabídne

pomoc
K.K. 4l4.3.I - žákv diskuzi naslouchá ostatním a přemýšlí o jejich návrzích

. žákzaujimá stanovisko k nazorum ostatních, diskutuje o problému
K.K. 414.3.3 . žik posuzuje co jiní říkají a dělají

. žákčerpá poučení ze zkušeností jiných lidí
K.K. 414.3.4 . žakposlouchánánory druhých

- žák vnímá názory druhých a přemýšlí o nich



Kompetence občansfué
K.K. 4l5.t.z - Žékporovnáv á torÁí|y mezi sebou a dítětem z Afriky, hledá vnitřrrí

hodnoty dětí odlišných kontinentů,véňí si sebe i ostatních lidí
K.K. 4/5.I.3 - žákse pokouší vcítit do problémů dětí odlišné rasy

- žakvnímá problémy druhých lidí
K.K. 4l5.3.z . žákodhaduje svoje možnosti ohledně konkréfirí pomoci

K.K. 415.3.3 - Žákrozeznávásituace, které by mohly ohrozit život azdravlělověka

Ko mp e t en c e lrn m unilra t iv n í
K.K. 4.3,2.I - Žakaktivně naslouchá promluvám druhých

K.K. 413.2.2 - žákklade Wátké otÁzky, komentuje vyslechnuté

Kompetence k řešení problému
K.K. 412.3.2 . žekpři řešení problému užíválogické, matematické a jiné postupy

Kompetence pracovní
K.K. 416.I.2 - žákdodrŽuje vymezenápravidla
K.K. 41 6.I .4 . žék' dovede přijmout skutečnost , že pÍichazeji změny

K.K. 416,4.I . žakpoztlávápótř.b''é informace o záHadních aktivitách v podnikání

Projekt směřoval k nap|nění průřezového tématu :

Multikulturní výchova .
614.I . poskytuje žakům zák|adnimalosti o různých etnic\ých a kulturních skupinách

614.4 - nazák!áde poznatků o kultuře své země pojmenovává (porovnává) odlišnosti

od jiných ku|tur, přijímá jedince odlišné rasy jako sobě rovného, se stejnými

práw, uvědomuje si rovnocennost kultur
614,9 - pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a

respektu k odlišným sociokultumím skupinám

6/4.|0- napomáhážáktmuvědomit si vlastní identitu, bý sám sebouo reflektovat

vlasfirí sociokulturnízánemi,kulturní diferenciace. rozdílnost ajedinečnost

každého člověka

Osobnostní a sociální výchova -
6lI,L . vede k porozumění sobě i druhým lidem

Mediální výchova .
616.9 - prezentuje svoji práci na veřejnosti
616.10..iei*n só zapojuje do práce pťo tym, komunikuje s ostatními

Výchova demokratického občana .
ens - vede k respektovaní kulturních, etnických a jiných odlišností



Výchova k myšlení v evropslých a globá|ních souvislostech -
613.I3 . utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti

Pomůcky : balicí papír, fixy, pastelky, lepidlo, nůžky, různobarevné bavlnky,
nafukovací balónky, krepoqý papk, lepenka

Realizace projektu :

Žacts. až9. tíidy byli rozdělení do 4 skupin a postupně se vystřídali ve čtyŤech
workshopech:
- shlédnutí filmu + přednáška s následnou besedou s keňských koordinátorem
Peterem otienem a lektorkou Alenou Polaneckou, kde se žáci dozvěděli o

možnostech vzdělávání v Keni a životě dětí ve slumech

- Hudba v Africe . tento workshop bylveden lektorkou Magdalenou Saliíkovou
a přiblížil žákům některé hudební nástroje, písně aýznamhudby v životě
Afričana. Děti se také aktivně podílely na této hodině a naučily se africkou
píseň a vyzkoušely si ťt,mLé druhy bubnovríní.

. Africká móda. tento worshop byl určen pro žáky 3. - 5. ročníku ažáei se měli
moŽnost semrímit se způsobem oblékánív Africe a také si to prakticky vyzkoušeli

- Africké k,ízy. tento workshop byl určen pro žáky 6. .9. ročníku ažáci si při
hře ve skupinách vyzkoušeli jaké je to bý afric(ým farmářem . oba t5rto worshopy
vedla lektorka Veronika Matoušová

- Člověk ze sáčku. tento worshop byl veden třídními učiteli ažáci při něm vyráběli
postaw člověka z jednoduchých materiálů na balicí papír. Žaciaynrozdělení do

menších skupinek po čtyřech a společně si vymysleli postavu člověka, kterou
také vyrobili. Museli při této činnosti zapojit svoji fantaz1i a kreativitu, protože
materiál byl jednoduchý. Poté posfupně svoje postavy prezentovali a vysvětlovali
o jakého člověka se jedná a odkud poché"r;i. Cílem workshopu bylo,aby si žác\

uvědomili, že všichni jsme si rovni, přestože můžeme vypadat velmi odlišně.

Zhodnocení projektového dne :

V letošním roce by|y zaÍazeny do projektového dne o Africe nové prvky, se kteými
se žácineměli možnost seznámit v předchozích projektoých dnech. Zajimavé pro ně

bylo zejména osobní setkrání s rodilým Afričanem, kde měli také příležitost si
vyzkoušet svoje malosti angličtiny. Velmi je zauja|ahra na farmáÍe, kde museli
projevit zračnou dávku předvídavosti a dokizat se dohodnout na spoleěném
postupu při osevu ''políček'' ,tak, aby jejich činnost nebyla nakonec prodělečná.
Novinkou bylo také seznámení s africkou hudbou a někÍeými hudebními
nástroji, které jsou mnohdy vyráběny zběžně dostupných věcí používaných



v každodenním Životě . např. zeLžic. Díky přístupu lektorky Magdaleny Salákové
byly děti rychle vtůeny do afrických rytmů, vyzkoušely si samy ÍtlrÍLé druhy
bubnování a naučily se také krátkou písničku azatartči|y si, což přineslo vítané
oživení programu.

Během přestrívek měly děti možnost zakoupit si výrobky z Keni a podpořit tak
projekt na ýstavbu komunitního centra pro děti ze slumu Kibera, o kterém se již
doníóa|y v minulých letech. Mohou tak pomoci africlcým dětemo aby trávily Svuj

volný čas lepším způsobem,než je žívotna ulicí. \

Celý projektoý den probíhal v radostlré a tvořivé atmosfeře díky zkušeným
lektorum z Humanistického centra Narovinu, se kteým naše škola spolupracuje
jižtÍetimrokem.

Poděkování za pnlběh projektového dne parÍi všem lektonim, zejména paní
Aleně Polanecké, která se podílela na jeho organtzaci a také vnrčujícím, kÍeří se
do programu zapojiti se žáky při workshopu ''Clověk ze sáčku''.

V Obecnici dne t4. 4. Z0I2 Zpracovala : Marie Riegertová
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