Aktivní odpoledne - Škola hrou
Pátý (poslední) modul ze série Aktivních odpolední se uskutečnil na naší škole 21. 11. 2014.
Jednalo se o vzdělávací program pro žáky zapojené do projektu Lepší start, reg. č.
CZ.1.07/1.2.17/02.0037.
Program tohoto Aktivního odpoledne byl zaměřený na všechny předměty vyučované ve škole.
Téma bylo Škola hrou. Žáci plnili zajímavé úkoly, které pro ně byly připraveny ve formě
hry. Akce se zúčastnilo 61 žáků 1. a 2. stupně. V průběhu Aktivního odpoledne za námi přišli
i zákonní zástupci žáků. Vzdělávací program probíhal v době od 14:30 do 18:30.
Pro žáky byl připraven zajímavý program. Zahájení proběhlo ve vestibulu školy, kde byli žáci
seznámeni s programem.
Vzhledem k věkové různorodosti účastníků akce byli žáci na první část programu rozděleni
do 2 skupin (první skupinu tvořili žáci 1. stupně, druhou skupinu tvořili žáci 2. stupně).
Žáci prvního stupně měli připravené úkoly v učebnách 2.A a 1.B. Žáci 1. ročníku plnili
individuálně úkoly zaměřené na zrakové i sluchové vnímání, na logické uvažování a
manipulaci. Hledali dvojice stejných tvarů, skládali puzzle, poznávali geometrické tvary,
počítali předměty, vybarvovali obrázky podle výsledků, třídili předměty. Úkoly pro prvňáčky
zohledňovaly jejich pracovní tempo, děti si mohli vybírat pracovní listy podle svého zájmu či
svých možností. Ostatní žáci prvního stupně pracovali střídavě individuálně i ve skupinách.
Pro svoji práci využívali pracovní listy a připravené pomůcky. Skládali části obrázku do
tabulky (celku) podle určitého pravidla, vykreslovali části obrázků podle návodu (příklady na
sčítání a odčítání - ke každému výsledku byla přiřazena určitá barva). V tomto úkolu byly
zařazeny práce s chybou. Pokud byly všechny výsledky správně, podařilo se žákům sestavit
celý obrázek s podzimním motivem. Dále žáci skládali slova o podzimu podle abecedy,
určovali druhy vět a doplňovali znaménka na konci vět. Při skupinové práci si žáci rozdělili
svoje role ve skupině, radili se, hledali společné řešení. Výsledek své práce si mohli sami
zkontrolovat.
Úkoly pro žáky 2. stupně byly připraveny v učebně výtvarné výchovy a v učebně
s interaktivní tabulí. Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i větších skupinách. Vyplňovali
křížovky a doplňovačky, plnili logické úkoly, řešili hlavolamy i kvízy, stavěli stavbu z krychlí
a následně zakreslovali půdorys své stavby, podle vlastního výběru skládali tangram podle
obrázku, řešili zábavné úkoly se sirkami (skládali obrazce podle zadání z určitého počtu sirek,
měli v obrázku přemístit sirky, aby byl splněný zadaný úkol…), řešili sudoku a početní
hádanky. Úkoly byly zaměřené především na rozvoj logiky a představivosti. Při své práci si
vzájemně radili a doplňovali se. Zájemci měli k dispozici různé publikace se zajímavým
obsahem, např. sudoku, optické klamy, trojrozměrné obrázky. Pokud měli žáci splněné
všechny úkoly, mohli si skládat stavebnici nebo se věnovat vybrané stolní hře.
Druhá část programu se odehrávala tradičně v tělocvičně. Program v tělocvičně si žáci velmi
oblíbili, proto jsme i tentokrát do tělocvičny připravili hry s plněním úkolů. Žáci naslouchali
četbě z knížky a plnili úkoly podle zadání. Při této hře byly využívány vršky z pet lahví
různých barev. Dále byli žáci rozděleni do družstev tak, aby v každé skupině byli zastoupeni
žáci všech věkových kategorií. Žáci ve skupinách hledali správné odpovědi či písmena do
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křížovky a plnili další úkoly. V závěru této části programu nechyběly ani klasické běhací hry.
Samotný závěr Aktivního odpoledne proběhl ve školní jídelně, kde žáky čekalo drobné
občerstvení, bylo provedeno zhodnocení akce a každý účastník dostal od organizátorů
upomínkový list a upomínkový odznáček.
Poděkování patří učitelkám, které akci zajišťovaly: paní učitelce Tereze Petrákové, paní
učitelce Jarmile Havlíčkové, paní učitelce Markétě Illové a paní učitelce Pavle Müllerové. Na
realizaci akce se podílely rovněž ředitelka školy Karin Petrželková a zástupkyně ředitelky
Marie Šimáčková.
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