Aktivní odpoledne - Můj rodný jazyk
8. 11. 2013 se na Základní škole Velké Opatovice, okres Blansko uskutečnil vzdělávací
program pro žáky zapojené do projektu Lepší start, reg. č. CZ.1.07/1.2.17/02.0037.
Tato akce byla prvním modulem série vzdělávacích akcí nazvaných Aktivní odpoledne. Tento
modul byl zaměřený na český jazyk, téma Aktivního odpoledne bylo Můj rodný jazyk.
Akce probíhala v pátek v době od 16:00 do 20:00 a zúčastnilo se jí 23 žáků prvního i druhého
stupně. S některými žáky přišli také jejich zákonní zástupci.
Pro žáky byl připraven pestrý program. Nejprve je čekaly připravené úkoly v učebnách 5. B
(program určený pro žáky 1., 4. a 5. roč.), 1. A (program určený pro žáky 2. a 3. roč.)
a výtvarné výchovy (program určený pro žáky 2. stupně). Žáci zde měli připravené
doplňovačky, práci s textem, luštění, logopedická cvičení a další úkoly. Žáci 1. stupně při
svých aktivitách používali nově zakoupené pomůcky. Žáci prvního a druhého ročníku plnili
také úkoly zaměřené na logopedii. I zákonní zástupci projevili velký zájem o seznámení se
s některými pomůckami, např. Logico Piccolo, Vlak, Písmenkohraní…které během práce
žáků prezentovala paní učitelka Tereza Petráková rodičům žáků.
Po úspěšném splnění úkolů se všichni žáci přesunuli do školní jídelny, kde pro ně bylo
připraveno malé občerstvení. Následovalo hraní her. Velmi zaujalo např. Pexeso pro uši,
Prásk, plesk, Zajíc v pytli, Tik tak bum, Cink, Žahour, starší děti si vyzkoušeli hru Kris kros,
Češtinu v kostce, Scrabble nebo kvíz Poznej přísloví. Do hraní stolních her se zapojili také
zákonní zástupci žáků.
V 18:30 se žáci i jejich rodiče přemístili do tělocvičny. Tam byli žáci rozděleni do tří věkově
různorodých družstev podle barev (každý žák na začátku akce dostal nálepku, na níž bylo
zapsáno určenou barvou žákovo jméno). Členové každého družstva měli vyměřený čas na to,
aby si našli v tělocvičně kartičky se „svými slovy“ (orientovali se podle barvy písma). Po
nasbírání slov měli děti vymyslet příběh, který obsahuje všechna získaná slova. Nejmenší žáci
měli nakreslit k zadaným slovům obrázek.
Na závěr prezentovalo každé družstvo svoji práci před ostatními. Všichni účastníci akce (žáci)
obdrželi pamětní list a odznáček vyrobený speciálně pro tuto akci.
Poděkování patří učitelkám, které akci zajišťovaly: paní učitelce Tereze Petrákové, paní
učitelce Jarmile Havlíčkové, paní učitelce Markétě Illové a paní učitelce Zuzaně Kouřilové.
Na organizaci akce se podílely také ředitelka školy Karin Petrželková a zástupkyně ředitelky
Marie Šimáčková.
Další modul Aktivního odpoledne se uskuteční 7. 3. 2014 a bude zaměřený na matematiku.
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V době konání akce zajistíme besedu pro zákonné zástupce žáků (i pro zájemce, které
nebudou mít na Aktivním odpoledni svoje dítě) besedu se školní psycholožkou na téma
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Na tuto akci dostanou žáci zapojení do
projektu pozvánku, rodiče budou o konání besedy informováni prostřednictví školního webu.
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