DEN PODLE ÁMOSE
Ve středu 28. 3. 2018 se budeme učit trochu jinak. Učitelé si
pro vás připravili netradiční zajímavé hodiny, v nichž půjde
především o to, abychom se naučili něco nového, abychom
probádali něco tajemného a neznámého, abychom si vyzkoušeli
něco neobvyklého, ale především, abychom si celý den užili.
Co je připraveno?
Aktivity jsou rozděleny pro žáky I. stupně (1. až 5. třída) a
II. stupně (6. až 9. třída). To znamená, že se žáci I. stupně mohou
hlásit na hodiny pro I. stupeň (žluté) a žáci II. stupně na hodiny pro
II. stupeň (zelené). Na nástěnce budou k nahlédnutí seznamy všech
aktivit, na které se můžete přihlásit. Doporučuji všem, aby si
všechny aktivity prohlédli a rozhodli se, kam se budou hlásit.
Na pódiu budou od 19. 3. 2018 zveřejněny všechny aktivity, jejich
krátké anotace. Dozvíte se, kdo bude aktivitu vyučovat, v jaké
místnosti a jaké pomůcky či oblečení je nutné si vzít s sebou.
Aktivity budou zveřejněny i na internetu.
Jak to bude probíhat?
Každý vyučující bude mít 3 stejné hodiny po 50 minutách. Mezi
nimi bude vždy dostatečně dlouhá přestávka na přesun žáků do jiné
třídy. Každý žák se předem přihlásí na hodiny, které by se mu líbily.
Čtvrtá hodina bude s třídním učitelem a bude věnována
vyhodnocení celého projektu.

Jak a kdy se přihlásit?
V minulých letech jsme umožnili dětem přihlásit se pomocí
internetového formuláře. Tento systém byl sice velmi rychlý, ale
žáci či rodiče nerespektovali tu skutečnost, že musí napsat i
náhradní aktivity. Pokud již byla zvolená aktivita naplněna, nebylo
možné žáky nikam přiřadit. Proto letos internetové přihlašování
nebude.
Děti se budou přihlašovat samy od 20. 3 2018 do 23. 3. 2018
Každý den
od 7:15 do 8:00 (ráno před vyučováním)
od 8:50 do 9:05 (velká přestávka)
od 13:00 do 15:00 (odpoledne po vyučování)
I. stupeň – přihlašování v hale školy
II. stupeň – přihlašování na chodbě u ředitelny
Zápis bude probíhat u stolku v hale školy (1. až 5. třída) a u stolku
před ředitelnou (6. až 9. třída). Každý nahlásí jakou
aktivitu chce absolvovat 1. hodinu, jakou 2. hodinu a jakou
3. hodinu. Bude-li ve vybrané skupině volné místo, bude zapsán,
pokud tam už volné místo nebude, bude mu nabídnuta jiná aktivita,
kde ještě volno je.
Shrnutí – KDO SE PŘIHLÁSÍ NEJDŘÍVE, MÁ ŠANCI DOSTAT
SE TAM, KAM CHCE.
POZOR!!! Naším cílem je vést děti k samostatnosti, proto i
samotné přihlašování je součástí projektu. Prosím rodiče, aby
umožnili svým dětem přihlásit se. Ony to zvládnou. Přihlášky od
rodičů či sourozenců nebudou akceptovány. Pokud se někdo
nepřihlásí z důvodu absence ve škole (nemoc) bude do nějaké
aktivity přiřazen náhodně, podle volných míst.

Další informace
V pondělí 26. 3. 2018 budou na pódiu zveřejněny seznamy žáků
přihlášených na jednotlivé aktivity a každý se bude moci najít a
zkontrolovat, kde se bude učit. Doporučuji všem, aby si to napsali
na malé kartičky a vzali si je s sebou 28.3.
Vlastní Den podle Ámose
Ve středu 28. 3. 2018 si každý musí sám hlídat, kam má jít.
V ředitelně bude fungovat informační středisko, a pokud někdo
zapomene, kam má jít, může se tam informovat. Každá třída bude
označena velkým písmenem, které bylo příslušné aktivitě přiřazeno.
Každý vyučující na začátku své hodiny provede kontrolu docházky
podle seznamu. Označí žáky, kteří chybí. Pokud mu někdo přebývá,
je to známka toho, že tento žák zabloudil do jiné třídy. Takového
žáka je nutné poslat do infocentra. Následně bude dopraven
do správné třídy.
Dozory o přestávkách budou zajišťovat společně všichni vyučující,
kteří mají v daném patře aktivitu (po vzájemné dohodě).
Svačinky budou jako obvykle první přestávku.
???
Pokud někdo něco nepochopil, může se klidně obrátit na ředitele
školy Petra Peroutku, který mu vše rád vysvětlí.
V rámci tohoto projektového dne získají žáci i učitelé celou řadu klíčových kompetencí.
Celé to začíná již orientací v instrukcích, žáci se musí rozhodnout pro určitou aktivitu, dále
se musí na aktivity přihlásit ve škole zápisem o přestávce, při naplnění skupin musí žáci
řešit náhradní variantu. Dále si musí zkontrolovat svá jména u aktivit a napsat si pořadí,
kam mají jít. Musí si připravit příslušné pomůcky, pokud jsou vyžadovány. V samotný den
se musí sami orientovat ve školní budově a vždy si najít třídu s příslušnou aktivitou.
V případě bloudění musí vyhledat infocentrum a požádat o pomoc. Následně musí
reflektovat své zážitky v dotazníku. A to jsme úplně pominuli samotnou náplň aktivit, která
obohatí mnohé žáky o nové poznatky, zkušenosti, dovednosti či zážitky. Myslím, že toho
není málo, co musí všichni žáci od 1. do 9. třídy v rámci tohoto dne splnit. Máte pocit, že se
nic nenaučí?

ČTĚTE ČASOVÝ PROGRAM !!!

