Příloha č. 1
PRVNÍ POMOC
STRUČNÁ ANOTACE
V projektovém dni by se děti měly aktivně podílet na osvojení si zásad
první pomoci s ohledem na jejich věk (druhá třída). Dále pak rozvíjet pocit
odpovědnosti a sounáležitosti při pomoci druhým, nebýt lhostejný. Uvědomit
si, co mohu udělat pro předejití různých úrazů.
KONKRETIZACE OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ
Děti zpracují ve skupinkách na velký formát papíru postup první
pomoci při úrazu. Mají možnost volby – písemně, malovat, koláž, kombinace.
Konkrétní úraz si vylosují. V závěru budou schopny ostatním skupinám svou
práci odprezentovat a předvést názornou ukázku.
INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI RVP
Český jazyk a literatura – srozumitelné písemné vyjádření při vlastním
zpracování, ústní vyjadřování při prezentaci a praktické ukázce
Tělesná výchova – prevence – sport, zdravotní TV
Dramatická

výchova

-

sociálně

komunikační

dovednosti,

psychosomatické dovednosti – při prezentaci
Člověk a jeho svět – prvouka – člověk a jeho zdraví, lidské tělo
Člověk a svět práce – základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytnutí
první pomoci při úrazu při nějaké činnosti
Výtvarná výchova – uspořádání objektů do celků, vizuálně obrazné
vyjádření
ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence pracovní – skupinová práce, bezpečné použití nástrojů,
úklid po práci, výstava prací
Kompetence sociální a personální – dodržování jasných pravidel,
hodnocení vlastního výkonu, prezentace tématu
Kompetence

k učení

–

skupinová

práce,

práce

s materiály

k

vyhledávání informací, práce s pojmy, s textem, znalost pravidel a zásad
první pomoci
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Kompetence komunikativní – dodržení komunikač. pravidel při práci
ve třídě, spisovnost, kladení otázek, prezentace tématu
Kompetence k řešení problému – práce s informačními zdroji (písemné
materiály, internet, profesionální zdravotník), nácvik první pomoci
Kompetence občanské – praktický nácvik první pomoci
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální výchova – osobnostní i sociální rozvoj při práci
ve skupině
(smyslové vnímání, pozornost, soustředění, zapamatování, řešení
problému, sebepoznávání, sebepojetí, sebekontrola, sebeovládání, efektivní
komunikace,

kreativita,

respektování

se,

vzájemné

empatie,

poznávání

podpora,

pomoc,

se,

mezilidské

komunikace,

vztahy,

sdělování,

naslouchání)
Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
SCÉNÁŘ
Motivace – děti jsou motivované z předešlých hodin prvouky, kde jsme
probírali lidské tělo, nemoci, úrazy – lékařská první pomoc, ale děti mohou
v některých případech zachránit lidský život. Jak bychom to udělali? Víme
jak se správně zachovat – úvodní rozhovory v kruhu na koberci. Co již vím,
co se chci dovědět (kritické myšlení).
Plánování, poznávání – děti vědí, že budou pracovat ve skupinách.
Někdy losujeme, někdy se rozdělí děti samy, tentokrát je rozdělím já –
potřebuji vyrovnané skupiny, s různými tipy žáků. Rozdám barevné papírky
(samozř. tak jak potřebuji, což děti nepostřehnou) a skupiny vzniknou podle
jednotlivých barev, vylosují si svůj „úraz“, situaci a mohou začít zpracovávat.
Víme, co je naším cílem, k čemu chceme dospět (z úvodního motivačního
„sezení“).
Nyní je již na dětech, jakou cestu při svém plánování a poznávání zvolí.
Mohou si zvolit více cest, nebo kombinovat z těchto předpřipravených
možností: písemné materiály s popisem jednotlivých prvních pomocí, hledání
na internetu, k dispozici máme ve třídě zdravotní sestru (ochotná iniciativa a
pomoc jedné z našich maminek), jako konzultant jsem k dispozici já, je
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možný náhled do jednotlivých učebnic prvouky, které má naše škola
k dispozici.
Řešení – jednotlivé skupiny se nejdříve dohodnou, jakým způsobem
budou ve zpracování svého výsledného produktu (bude jím „informační
leták“, vystavený v našem třídním „informačním koutku“, kde si všichni
budou moci všichni výstavu prohlédnout a informací z ní využít např. ke
znovuzopakování toho, čím si nejsem jistý, co jsem si nezapamatoval, co mě
zajímá…) postupovat, rozdělí si role, úkoly a v průběhu práce možná svůj
původní plán přehodnotí a využijí např. více informačních zdrojů.
Při práci budou dodržovány dohodnuté zásady – skupiny se snaží
vzájemně se při práci nerušit přílišným hlukem, nutný pohyb ve třídě
probíhá tak, aby nedošlo k úrazu, při využití různých informačních zdrojů je
též třeba taktizovat (místo hádek „kdo tam teď bude…“) – tištěný materiál je
k dispozici v dostatečném množství pro všechny skupiny, počítače jsou
pouze 4 a konzultanti dva – to vše pro pět skupin po pěti dětech. Dle mého
předpokladu je pak možné např. nacvičit praktickou ukázku podle tištěného
zdroje, poté ověřit např. na internetu nebo právě naopak, pokud je místo u
počítače či je volný konzultant.
Důležitou součástí je hlídání času a z toho plynoucí rozvrhování práce
(k dispozici je 5 vyuč. hodin – 1. hod. motivace, plánování, 2. a 3. hod.
poznávání, řešení, 4. a 5. hod. prezentace, reflexe).
Produkt – jak již bylo výše uvedeno, bude jím „informační leták“,
vystavený v našem třídním „informačním koutku“, kde si budou moci všichni
výstavu prohlédnout a informací z ní využít např. ke znovuzopakování toho,
čím si nejsem jistý, co jsem si nezapamatoval, co mě zajímá…
REFLEXE
Domnívám se, že zadaná kritéria hodnocení jednodenního projektu
byla splněna.
1. Výsledkem projektu je velmi užitečný produkt, zvládnutý v jednom dnu.
2. Téma projektu souvisí se životem dětí.
3. Projekt je pro žáky přitažlivý.
4. V projektu jsou začleněny všechny děti.
5. Učitel je v roli rádce, děti mají prostor pro vlastní aktivitu a iniciativu.
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6. Žáci se podílejí na plánování činností.
7. Žáci využijí vlastních zkušeností.
8. Žáci pracují s novými informacemi z různých zdrojů.
9. Žáci pracují ve skupinách, kooperují.
10. Žáci prezentují výsledný produkt projektu.
11. Průběh projektu je učitelem i žáky reflektován a výsledky skupin
hodnoceny.
12. Probíhají především činnosti nutné ke splnění úkolu.
13. Projekt vybízí žáky k tvorbě.
Reflexe konkrétních situací a práce žáků:
Můj dojem z tohoto projektu je velmi dobrý. Děti pracovaly se zájmem,
práce je bavila, k mé velké radosti využívaly různé informační zdroje,
konzultovaly, ověřovaly si informace. Mnoho věcí již znaly, pouze si je
potřebovaly utřídit, ujasnit, vyzkoušet. Své prezentace braly velmi vážně,
s rozmyslem odpovídaly na dotazy, ale největší ohlasy měly samozřejmě
názorné ukázky 1. pomoci. Pouze některým jedinců (dle předpokladů a
znalosti dětí ve třídě) bylo třeba trošku se zapojením ve skupině napomoci,
ale nakonec vše probíhalo, vzhledem k věku dětí, dobře. Rozdíl v jednotlivých
produktech samozřejmě byl. Jak po stránce grafické, tak i gramatické, ale
základní cíl (znalost a představení první pomoci) byl splněn. Možná trochu
napomohla i absence 4 dětí, skupiny byly tedy pouze 4.
Moc příjemné byly i reakce od rodičů – děti je doma poučovaly a
předváděly první pomoc a z tohoto dne ve škole byly prý nadšené.
Děti samy při závěrečné reflexi hodnotily takto: používáme tři smajlíky
– usměváček sděluje, že bylo vše v pořádku, nebyl s ničím problém, smajlík
s rovnou pusinkou říká, že se našly nějaké problémy, ale závěr byl
uspokojivý, mračoun říká, že se práce z nějakého důvodu nevydařila – ústně
zdůvodňujeme konkrétní důvody. Těmi problematickými důvody bylo právě
výše uvedené těžkopádné začlenění některých jedinců do skupiny a nutnost
promyšlené organizace, vzhledem k omezenému počtu konzultantů, kteří
nebyli někdy volní k okamžité spolupráci, ale i s tím se děti vyrovnaly.
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Příloha č. 2
PŘÍKLAD MOŽNOSTI ROZVOJE „KOMPETENCE K UČENÍ“
Jednou z možností, jak rozvíjet kompetence k učení, jsou prezentace.
V mé praxi se velmi osvědčily. První zadání se týká tématu, které si děti
naprosto svobodně vyberou – to co je zajímá, co dělají ve volném čase, co
mají rády… Jejich úkolem je seznámit spolužáky se svým tématem na
základě předem dané osnovy, která je ovšem zpočátku pouze orientační (proč
si téma vybraly, něco z jeho historie, zajímavé osobnosti spojené s tématem,
využití pro praktický život) a vlastním nápadům, se meze nekladou.
Jakou formou bude vše probíhat, je též na volbě dětí. Mohou vše
přednést pouze ústně, mít poznámky, někteří mají rukou psané, někteří
vytištěné z PC, někdo má připravenou i prezentaci v Power Pointu, odkazy na
internet s krátkým videem, obrázkový materiál vlastnoručně nakreslený,
fotky tištěné i na flash disku, ukázky modelů … Důležitá je i domluva
s Vámi, rodiči, že je to samostatná práce dětí, že se vším musí „prokousat
samostatně“. Vy tentokrát můžete být nápomocni v tom, že nic nebudete
dělat (je tím myšleno, že dětem nevytvoříte skvělou PP prezentaci a vše
neuděláte za ně), pouze je možné vytvořit „předpremiérové publikum“ a dát
tak šanci dětem, aby si vše vyzkoušely předem, či se stát odbor.
konzultantem. Samozřejmě jste všichni zváni i na samotnou premiéru ve
škole (pozvánky s dětmi dotvoříme).
Po vlastní prezentaci děti představí i své „zdroje informací“ a bude dán
prostor pro dotazy spolužáků, na konci přijde vlastní sebehodnocení (co se
mi podařilo, jak jsem byl spokojen, co bych příště dělal jinak).
Výhody tohoto způsobu rozvoje „Kompetence k učení“
Výběr vl. tématu – děti se moc rády pochlubí tím, co ví, co je zajímá,
k takovým věcem se další informace hledají s nadšením, dál děti posunou
určitě i dotazy spolužáků – jsou nadšeni, když umí odpovědět, ale dovedou i
říci, že odpověď neznají a vyhledají ji; mají zde šanci vyniknout úplně všichni
– nadaní žáci, ale i ti slabší – jejich úspěch je zcela jistě velkou motivací pro
další učení.
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Forma a příprava prezentace – opět volnost – opět daná možnost
vyniknutí všem – někdo je již na prvním stupni zběhlý v PC techn. Dovede si
vše připravit na PC, možná se dostane i dále, když přemýšlí, jak vše pro
ostatní připravit co nejlépe (zde je samozř. možná konzultace s rodičem,
učitelem). Jiní vynikají v kreslení a dovedou si připravit perfektní modely aut
či dinosaurů a podat o nich vyčerpávající informace, představení zajímavých
knih… Je zde i ta možnost – „co kdybych příště zkusil využít i další
informační zdroje, jako třeba Jirka, pokusil se najít více obrázků, přinesl
ukázat více knížek o tomto tématu…“ Přínos vlastního sebehodnocení pro
učení je nesporný, je k němu samozř. nutné mít vymezena jasná kritéria,
která si i my postupně přidáváme. Pokud se děti již od prvního ročníku učí
pracovat tímto způsobem, nedělá jim problém později pracovat s tématy
striktně zadanými, ví, jak hledat informace, jak je zpracovávat, používat, umí
pracovat s chybou, nedostatkem, hledat nápravu. Je zde patrný přínos i
v jiných oblastech než jen rozvoj kompetence k učení, jsou to i všechny
ostatní klíčové kompetence a v konkrétních případech i samotné konkrétní
učivo jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP ZV.
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Příloha č. 3
Návštěva v domě seniorů (článek do regionálního tisku)
Byli jsme navštívit a potěšit seniory v „Senior Domě Marta“ v Říčanech
U nás ve škole se učíme číst, psát, počítat i kreslit. To ale není vše!
Chceme se k sobě chovat pěkně. No, někdy to dá hodně práce, ale
nevzdáváme se. Špatných vztahů kolem sebe vidíme dost a dost, tak proč
nebýt jedni z těch, kteří budou k sobě tolerantní, budou pyšní na to, že
někomu v nouzi pomohli… A aby toho nebylo málo, rádi bychom se naučili být
laskaví a empatičtí i ke starým lidem, kteří jistě vykonali mnoho dobrého
v době, kdy my jsme ještě nebyli na světě. Pracovali, vychovávali své děti,
rozdávali radost ve svém okolí. Někteří ve stáří bohužel ztratili své rodiny,
kamarády … a zůstali opuštění. No a my jsme je v tom nenechali a rozjeli se
do Říčan na návštěvu. Připravili jsme si pro potěchu své dětské, bezelstné a
upřímné úsměvy, navíc písničky, básničky, klavír, flétnu, kytaru. Přivezli jsme
i malé, vlastnoručně vyrobené dárečky. Odměnou nám byly úsměvy na tvářích
babiček a dědečků, ale radovali jsme se i z připraveného občerstvení
v pěkném prostředí moderně vybaveného penzionu. Prosíme, držte palce, aby
nám naše odhodlání v boji za ideály, které jsme výše popsali, vydrželo.
Předem děkujeme!
Žáčci z 1. A ZŠ
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Příloha č. 4
FOTOALBUM
Odborné zaškolení v první pomoci – celý projekt s jednou z maminek –
tentokrát zdravotní sestrou. Vše měla skvěle názorně připravené a pro děti to
byl zcela jistě velký zážitek.

Společná akce s rodiči „Zasaď si strom splněných přání“
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Co to tu máme vlastně za „továrnu“?

Exkurze v místní firmě s kovovýrobou, jejíž majitelem je jeden z rodičů.
Všichni na nás byli připraveni, děti si vše mohly v klidu prohlédnout a dost
věcí i osobně vyzkoušet. Na závěr si své výrobky odnesly domů.
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V sobotu do školy? Hurááá!!!

Většina rodičů nemá možnost ve všední den navštívit výuku svých
dětí, domluvili jsme si tedy společnou sobotu a učili jsme se i s rodiči. To
tedy pouze dopoledne, krásné počasí odpoledne jsme využili ke společnému
výletu do přírody, kde byla spousta času na neformální rozhovory na
všechna možná i nemožná témata. Rodiče si tato setkání pochvalují –
seznámí se vzájemně, lépe se poznají i s učitelkou a rádi vidí své děti, jak si
užívají, poznají jejich kamarády…
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Co všechno se dělá na pile? A co se děje v lese za pilou? Tak tohle vysvětlení
si pro nás připravili další rodiče. Exkurzi na pile jsme bohužel nevyfotili, ale
hledání skřítka a jeho pokladu v lese za pilou již ano. Hledání nebylo
jednoduché a děti musely plnit spoustu úkolů, ale závěrečná sladká odměna
stála za to. Opět navázání bližších vztahů s rodiči. Rodiče blíže poznají
nelehkou a odpovědnou práci učitele a mění se jejich přístup k nim.
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Návštěva v domově seniorů - opět pomohla zorganizovat jedna maminka,
která tam pracuje. Děti si připravily písničky, básničky a drobné,
vlastnoručně vyrobené dárečky pro babičky a dědečky, mnohdy opuštěné,
bez návštěv.
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První den ve škole – samozřejmostí je první den ve škole prožitý s rodiči

Loučení před prázdninami – jak jinak než společně
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Vánoční zastavení s rodiči – rodiče i prarodiče, velmi příjemná a přátelská
atmosféra, bez které vázne společná komunikace a spolupráce, vše se určitě
odráží i na dětském kolektivu. Je rozdíl, když děti vidí, že spolu všichni
dobře vycházejí, než když doma slyší – co se to zase v té škole děje, co si to ta
učitelka vymýšlí atd.
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