Tématické vyučování na ZŠ Emy Destinové
rojektové výuce se naše škola věnuj e již někol i k
let. Staly se významným prvkem pro rozvoj kreativity pedagogů a žáků , oživením trad ič ní výuky a pf!pravou na rámcově vzd ěl ávací program, který ček á v blízké budoucnosti všechny základn! školy.
Celoškolní projekty jsou čtyři za školnf rok. podílej!
se na nich všechny třídy (na našf velké škole jich je
38), jsou propojeny mezitř!dn ě i mezipředm ětově.
Pedagogové se zapojuj! rov něž všichni , pracují v týmech. Nedílnou součást í témat je poznávání země
pisných oblastí, které jsou objektem zpracování.
Z nejzdařil ejších proj ektů uvád!me projekt ZOO
ze školního roku 2003/2004. Každá tfida si vybrala
jedno zvfře a zpracovala o něm přis lušné údaje z dostupné literatury; při tom se např . zaměřila se na způ
sob života i na lokalitu, kde se tato zvířata vyskytují. V rámci tohoto projektu navštívil školu pracovnik
ZOO a usku tečnil s dět mi besedu na téma .,Zach raň
te tygry". Přibliži l jim život těc hto exotických zvířat
i místa na Zemi, kde by je dět i mohly polkat. Přine
sl na ukázku s kutečnou ků ži tygra, který podlehl nemoci. Dále se děti mohli pokusit o výtvarnou práci,
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hudebnf, dramatický či tanečn f ce le k týkajici se daného zvířete. Práce dětí byly vyhodnoceny a z těch
nej zdařilej š í ch byla sestave na prodejni výstava
a komponovaný pořad na jevišti.
Místopisem svého nejbližšfho okoli se zabýval projekt " 100 let Bubenče". Žáci si s pomoci učitelů vybrali a navštívili zajfmavé č i památné místo Bubenče
( např. budovu bývalé radnice měst a B ubeneč). Setkali se s místy, která mohli vzápět f vyhledávat na podrobných mapách, určovat vzdálenosti, velikosti objektů apod. Výsledné práce tl'íd byly opět vystaveny.
Nejzajimavěj ším exponátem byla více než 100 let
stará mapa, kterou d ět i našly v archi vu a která je vystavena v prostorách školy.
Nedávný projekt zaměřený na Evropskou unii byl
geograficky nejobsáhlejšf.
Po vý běru státu, který provedli třídy či skupiny
d ětí v kroužcích, prostudování zeměpi sných , kulturnich i dalších informací o něm . vzniklo vystoupení,
které bylo lařazeno do celo ~kolní akademie konané
počátkem dubna. Přito m děti poznaly státní symboly, obyčeje a specifika daného státu.

Projekty rozšiřuj ! učivo mnohých předmětů, ve
všech se objevuje geografický prvek. Teorie je tímto
způ sobem doplně na formou samostatné práce, která
je vždy tím největ š ím pffnosem k uloženi informaci
do paměti. Máme v plánu j eště mnoho dalšfch témat
ke zpracování a dět i se již na tento způsob práce těši.

Ludmila Fišerová,
Ilona Poláková
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