Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

V druhé březnové dekádě jsme si i u nás ve škole připomněli
Mezinárodní den vody. Většina žáků i učitelů přišla oblečená
v odstínech modré barvy, některé třídy byly dokonce 100% modré.
Jako další aktivitu jsme tento den uplatnili téma vody ve všech
předmětech, a to i v těch, kde to nebylo zrovna jednoduché. Žáci se
například dozvěděli, co je to virtuální voda, v hodinách zeměpisu
probírali vodstvo jednotlivých kontinentů, v německém jazyce to bylo
téma Porýní, ve výtvarné výchově pomocí různých technik ztvárňovali
téma vody atp. Žáci na 1. stupni, především ti nejmenší, se opravdu
„VODĚ“ věnovali naplno, jak je vidět i na fotografiích.

žáků.

Naopak v pátek 22. dubna vyrazily všechny třídy naší školy do
přírody, aby v rámci projektového dne oslavily společně DEN ZEMĚ.
Cílem projektu bylo podpořit vzdělávání v oblasti environmentální
výchovy a chování za mimořádných událostí, dále také podpořit
pozitivní klima třídy a především kooperaci věkově odlišných skupin

Třídní učitelé vytvořili dvojice partnerských tříd z 1. a 2. stupně a vyrazili do předem
vybraných lokalit - Ostopovic, Kohoutovické obory, na Kamenný vrch či do okolí Svratky. Každá
skupina měla přiřazen jeden globální environmentální problém a žáci na
daném místě pracovali ve věkově smíšených skupinkách, plnili různé úkoly a
pracovali s předem připravenými pracovními listy. Dozvěděli se například o
globálním oteplování, dezertifikaci, ozónové díře, ohrožené biodiverzitě a
přelidnění světa. Součástí aktivit bylo také praktické vyzkoušení první
pomoci, která vždy souvisela s daným tématem.
Někteří žáci se rozhodli alespoň trochu uklidit dané místo a odstranili
množství odpadu. Nakonec si žáci i učitelé užili další aktivity, jako bylo
opékání špekáčků, vyzkoušeli si střílení ze vzduchovky i další hry a všichni
strávili příjemný a vydařený den za velmi pěkného slunečného počasí.
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