Zvláštní příloha školního zpravodaje
Projektový den pracovních činností Kdo si hraje, nezlobí aneb tvořím, tvoříš, tvoříme na ZŠ Troubelice.
V úterý 16. června 2013 proběhl na ZŠ v Troubelicích celoškolní projekt pracovních činností se zaměřením
nejen na ekologii.
Projekt byl financován z dotačního programu Olomouckého kraje – program podpory EVVO
v Olomouckém kraji, který byl vyhlášen odborem životního prostředí a zemědělství.
Projekt zpracovala a koordinovala vyučující pracovních činností p.uč. Mahdalová Miroslava, za vydatné
spolupráce a pomoci p.uč. Jany Kobylkové.
Celý den proběhl v ryze pracovním a soutěžním duchu. Žáci I.a II. stupně tvořili a vyráběli
z „odpadových“ surovin“ - plasty, letáky, plata od vajec, obaly, staré oděvy…… Svými
nápady dokázali, že ne všechen odpad z domácností je opravdu odpadem, že může být také
ještě další výrobní surovinou.
Vyráběly se hry pro malé i velké, „módní oděvy“, razítka …
K práci patří také zábava, a tak se i soutěžilo ve zručnosti, kreativitě, rychlosti.
Svým obsahem byl projektový den přizpůsoben věkovým i pracovním možnostem dětí a
v neposlední řadě i prostorám školy.
Všechny děti pracovaly a tvořily pod vedením svých třídních učitelů, některé disciplíny byly uskutečněny
v prostorách tělocvičny, školní dílny a školní kuchyňky.

Žáci I.stupně vyráběli hry pro využití volného času o přestávkách, ve školní družině nebo při společných
hrách ve volném čase například před začátkem vyučování.
U každé třídy pomáhali jako asistenti žáci 9.ročníku.

Žáci II. stupně měli celý projektový den rozložen do několika bloků. Ve svých kmenových třídách vyráběli
z nahromaděných surovin hry pro zábavu, poučení i procvičení jemné motoriky.

Vyvrcholením práce žáků II. stupně byla výroba vlastních modelů na „módní přehlídku“, která proběhla ve
školní tělocvičně.
Před zraky svých spolužáků a za „přísného“, ale spravedlivého hodnocení poroty, které předsedala
zástupkyně ředitele p.uč. Helena Žovincová, předváděly jednotlivé třídy své modely.

Průběh projektového dne zaznamenávala Redakční rada, složena ze žáků 9.ročníku, kteří po celý den
Zapisovali, radili, fotografovali …..

Celý den jsme si opravdu užili a dokázali jsme, že pracovat umíme. Díky tomu získala naše škola finanční
dotaci na nákup nového nářadí a materiálu do školní dílny.
Poděkování patří především dětem, které byly po celý den ukázněné, kreativní, pracovité, a to i přesto, že
venku svítilo sluníčko a lákalo je ven….
Poděkování patří všem třídním učitelům, kteří své žáky podněcovali ke všem aktivitám, panu řediteli, který
celý den fotografoval.
Mgr. Mahdalová Miroslava, koordinátor projektu
ZŠ Troubelice

