Informace o průběhu projektu „Kvalitně i na vesnici“

Klíčová aktivita/rok (2010)
01Vytvoření podmínek pro hostování
lektora a Plánu práce na nový školní rok
02. Realizace výuky anglického jazyka
03. Zavádění nových metod výuky
04. Společné projektové dny
05. Rozvoj partnerství, výměna zkušeností
mezi školami
06. Evaluace
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4. monitorované období 11.3. – 10.6. 2010

Co se událo?
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Aktivita probíhá hladce, bez problémů. Na konci monitorovaného období se vzhledem
k organizaci konce vyučování prováděly občasné přesuny hodin Aj s rodilou mluvčí oproti
rozvrhu, hodiny neprobíhaly vždy klasicky ve třídách, ale Kristin s dětmi chodila do terénu a
„výuka Aj“ probíhala zcela spontánně při hrách.
Při realizaci této aktivity přetrvává problém se zpožďováním platby oproti plánu a tím chybí
finanční prostředky na výplatu lektora – rodilého mluvčího. Největší finanční položka
v každém monitorovaném období je právě plat pro lektora a pokud se platba opozdí, musíme
najít jiný způsob financování, který v našem případě znamená sáhnout do vlastních kapes a
rodinného rozpočtu. Na tuto aktivitu nelze použít státní peníze ani peníze na provoz školy (ty
jsou v případě malé školy okolo 30 000,- na měsíc)

XI.

XII.

03
14. 4. 2010 se v Bílém Újezdě v dopoledních hodinách uskutečnilo divadelní představení
„O veverkách a lidské hlouposti“ společně pro 51 žáků 1.- 5 ročníků z Bílého Újezda a
Podbřezí. Z kapacitních důvodů se neúčastnili žáci z Dobrého. Divadelní představení bylo
součástí literární a dramatické výchovy.
Ve dnech 6.5. (Bílý Újezd), 14.5. (Dobré) a 18.5. (Podbřezí) se uskutečnila plánovaná aktivita
„Páťáci páťákům“ . Celý rok si žáci pátých ročníků jednotlivých partnerských škol
připravovali program, ve kterém šlo o to, aby svým vrstevníkům představili svou školu a
seznámili je s historií, současností a zajímavostmi místa, kde jejich škola je.
První setkání proběhlo v ZŠ v Bílém Újezdě. Přesto, že perfektně připravený program trochu
pokazilo počasí, účastníci se dověděli mnoho nového. Kronikářka p. Chudá jim prozradila
zajímavosti z historie školy, společně vystoupali do věže zvonice, aby se rozhlédli po okolí
obce, obešli místní hřbitov a připomněli si některé významné osobnosti spjaté s Bílým
Újezdem. Na závěr si své znalosti prověřili vědomostně-pohybovým testem a protože všichni
pozorně poslouchali, uspěli do jednoho skvěle.
Další setkání proběhlo v Dobrém. Situace se opakovala. Lilo jako z konve. Nikoho to ale
příliš nezaskočilo. Doberští páťáci připravili program, ve kterém počítali i s touto možností.
Vzorně připravený program obsahoval mimo seznámení s minulostí i současností Dobrého i
doberskými páťáky vlastnoručně připravenou svačinku – jablkový koláč a sýrovou roládu.
Páťáci všech tří partnerských škol si prohlédli významné budovy a stromy, barokní kostel, ve
kterém vystoupili s hudebním programem žáci II. stupně, seznámili se s pověstmi, patronem
Dobrého a významnými osobnostmi. Krátce byla obrázky připomenuta i katastrofální
povodeň v roce 1998. Ne úplně každému se podaří dostat se a prohlédnou si velmi moderní
provozy firmy PZP Komplet, která má jednu ze svých částí právě v Dobrém. Našim páťákům
se to podařilo a byli tím, co viděli, nadšeni. Na závěr opět proběhlo prověření znalostí,
tentokráte při šipkované.
Poslední setkání bylo v režii páťáků ze ZŠ v Podbřezí. Příprava celé akce byla na dvou
chlapcích, protože v pátém ročníku jednoduše víc žáků není. Na pomoc si proto do školy
pozvali pana starostu Novotného, který hostům řekl nejdůležitější informace o historii a
současnosti obce a školy a rozdal jim několik letáčků s informacemi o obci a okolí. Dalším
bodem programu byla procházka obcí, návštěva obecního úřadu, knihovny a místní hasičské
zbrojnice s unikátními historickými stříkačkami a povídání s panem Svědíkem s firmy AZSatelit o zámečku Skalka. Jelikož tato památka známá z děl A. Jiráska není v současné době
veřejnosti přístupná, byla to pro všechny zúčastněné vzácná příležitost vidět i to, co běžně
k vidění není. Po návštěvě zámku následovala prohlídka lesního židovského hřbitova, který je
jedním z nejzachovalejších v naší zemi. Celý program se sice výjimečně obešel bez deště,
nicméně o teplém májovém počasí se rozhodně mluvit nedalo. Celí prochladlí všichni
nakonec zasedli ve škole k závěrečnému kontrolnímu testu znalostí. A jak jinak? Všichni
uspěli, proto byli odměněni drobnostmi na připomenutí si této společné akce, jejímž smyslem
bylo, aby se žáci pátých ročníků naučili sami vyhledat informace a připravit program pro své
kamarády. Na památku také páťáci z Podbřezí vyrobili a předali hostům Pamětní list.
FOTO viz fotogalerie
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Termín původně plánovaného projektového dne musel být několikrát změněn kvůli nepřízni
počasí a tak se musel změnit i obsah. Z původního „Dne Země“ byla realizována „Škola
skřítků“. Původní plán byl uskutečnit tuto aktivitu v terénu, ale na konec musela být
uskutečněna v budově školy. Celý den byl velmi náročný na organizaci, pomáhali
dobrovolníci z řad maminek a studenti. 2 stanoviště byla vytvořena za pomoci vzdělávací
agentury OKO z Rychnova nad Kněžnou.
59 dětí od 1. do 5. ročníku bylo rozděleno do 10 skupinek po 6 žácích pokud možno
z různých škol tak, aby byl vždy zastoupen každý ročník. Ve škole bylo vytvořeno 10
stanovišť, která představovala vždy nějaký vyučovací předmět - český jazyk, matematiku,
přírodovědu, vlastivědu, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a tělesnou
výchovu. Dvě stanoviště byla zorganizována p. ředitelkou a dobrovolnicemi z Oka (děvčata
byla z Itálie a Německa) a zde děti musely předvést své znalosti o Evropě a ještě ke všemu
byl dorozumívací jazyk angličtina.
U každého stanoviště plnila úkoly vždy jedna skupinka a na zazvonění se všichni posunuli
tak, aby na konci každá skupina prošla všemi předměty a splnila všechny úkoly. Za každý
splněný předmět dostala celá skupina část obrázku, ze kterého mohla být ještě za nesplnění
části některého úkolu učitelem část ustřihnuta. Po projití všech stanovišť a splnění všech
úkolů bylo posledním zadáním složení obrázku z posbíraných částí a nalepení na podložku.
Všechny děti si den plný her a dobrodružství velmi užily a zároveň si ještě procvičily všechny
předměty.
Všichni si odnesli plno drobných dárků (pexesa, vystřihovánky, klíčenky…) a sladkou
perníkovou medaili, které zdarma napekla jedna paní učitelka.
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Do konce dubna učitelé jednotlivých předmětů (Čj, Aj, M, Př, Vl, Prv) vypracovali
srovnávací prověrky: Bílý Újezd pro všechny 3. ročníky, Podbřezí pro 4. ročníky a Dobré pro
5. ročníky. Učitelé jednotlivých předmětů mezi sebou komunikovali a konzultovali vhodnost
či potřebu zařadit určité úlohy.V tomto školním roce byly provedeny testy zkušebně (budou
„vychytány mouchy“), příští školní rok by se mělo testovat již na základě minulých
zkušeností, testy se budou v tomto smyslu upravovat, pokud nebudou vyhovovat všem
partnerským školám. Do konce května byly testy napsány, začátkem června by měly být
vyhodnoceny v jednotlivých školách a výsledky poskytnuty všem partnerským školám.
Bylo na vyučujících předmětů, kdy žákům testy předkládaly, nebyl stanoven jednotný pevný
termín. Opravu a vyhodnocení si za každý předmět udělal vyučující sám, sumář provedou
ředitelky škol za svou školu a zašlou ostatním. Celkové vyhodnocení bude provedeno při další
evaluaci v červnu.

06
Každý měsíc se dle plánu uskutečnila schůzka ředitelek/manažerek všech partnerských škol
(viz zápisy z 25.3., 22.4. a 20.5. 2010), kde se hodnotila práce za minulý měsíc a tvořil plán
práce na příští měsíc.
25.3. 2010 proběhla hodnotící schůzka všech některých vyučujících , hlavně se účastnili ti,
kteří se podílejí na realizaci projektu a vyučují Aj s lektorkou Kristin Asheim. Společně
všichni vyslechli informace o průběhu projektu, o jeho pozitivech i problémech a o dalších
možnostech spolupráce mezi partnerskými školami.

V dalších bodech byl řešen průběh příprav aktivity nazvané „Páťáci páťákům“ (byly
stanoveny termíny setkání na 6.5., 14.5. a 18.5 2010), společný projektový den byl
naplánován na 28.5. O spolupráci byla požádána paní Jitka Bartošová, ředitelka rychnovské
vzdělávací agentury OKO, kde pracují zahraniční dobrovolníci.
Byla domluvena metodika, jak postupovat při přípravě, zadávání a hodnocení srovnávacích
testů pro 3. – 5- ročníky.

