Název projektu :
Tematická oblast :
Tematický okruh :
Očekávané výstupy :

Cíl hodiny :
Hodinová dotace :
Metody práce :
Potřebné pomůcky :

Vynášení
Vynášení
zimy a přinášení
smrti a přinášení
léta
léta
Vhodné pro 1.stupeň ZŠ
Vhodné pro 1. stupeň ZŠ
Člověk a příroda
Ochrana
Ochrana
přírody
přírody
a životního
a životního
prostředí
prostředí
- žáci jsou seznámeni s tradicemi
- žáci rozumí pravidlům ochrany přírody a aplikují je do svého
jednání
- rozlišují správné a nesprávné chování lidí k přírodě
- žáci se aktivně zajímají o přírodu a nejsou k ní lhostejní
- rozumí pojmu odpad a znají jeho vliv na životní prostředí
- rozlišují odpad směsný od odpadu určeného k recyklaci
Podnícení zájmu žáků o přírodu a tradice naší země.
2-3 hodiny
Diskuze, tvoření, aktivní péče o přírodu
Dřevěné klacíky, hadry, sláma, pentle, papírové květiny, korále z
vyfouklých vajec nebo ulit aj.

Způsob realizace :
1. Úvod – Motivace

2. Praktická činnost

3. Vycházka
4. Úklid lesa
5. Závěr

20. březen – První jarní den
Vynášení smrti a přinášení léta nemělo s křesťanskou liturgií nic
společného, bylo starší než sama církev. Jeho původ musíme hledat
v pohanských obřadech. Smrt totiž nepředstavovala nic jiného než
zimu, kterou už lidé chtěli mít za sebou, těšili se na jaro, slunce a
teplo. Proto symbolicky odnášeli a zbavovali se jí.
Smrt představovala figurína, které se říkalo Morana, Mořena, nebo
Smrtoholka. Někde byla docela malá a připomínala loutku, jinde měla
velikost lidské postavy.

Žáci pracují ve skupinách.
Na 2 dřevěné klacíky se navléknou hadry, vše se vycpe slámou.
Obličej se domaluje a celá postava se dozdobí pentlemi, papírovými
květinami a věnci.
Společně vynášíme figurínu ze školy a hodíme ji do řeky. Cestou
říkáme básničky a zpíváme písničky.

Na zpáteční cestě soutěž ve skupinách - „ Co do lesa nepatří?“
Nasbíraný odpad z lesa roztřídíme do připravených kontejnerů.
Žáci sami zhodnotí nesprávné chování lidí v přírodě – odhozené Pet
flašky, sklenice, nápojový kartón aj.
Tímto chceme podnítit v dětech zájem o čistou přírodu a uchování
tradic naší země.
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