INDIÁNI
celoškolní projekt 2005/2006
Cílem projektu je společně si hrát a poznat život Indiánů, osvojit si některé indiánské
dovednosti, vyrobit si vlastní totem a jiné zvláštní předměty, amulet a užít si indiánské
dobrodružné výpravy.
Projekt je rozdělen na tři na sebe navazující části:
–Hrajeme si na Indiány – poznáváme život Indiánů
–Jsme šikovní Indiáni – umíme si něco vyrobit
–Jsme na dobrodružných výpravách
Jednou za dva měsíce bude vyhlášen Indiánský týden, během kterého se ve všech předmětech
a ve všech činnostech budeme co nejvíce Indiánům věnovat.
Každý Indián si zavede speciální Indiánský sešit, kam si bude zapisovat a malovat, co se o
Indiánech dozvěděl.
Na videu budeme sledovat filmy o Indiánech – indiánky a také kreslenou Pocahontas
Budeme si číst a prohlížet knihy o Indiánech, učitelé jazyka pro děti upraví knihu indiánských
příběhů
Budeme hledat v novinách a časopisech zajímavosti o Indiánech
Naučíme se povídat písničky o Indiánech
Naučíme si indiánský pokřik
Naučíme se plížit jako Indiáni
Budeme chodit do cukrárny na indiánky
I. Hrajeme si na Indiány
náčelníci: Goldschmidtová a Beníšková
Cíl: Poznat život Indiánů a ztotožnit se s jejich dobrými vlastnostmi
Náplň: Hledat informace o Indiánech, zpracovávat je a třídit.
Zjistit:
Proč se Indiáni jmenují Indiáni
Kde žijí
Co jí
Co si oblékají
Jaké mají zvyky
Co umí – šamanství, léčitelství, vztah k přírodě

Výsledky práce:
Plakáty, koláže
Figurky indiánů
Slovník indiánských slov
Akce:
Výlet na neslovické indiánské hřiště – odpoledne po skupinách
Výlet do Náprstkova muzea v Praze – nejstarší děti vlakem
Výlet do brněnské ZOO – prohlídka s výkladem
Beseda s cestovatelem, který byl v zemi Indiánů
II. Jsme šikovní Indiáni
náčelníci: Šlezingerová a Kalousková
Cíl:
Osvojit si některé indiánské dovednosti, vyrobit si vlastní totem a jiné zvláštní předměty
Náplň:
Každý si při odpolední nebo dopolední činnosti vyrobí svůj indiánský
Náhrdelník
Náramek
Čelenku
Amulet
Totemek
Uspořádají se indiánské dílny, kde si každý dle výběru vyrobí
indiánská zvířátka z hlíny nebo plastelíny
masky
malý totem
mokasíny
tašku
luk, šíp, pouzdro
Celá školy se bude podílet na výrobě velkého totemu a postaví indiánské posezení s totemem,
ohništěm a sedátky.
Výsledky práce:
Budou všude kolem nás a na nás.
Akce:
Indiánské dílny
Výstava výrobků spojená s prodejem
Módní přehlídka

Karneval
III. Jsme na dobrodružných výpravách
náčelníci: Vlček a Svobodová
Cíl:
Dokázat, že se umíme chovat jako Indiáni – pohybovat se v terénu,neztratit se, stopovat,
přenocovat ve stanu, uvařit si na ohništi, vyznat se v přírodě, chránit přírodu
Náplň:
Příprava na velké hry v přírodě a celodenní výlety v okolí Ivančic s tematikou:
Stopovaná – po stopách dojít na neznámé místo a po cestě plnit různé úkoly
Dobytí tvrze – bojová hra
Přenocování ve stanu – přemístit se na předem neznámé místo, postavit stan, založit ohniště,
uvařit si jídlo v kotlíku, přenocovat
Velká závěrečná akce:
Společný výlet všech Indiánů i jejich rodičů do westernového městečka a indiánské vesnice
na závěr školního roku.

