KOUZELNÍCI
celoškolní projekt 2006 /2007
- Cíl projektu:
Stát se kouzelníky, naučit se aspoň jedno opravdové kouzlo a objevit ve světě kolem nás
mnoho nepoznaného a kouzelného.
- Odborné zajištění projektu:
Spolupráce s panem kouzelníkem Václavem Katonasem, který dvakrát vystoupí pro školu a
během zimního období povede lekce kouzlení a připraví aspoň pět malých kouzelníků na
veřejné vystoupení.
- Finanční a materiální zajištění projektu.
Projekt Kouzelníci finančně podporuje Společnost pro pomoc sluchově postiženým dětem o.
p. s., rodiče dětí a zaměstnanci školy. Každý kouzelník potřebuje kouzelnický plášť,
kouzelnickou hůlku, kouzelnický klobouk a kouzelnické pomůcky.
- Části projektu:
Během školního roku probíhá výuka čtyř kouzelnických předmětů,
Obrana proti černé magii
Bylinkářství a lektvary
Astronomie a astrologie
Péče o kouzelné tvory
realizovaná přímo ve vyučování nebo ve volnočasových aktivitách internátu.
V říjnu, v prosinci a v dubnu se konají Kouzelnické týdny,
Dýňové slavnosti
Strašení Lucek a jiné obyčeje
Slet čarodějnic
kdy se během celého týdne budou převlečení kouzelníci či čarodějové intenzivně věnovat
kouzlení a čarování.
V červnu projekt ukončí Kouzelnický a čarodějnický festival aneb přehlídka toho nejlepšího
co se kouzelníci za školní rok naučili a návštěva Divadla kouzel v Praze.
Doporučené školní výlety za záhadami a tajemnem:
·Znojemské podzemí
·Jihlavské podzemí
·Slavonické podzemí
·Jeskyně - Mikulov, Moravský kras
- Doporučená četba a filmy:
Arabela
Rákosníček a hvězdy
Harry Potter
Malá čarodějnice

Dívka na koštěti
Apollo 13
-- Obrana proti černé magii -Časové rozvržení předmětu: Celoročně
- Cíl předmětu:
Poznat černou magii = nebezpečí, které mě může ohrozit.
Umět odmítnout černou magii = říct NE!
Bránit se černé magii = zavolat pomoc, poradit si v nepříjemné nebo nebezpečné situaci.
- Náměty rozhovorů v českém jazyku:
Velké nebezpečí - požár, havárie, únik jedovatých látek
Nebezpečí ve škole - úraz
Nebezpečí ve městě - cizí lidé, auta
Nebezpečí v přírodě - jedovaté rostliny, houby, nebezpečná zvířata
Nebezpečí ve společnosti - cigarety, léky, drogy
- Zařazení v jiných předmětech:
Prvouka, přírodověda a přírodopis
Chemie
Občanská výchova
Výtvarná výchova
- Celoškolní akce:
Krizový den spojený s nácvikem evakuace na pokyn a předlékařské první pomoci
Výuka na dopravním hřišti v Oslavanech
Exkurze u hasičů v Ivančicích
Beseda " patnáctiletých" s policií ČR o právech a povinnostech držitelů OP
Noční evakuace
- Průběžné plnění:
Vedení Černé kroniky s novinovými zprávami a jejich vlastním komentářem.
-- Péče o kouzelné tvory -Časové rozvržení předmětu: Celoročně
- Cíl předmětu:
Pečovat delší dobu o vlastního kouzelného tvora
Najít a zpracovat informace o kouzelném tvorovi
Předvést vlastního kouzelného tvora
- Náměty rozhovorů v českém jazyku:
ZOO - návštěva
Adopce zvířátka v ZOO
Naše kouzelnické zvíře
Pomoc zvířátkům v zimě
Návštěva ve stáji v Hrubšicích

Moje vlastní zvířátko
- Zařazení v jiných předmětech:
Prvouka, přírodověda a přírodopis
Výtvarná výchova - různá ztvárnění kouzelných zvířat
- Celoškolní akce:
Adopce zvířete z brněnské ZOO
vlastními silami sehnat peníze na adopci - sběr šípků, sbírka ...
společný demokratický výběr zvířete na základě informací o zvířatech
proces adopce
návštěvy adoptovaného zvířátka
představení našeho adoptovaného zvířátka rodičům a zaměstnancům školy
Kouzelnické zvíře
třídy si vyberou z nabídky kouzelnických zvířat / netopýr, myš, sova apod.
třída společně vyhledá materiály a informace o svém zvířeti a zpracuje je formou
obrázkového projektu
třída své dílo vystaví ve společných prostorách školy
Návštěva v ZOO
s domluveným programem s pracovníky ZOO, nejlépe krmení
Soutěž o nejkouzelnějšího domácího mazlíčka
přehlídka fotografií a obrázků domácích mazlíčků
Krmení lesních zvířat
sběr kaštanů aj.
vlastní krmení v lese
Péče o živá zvířata ve škole
činnost akvaristického kroužku
další rozšíření chovu zvířat ve škole
- Průběžné plnění:
Spolupráce se statkem v Hrubšicích
brigáda ve stáji
návštěva podkovářské dílny
-- Bylinkářství a lektvary -Časové rozvržení předmětu: Podzim a jaro
- Cíl předmětu:
Vyznat se v bylinách, odlišit byliny jedovaté
Naučit se uvařit nějaký lektvar
Založit si třídní herbář a vlastní bylinkovou zahrádku
- Náměty rozhovorů v českém jazyku:
Vaříme z bylinek
Co nám roste na zahradě?
Léčivé a jedovaté / durman, mák, marihuana, oměj / byliny
Co dělají zahradníci
Jedeme do botanické zahrady
Výstava bylinek

- Zařazení v jiných předmětech:
Prvouka, přírodověda a přírodopis
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
- Celoškolní akce:
Dýňové speciality - příprava a ochutnávka
Vaříme z jarních bylinek - příprava a ochutnávka
Bylinková zahrádka - založení, výběr a nákup semínek, pěstování
Určování bylin - soutěž
Sběr, sušení a skladování bylin, výroba čajů nebo mastí
Výroba kořenek, dóz, pytlíků, vonných polštářků pro maminky ke Dni matek
Návštěvy, exkurze do bylinkářského obchodu v Ivančicích, třídní posezení v čajovně
Exkurze do zahradnictví v Rajhradě nebo v Želešicích
Exkurze do botanické zahrady
Návštěva jarní Flory Olomouc
Učíme se vázat květiny - akce k Vánocům a ke Dni matek
Výstava herbářů, zavařenin, květinových vazeb, obrázků bylin
- Průběžné plnění:
·Sběr bylin na podzim i na jaře
·Poznávání bylin během celého školního roku - postupné označování všech rostlin ve škole i
na zahradě vlastními jmény.
-- Astronomie a astrologie -Časové rozvržení předmětu: Zima
- Cíl předmětu:
Určit na zimní obloze Polárku, Mléčnou dráhu, Velký a Malý vůz
Vyrobit společný model sluneční soustavy
Pravidelně pozorovat Měsíc a vést si o něm záznamy
Zjistit, jaké jsem znamení zvěrokruhu a co mě čeká v roce 2007
- Náměty rozhovorů v českém jazyku:
Noční obloha
Pozorování Měsíce
Návštěva hvězdárny
Moje znamení a můj horoskop
Lety do vesmíru
UFO
- Zařazení v jiných předmětech:
Prvouka, přírodověda a přírodopis
Fyzika
Matematika
Výtvarná výchova
- Celoškolní akce:

Každovečerní pozorování oblohy dalekohledem
Návštěva brněnské hvězdárny - pozorování, program pro děti
Dobývání vesmíru - přehlídka zjištěných informací, výstava obrázkových i prostorových
objektů na téma hvězdy, rakety, raketoplány, kosmonauti, UFO atd.
Soutěž Kosmonaut - zjištění znalostí o vesmíru a fyzických předpokladů
Společná výroba slunečních hodin na dvoře školy
- Průběžné plnění:
·Vedení pozorování Měsíce = Měsíčního kalendáře
·Sledování vlastního horoskopu

