Základní škola a mateřská škola Bukovany

Roční plán EVVO – školní rok 2020/2021
MOJE VLAST
Celoroční projekt nazvaný MOJE VLAST bude zaměřen na vlastenectví, upevňování hodnot,
zvyky a tradice. Žáci si prohloubí znalosti o státních symbolech, významných dnech, místech
nebo osobnostech, českých výrobcích a řemeslech. Naváží spolupráci s místními seniory a
spolky. Při plnění úkolů budou používat různé metody a formy práce. Součástí projektu budou
exkurze, výukové programy, divadelní představení, sběr papíru a sušené pomerančové a
citronové kůry.
Září
Poučení žáků o bezpečnosti ve škole i mimo školu
Sportovní dopoledne s okolními školami
Vycházka po vesnici
Zvířátkový den
Do lesa s lesníkem
Říjen
Sběr starého papíru
Moje vlast - Hody (kroje, tradice, písně a tance)
Dopravní výchova 1. a 3. ročník
Lampionový průvod

Listopad
Slavnost slabikáře
Moje vlast - Setkání se seniory (vzpomínky, hodnoty, zvyky)
Dopravní výchova 2. a 4. ročník
Poučení dětí před státním svátkem
Prosinec
Mikuláš ve škole
Moje vlast - Vánoční zvyky a tradice (pečení cukroví)
Zpívání u kapličky
Vánoční jarmark pro rodiče s vystoupením
Vánoční koncert
Leden
Moje vlast - Příprava anglické vs. české snídaně
Návštěva místní knihovny

Únor
Tematický týden
Moje vlast - Fašaňk
Březen
Návštěva místní knihovny
Adaptační pobyt v Ratíškovicích - Noc s Andersenem
Moje vlast – Masaryk
Duben
Moje vlast - Velikonoční tradice
Velikonoční dílničky
Plavecká výuka
Sběr papíru
Květen
Fotografování
Vydání časopisu Školníček
Svátek matek – prezentace školy na veřejnosti
Plavecká výuka
Červen
Školní výlet
Plavecká výuka
Ukončení a hodnocení celoročního projektu
Rozloučení s nejstaršími dětmi
V průběhu projektu:
• sběr starého papíru
• sběr sušené pomerančové a citronové kůry
• plavecká výuka
• dopravní kurz
• exkurze, besedy
• spolupráce s místní knihovnou, OÚ
• spolupráce se seniory
• výukové programy
• školní kroužky
• ovoce do škol
• mléko do škol

V projektu budou rozvíjeny klíčové kompetence:
Kompetence pracovní
-

Osvojuje si praktické dovednosti při zpracování ovoce a zeleniny.
Osvojuje si zásady správného stolování.
Dodržuje při práci zásady bezpečnosti.
Chová se ohleduplně nejen k sobě a svým spolužákům, ale i k okolnímu prostředí.

Kompetence občanské
-

Upevňuje si kladný vztah ke spoluobčanům.
Oceňuje dary, které nám příroda dává.
Dbá o své zdraví a správný životní styl.

Kompetence k učení
-

Vyhledává a zpracovává informace k danému tématu.
Dokáže získané poznatky uplatnit v praxi.
Posuzuje výsledky své práce.
Recituje básně a zpívá při různých příležitostech (Slavnost slabikáře, Den matek).

Kompetence sociální a personální
-

Spolupracuje ve skupině, ovlivňuje kvalitu společné práce.
Dokáže obhájit svůj názor a bere v úvahu názory druhých.
Objektivně zhodnotí výsledky jednotlivců i skupiny.

Kompetence k řešení problémů:
-

Využívá komunikačních dovedností jako nástrojů pro řešení problémů.
Při řešení problémových situací vychází z vlastních zkušeností a poznatků.
Rozlišuje, co je dobré a co zlé.
Nenechá se odradit vlastním nezdarem.

Kompetence komunikativní
-

Samostatně vyjadřuje své myšlenky.
Dokáže své myšlenky formulovat do písemné podoby.
Komunikuje verbálně i neverbálně.

