VŠETKO CHCE RÁSŤ…
V rámci Roka dieťaťa nás ako ďalší projekt s podporou Nadácie Orange, v tomto
polroku čaká projekt Všetko chce rásť, v ktorom žiaci 1.B a 8.A (generácia
puberťákov a začínajúcich nadšených školákov) sa stretne v projekte pestovania vlastnej školskej záhradky.
Žiaci pod vedením triednych učiteľov a p. vychovávateľky začnú s pestovaním zeleniny a ovocia od
semienka až po prvé sadeničky, starostlivosť, polievanie, sadenie, hnojenie, vytrhávanie burín a všetko, čo k
tomu patrí. Okrem zeleniny a ovocia si deti posadia aj skalku s rozličnými druhmi rastlín, ozdobia areál školy ružami, či inými
farebnými kríkmi. Celým projektom sa vinie motív knižky Malého princa, kde starostlivosť malého hrdinu o jeho ružu predstavuje
začiatok chápania hodnoty priateľstva, lásky a dobra. Hodiny literatúry, projekty, práce, fotografie, videá a mnoho ďalšieho budú
sprevádzať celým projektom a pomáhať jeho správnemu pochopeniu a naladeniu. Deti okrem pestovania budú čakať vzájomné
prezentácie rastlín, pouličná galéria na plotoch školy, maľovanie na plátna v jarnej prírode, stretnutia s Vami rodičmi a i.
Vzájomné vzťahy, učenie sa zodpovednosti, vytváranie priateľstiev medzi ôsmakmi a prvákmi a medzi ich rastlinami má
napomôcť sociálny a osobnostný rozvoj detí ako aj ich poznávanie a učenie.
Veríme, že projekt prinesie nielen ovocie rastlín, ale i ovocie vzájomných nezabudnuteľných zážitkov a skúseností. Bližšie o
projekte nájdete i na webstránke školy v sekcii tried 1.B a 8.A.
Harmonogram:
Utorok 5.2.2013 – 12:30 – 14:00 – predstavenie projektu deťom, rozdelenie ôsmakov a prvákov do spoločných
skupiniek, posadenie prvých semienok.
Február – marec – predpestovanie kvetín v triedach a starostlivosť o ne, práca s knižkou Malý princ. Prezentácia
a príprava projektov. Nákup materiálu z projektov, stretnutie s profesionálnym záhradníkom, výroba a lakovanie malého
dreveného plota okolo záhradky.
Apríl – úprava pôdy, hnojenie, kompost, jarná výsadzba semien rastlín, sadeničiek jahôd a iných druhov, oplotenie,
starostlivosť o ruže, výsadzba ďalších kvetín, záhonov ruží v tvare srdca v areáli a i.
Máj – starostlivosť, polievanie, okopávanie, príprava prezentácii na vyvrcholenie Roka dieťaťa k 31.5.2013.
Jún – hodnotenie, ďalšie projektové aktivity spojené s Malým princom a záhradkou.
ÚLOHY:
Priniesť čo najskôr prázdnu plastovú fľašu (1½ – 2 litr. na pestovanie),
Prečítať si knižku Malého princa a bližšie si ju doma prejsť s rodičmi,
preštudovať si niečo o rastlinkách, ktoré budeme pestovať (Paprika, Cherry paradajky, šalát, hrášok, reďkovka,
pažítka, mrkva, skoré zemiaky, slnečnica, kukurica, jahody, astry, margarétky, kamenná ruža, bazalka, mäta a i.
záhradné kvety, ktoré by ste chceli vypestovať – môžete si aj vybrať, či navrhnúť.) Je dobré si o kvetoch
prečítať, či dozvedieť sa, ako sa pestujú, koľko starostlivosti si vyžadujú, aké prírodné hnojivá potrebujú a i.
Starší žiaci budú mať za úlohy vybrať a pripraviť si projekt o jednotlivých pestovaných druhoch vo forme
prezentácie v dvojiciach, pričom v rámci niektorých hodín polroka ich budú musieť jednoduchou
a zrozumiteľnou rečou predstaviť mladším prvákom. Mladší prváci v máji pripravia kresby s názvami rastlín
a spolu s projektami starších žiakov, fotkami prvákov s ôsmakmi a ich rastlinami budú vystavené zalaminované
pozdĺž plotu školy.
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