Speciál 1.
Učíme se jinak – první zážitkový den

8. ZŠ Mladá Boleslav
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
www.8zsmb.cz Tel: 326 766 867

Nadcházející události

Vážení rodiče a přátelé školy,

27. ledna

tento bulletin je speciálně zaměřený na projekt Učíme se
jinak, který jsme mohli opět po dlouhé odmlce způsobené
distanční výukou obnovit a realizovat.

Učíme se jinak - druhý
zážitkový den

Stručná charakteristika projektu:





Projekt je určen žákům 6. až 9. ročníku.
Žáci si mohou vybrat jedno téma, v rámci něhož
absolvují v průběhu roku tři zážitkové dny.
Na konci školního roku je čeká jeden den věnovaný
vzájemnému sdílení.
Celý projekt bude ukončen výstupem, kterým je pro
žáky 6. – 8. ročníků závěrečná práce a pro žáky 9.
ročníku navíc i veřejná prezentace této práce.

Letošní témata
1. 100 let Klubu českých turistů v Mladé Boleslavi
2. Tři tragické události v historii naší země v minulém století
3. Tradiční a netradiční sporty (tenis, stolní tenis, plynové
a vzduchové zbraně)
4. Po stopách českého a československého letectví
5. Pes přítel člověka
6. Poznej naše město
7. Sport mix (turistika, bowling, lyžování, lanové centrum)
8. Československá opevnění před 2. světovou válkou
9. Zero waste – Život bez odpadu
10. Poznej místo, kde žiješ, v různých ročních obdobích
11. Vztahová inteligence
12. Žij a nepřestávej snít – každý den přináší novou šanci
13. Správným odpočinkem k lepšímu učení
14. Poznej zajímavé výtvarné techniky (malování na kamínky,
dot painting, smaltování bez pícky)

27. dubna
Učíme se jinak – třetí
zážitkový den
červen
Sdílení ve třídách,
prezentace 9. tříd

Novinky
Za školou bylo vysázeno
40 vzrostlých stromů.
Část těchto stromů byla
vysázena na základě
projektu Participace
školního parlamentu
na rozpočtu školy.
V rámci tohoto projektu
podávaly třídy
prostřednictvím svých
zástupců návrhy na zlepšení
prostředí školy a jejího okolí
s důrazem na ekologii.
Zvítězil projekt výsadba
stromů na hřišti za školou.
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Sportovní projekty
Tradiční a netradiční sporty
Tento zážitkový den
proběhl ve školních
tělocvičnách. V úvodu
se žáci seznámili se
sportovním vybavením.
V jedné z tělocvičen
s druhy raket, jejich
velikostmi, s oblečením
a obuví pro antukový
trénink, trénink v hale
nebo
v tělocvičně.
Dále si nacvičili držení rakety pro jednotlivé údery – forhend,
bekhend, volej, podání spodem a vrchem. Zhlédli videoukázky,
prohlédli si různý obrazový materiál. Poté se rozdělili na dvě
skupiny podle věku a schopností, rozlosovali turnaj pro čtyřhru
a připomněli si základní pravidla tenisu. Následoval turnaj
ve čtyřhře. Ve druhé tělocvičně se seznámili s pravidly pro stolní
tenis a jako u tenisu i s vhodným oblečením, základními údery aj. I
zde došlo k rozdělení do dvou skupin podle věku, schopností a
rozlosování turnaje. Po této první části se uskutečnil turnaj ve
dvouhrách.
Sport Mix
O sportovní vyžití měli zájem i další žáci, proto se v nabídce objevil
ještě další zážitkový den. Tento byl zaměřen na turistiku
a bowling.
V první části se žáci vydali trasou přes město a park Štěpánku
na Chlum. Zde se věnovali naučným tabulím (rostliny, savci, hmyz
a obojživelníci v lokalitě), seznámili se s lokalitou nazvanou
Švédské šance, zastavili se u Kříže kata Růžičky, prohlédli si
Cikánský dub a výškové označení
Chlumu. Pěkné počasí umožnilo
výhled na okolní krajinu a obce v ní.
Poté
žáci
dorazili
do
obce
Nepřevázka, kde pro ně byla
objednána bowlingová dráha. Tady
se seznámili s pravidly tohoto sportu,
ukázali si odlišnosti používaných koulí a
jejich správné držení. Nakonec
si zahráli turnaj.

Co se u nás děje
Miniházená a minibasketbal
V rámci hodin tělesné
výchovy, konkrétně hodin
zaměřených na míčové hry,
dochází do školy trenéři
házené a basketbalu.
S žáky 1. až 5. tříd
v tělocvičně nacvičují prvky
těchto sportů a seznamují je
v jednoduché formě
s pravidly.
Házená má u žáků velký
úspěch. Dokonce takový,
že se na škole utvořil
zájmový kroužek házené.
Plavání
Již v září začali naši druháci
dojíždět do plaveckého
bazénu, kde probíhá výuka
plavání. Žáky učí zkušené
vedoucí plaveckého
výcviku.
Podpora spolku Osmička z.s
Některé sportovní akce
(a nejen ty) podporuje
spolek rodičů a přátel školy
Osmička z.s.
Pravidelně to například
bývá doprava žáků na zimní
stadion. Letos v září
například spolek hradil
dopravu šesťáků
na adaptační kurz.
Děkujeme předem všem
rodičům, kteří do fondu
spolku opět přispějí.
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Projekty s tématikou Mladé Boleslavi a okolí
100 let Klubu českých turistů v Mladé Boleslavi
Cílem této aktivity byla oprava turistického značení žluté trasy vedoucí z Mladé Boleslavi (lokalita
Štěpánka) do Řepova, Kolomut a Dolánek u Března (lokalita Dolánky hájovna).
Žáci se nejprve seznámili s pracovní náplní značkaře KČT a jeho pomůckami. Od dlouholetých
členek Klubu českých turistů se dověděli důležité informace o zásadách značení turistických tras
a jejich údržbě v České republice. Po tomto úvodu přešli k praktické části. Žáci se rozdělili do tří
skupin, ve kterých pod vedením zkušených značkařek prováděli opravu turistického značení.
Tam, kde to bylo potřeba, také čistili trasu a odklízeli náletové rostliny, přerostlé větve
a plevelné rostliny.

Poznej svoje město
Cílem tohoto projektu je seznámení s historií, současností i přírodou našeho města.
První zážitkový den byl věnován především významným budovám a jejich architektům Jiřímu
Krohovi a Karlu Zdeňku Límanovi. Žáci při „pátrání“ po jejich dílech prošli značnou část města,
ukázali si Masarykův ústav sociální péče – nyní Centrum 83, bývalou Nemocenskou pojišťovnu,
Gellnerův obchodní dům, Grandhotel Věnec a Límanovu vilu. Zamířili také do Muzea
Mladoboleslavska, kde si prohlédli aktuální výstavy i stálou expozici věnovanou našemu regionu.
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Poznej místo, kde žiješ
Cílem tohoto podprojektu je pozorování přírody v okolí Mladé Boleslavi v různých ročních
obdobích a získání nových informací o oblasti okolí města, ve kterém žáci žijí.
Zážitkový den začal shromážděním žáků ve třídě, seznámením s cílem a náplní dopolední aktivity
a rozdáním pracovních listů. Poté se žáci vydali směrem na Radouč dále k Podlázkám, k Česaně
a přes Krásnou louku zpět do školy. Na trase pozorovali počasí, seznámili se s faunou, flórou a
jejich chráněnými druhy na Radouči. Zkoumali horninu, ze které jsou tvořeny skály nad řekou
Jizerou, prohlédli si na trase několik informačních tabulí. U řeky potom pozorovali vodní ptáky,
měřili teplotu vody, z informační tabule se dověděli, jaké druhy ryb žijí v Jizeře. V okolí pak určovali
stromy, sledovali jezy, povídali si o jejich funkci. Kromě pozorování přírody se mimo jiné také
dověděli, k čemu dnes slouží budovy Česany, jak je využívána řeka Jizera atp. (Název Česana,
tedy přádelna česané příze, označoval továrnu, postavenou v roce 1887. Název je stále živý, i
když dnes patří budovy firmě Škoda Auto a.s.).
Na své cestě žáci také fotografovali zajímavá místa, která budou sledovat a fotit i v průběhu
dalších ročních období, v zimě a na jaře. Na konci projektu budou porovnávat změny, které
se během roku udály v přírodě na konkrétním místě. Fotografie budou vytištěny a vystaveny
ve škole.
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