
ANOTACE ROČNÍKOVÉHO PROJEKTU 5. ROČNÍKU

„REDAKCE PĚTKA“

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je formou tvořivého

psaní a tvořivé práce s textem seznámit

žáky se stěžejním učivem Českého

jazyka a literatury pro 5. ročník. Dále

je cílem rozvíjet u žáků základní rysy

kreativity, schopnost písemného

vyjadřování a spolupráci.

POPIS PROJEKTU

Žáci prostřednictvím ročníkového

projektu nahlédnou do práce novinové

redakce a vytvoří vlastní noviny.

Nejdříve se však seznámí s různými

druhy u nás vydávaných novin a

prozkoumají, jak vypadají uvnitř, co vše je jejich obsahem, jaké rubriky v nich

můžeme najít apod.

Poté si sami vyzkouší různé role – redaktor (různých rubrik), šéfredaktor, grafik,

korektor, tiskař, kamelot, distributor, apod. V průběhu roku budou děti sbírat

materiály v podobě vlastních textů a ilustrací. Při shromáždění dostatku materiálů

žáci provedou finální třídní výběr a rozvrhnou kompozici novin.

Projekt je úzce provázán především s učivem Českého jazyka a literatury:

- použití přímé řeči

- rozlišení slov spisovných a nespisovných

- využití všech naučených pravopisných jevů

- tvorba vlastního textu na zadané téma; tvořivé činnosti s lit. textem

- literární druhy a žánry: poezie, próza, pověst, bajka, pohádka, komiks,

naučný text, návod k použití, omluvenka, blahopřání, pozvánka,

oznámení, zpráva, inzerát, popis, vyprávění, dopis, adresa

- literární pojmy: rým, sloka, verš, divadelní hra

- reprodukce obsahu sdělení

- reklama

- práce s osnovou

- zpracování textu různými uměleckými způsoby

Vzhledem k širokým možnostem rubrik však bude projekt provázán i s dalšími

vzdělávacími oblastmi: MA – např. nestandardní logické úlohy, rébusy; ČSV – např.



naučné texty, pověsti;  KDT – např. hodnocení sportovních výkonů; pozvánka na

divadelní představení apod.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Realizace projektu bude provázána se všemi průřezovými tématy, zejména

pak s Mediální výchovou; dále Výchovou demokratického občana;

Environmentální výchovou; Osobnostní a sociální výchovou, Výchovou

k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní

výchovou.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ

Projekt bude probíhat od října do června.

FORMY A METODY PRÁCE

- skupinová

- individuální

- prezentace

- referát

- diskuze

- práce s informacemi

- práce s textem

- rozhovor

- internetové vyhledávání

- práce s počítačem

- práce s různými druhy

literatury (poezie, próza,

encyklopedie, učebnice …)

- výtvarné vyjádření a ruční

práce

- tvorba vlastního textu

- vrstevnické učení

- práce s obrazy

- manipulování a

experimentování

- vytváření dovedností

- produkční metody

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Komunikativní

o formulace a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém

sledu, vyjadřování se výstižně, souvisle a kultivovaně v

písemném i ústním projevu

o naslouchání promluvám druhých lidí, vhodné reakce, účinné

zapojení do diskuse, obhájení svého názoru a vhodná

argumentace

o porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových

materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a

komunikačních prostředků, přemýšlení o nich, tvořivé využívání



ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského

dění

o využívání informačních a komunikačních prostředků a

technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

o využívání získaných komunikativních dovedností k

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

K učení

o poznávání rozličných způsobů pro efektivní učení, různé metody

a strategie, plánování, organizování a řízení vlastního učení;

motivace k dalšímu studiu a celoživotnímu učení;

o vyhledávání a třídění informací a jejich využití v procesu učení,

tvůrčích činnostech a praktickém životě;

o operování s obecně užívanými termíny, znaky a symboly;

uvádění věcí do souvislostí, propojování do širších celků

poznatků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho

vytváření komplexnějšího pohledu na matematické, přírodní,

společenské a kulturní jevy;

o pozorování a experimenty, kritické posuzování a vyvozování

závěrů pro využití v budoucnosti;

o poznávání smyslu a cíle učení, budování pozitivního vztahu k

učení, posuzování vlastního pokroku a určení překážek či

problémů bránících učení; naplánování, jakým způsobem by se

dalo učení zdokonalit, kritické zhodnocení výsledků svého učení

a diskuze o nich

K řešení problémů

o vyhledávání informací vhodných k řešení problému, nacházení

jejich shodných, podobných a odlišných znaků, využití

získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant

řešení, vytrvalé hledání konečného řešení problému

o samostatné řešení problémů; volba vhodných způsobů řešení;

užívání při řešení problémů logických, matematických a

empirických postupů

o sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů

o kritické myšlení, uvážlivá rozhodnutí, schopnost je obhájit,

uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a zhodnotit

výsledky svých činů

Sociální a personální



o spolupráce ve skupině, podílení se společně s pedagogy na

vytváření pravidel práce v týmu, vliv na kvalitu společné práce

o podílení se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívání k

upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby

požádání nebo poskytování pomoci

o zapojování k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy,

pochopení potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení

daného úkolu, oceňování zkušeností druhých lidí, respektování

různých hledisek a čerpání poučení z toho, co si druzí lidé

myslí, říkají a dělají

o vytváření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje

sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládání a řízení svého jednání

a chování tak, aby se dosáhlo pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Občanské

o respekt k přesvědčení druhých lidí, k jejich vnitřním hodnotám,

schopnost vcítit se do situací ostatních lidí

o respektování, ochrana a ocenění našich tradic a kulturního i

historického dědictví, pozitivní postoj k uměleckým dílům,

smysl pro kulturu a tvořivost, zapojení se do kulturního dění a

sportovních aktivit

o pochopení základních ekologických souvislostí a

environmentálních problémů, respektování požadavků na

kvalitní životní prostředí, rozhodování se v zájmu podpory a

ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Pracovní

o bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení,

dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků,

adaptování se na změněné nebo nové pracovní podmínky

o využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých

vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy

na budoucnost, přemýšlení o dalším vzdělávání a profesním

zaměření

o pochopení podstaty, cíle a rizika podnikání, rozvíjení svého

podnikatelského myšlení

Digitální

o ukládání zajímavých odkazů; uvádění zdrojů informací;

vytváření digitálního obsahu; vyhledávání a posouzení vhodnosti



jednotlivých informací; bezpečnost na internetu; práce

s grafickým a textovým editorem; bezpečná komunikace na

internetu;


