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Ve středu jsme se jako každý den
sešli ve škole v 7.45. Protože
projektové setkání bylo o
národních tradicích a také o
římské tradici – svátku
Saturnálie, první hodina byla
hodinou keramiky – žáci 1.
stupně pro nás nachystali
keramické ryby a my jsme se je
snažili namalovat glazurou
v různých
barvách
v keramické dílně. Ryby jsme
malovali jako další symbol
českých Vánoc. Celá aktivita
trvala hodinu. Ryby se potom
v peci vypálily a v pátek jsme
je dostali jako dárek domů.
Celým projektem se vine
téma Římanů a Říše římské, proto nás od 9 hodin čekala velice zajímavá
dvouhodinová přednáška Římané na Moravě a v České republice (Mgr. Marek
Vlach, Ph.D. Archeologický
ústav Akademie věd, ČR,
centrum pro římskou dobu).
Přednáška probíhala v učebně
s interaktivní tabulí a byla celá
v angličtině. Pan doktor měl
přednášku
velice
hezky
nachystanou
se
spoustou
názorných obrázků a map.
Navíc dovezl několik beden
reálných nálezů z území
České republiky a několik
replik a následovala hodinová
interaktivní aktivita – na
všechny nálezy jsme se mohli
z blízka podívat, na některé i
šáhnout
–
viděli
jsme
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keramiku, římskou cihlu
starou několik tisíc let,
kroužkovou košili, mince,
různé spony, ochranné
chrániče nohou a několik
zbraní. Některé byly velmi
dobře zachovalé, a ještě
úplně ostré. Na všechno, co
nás zajímalo, jsme se mohli
zeptat a dozvěděli jsme se mnoho velmi zajímavých věcí. Tato aktivita trvala do
12 hodin a pak jsme šli na oběd. Na oplátku pan doktor dostal naše projektové
tričko s Římanem.
Po obědě jsme vyrazili do
města, kde nás přijal
v Urban centru na ulici
Mečová pan radní pro
školství Mgr. Jaroslav
Suchý, přivítal nás, rozdal
nám dárky a následně jsme
se přesunuli na Novou
radnici a měli jsme
prohlídku reprezentačních prostor Nové radnice a pan fotograf s námi udělal
několik fotek u vánočního stromu na nádvoří radnice.
Po prohlídce následovala další projektová aktivita – rozdělili jsme se do
mezinárodních projektových týmů a měli jsme za úkol prozkoumat další českou
tradici – vánoční trhy – prošli jsme všechna 4 náměstí a natáčeli video, na kterém
každý z nás něco vysvětlovat v anglickém jazyce. Dalším úkolem byl Mannequin
challenge – je to natočení
scény, kterou žáci vytvoří,
ale zůstanou nehybní,
zatímco kamera je snímá
z různých pozic. Video je
doprovázeno
hudbou.
Scéna může probíhat ve
smyčce. Oboje se potom
bude promítat při pátečních
prezentacích.

