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1.PROJEKTOVÝ DEN – 22. října 2012

Co nosily naše maminky, babičky, tety? Prohledaly jsme půdy, staré skříně u babičky a
dokonce i sklep. Našly jsme toho spoustu. Zjistily jsme si o nalezeném oblečení co se dalo.
Kdo ho nosil a kam? No, a pokud jsme se nedopátraly, tak jsme si příběh šatů vymyslely.
Získané informace jsme zpracovaly jako referát nebo prezentaci

2.PROJEKTOVÝ DEN – 12. prosince 2012

Tentokrát jsme zjišťovaly co se tenkrát ..nosilo“ v domácnostech. Jak byl vybaven byt,
s čím si hrály děti, jak se telefonovalo, co se používalo v kuchyni, co se četlo, jak se
nakupovalo, … Každá jsme doma něco vyštrachala. Zjistily jsme, že spousta věcí z té doby
se používá ještě dnes. Zpracovaly jsme o nalezených věcech prezentace.

3.PROJEKTOVÝ DEN – 22. března 2013

Módní přehlídka ve stylu retro. Víte co to dá práce? Rozdělit se do skupin. Kdo zajistí
hudbu, kdo vymyslí choreografii, kdo bude přehlídku moderovat, kdo líčit a česat? Bylo toho
tolik, že jsme se musely několikrát sejít a vše nacvičit a vyladit. Do shánění a hledání
přehlídkových modelů a doplňků se zapojily i naše maminky, tety, babičky a kamarádi.
S trochou trémy jsme před obecenstvem předvedly plody naší práce. Potlesk byl bouřlivý,
tak se to snad divákům líbilo. A nám taky.

HODNOCENÍ PROJEKTŮ:
Takovéto projekty by mohly být častěji. (Jana a Danuška Krejčí) / Byl to velmi krásně
prožitý projekt s paní učitelkou Novodárskou! (Lenka a Iva Kašparová, Lucka Škachová,
Petra Bůbelová) / Velmi mě tyto projekty bavily. ( Natálka Krejčí) / Projekty se nám velice
líbily, dost nás toho naučily i pobavily. (Verča Dvořáková, Nela Beytlerová, Andrejka
Nováková)/
Tyto projekty s paní učitelkou se nám velice líbily a jsme rády, že jsme si vybraly právě její
projekt. ( Gábina Zimová, Romana Tropová)

