Projektová výuka „Bohové a hrdinové starověkého Řecka“
Opět jsme se žáky 6. tříd realizovali v hodinách dějepisu projektovou výuku k tématu Náboženství starověkého Řecka.
Předem jsme se seznámili s kritérii hodnocení, pak už bylo na žácích, jak se domluví a rozdělí do skupinek a vyberou si
postavy, které budou představovat. Opět jsme si dali tři týdny na vyhledání a roztřídění informací, zhotovení plakátu,
kostýmů a samozřejmě nácvik prezentace.
Čas rychle uplynul a nadešel okamžik ukázat před ostatními, co jsme si připravili. Skupinka, která prezentuje jako první,
to má vždy těžší, neboť se nemůže poučit z chyb předchozích týmů. U mnoha žáků se také projevovala nervozita, neboť
předstoupit před celou třídu a ukázat svoji práci není snadné. U třech týmů mě nepříjemně překvapila neochota pečlivě se
připravit a naučit se krátký text zpaměti, někteří žáci čtený text koktali a jeden se na práci týmu nepodílel vůbec. Tyto
skupiny dostaly ještě druhou šanci, kterou tentokrát využily a výsledek byl o 100% lepší.
Musím však říci, že skupinky, které se pečlivě připravily, podaly opravdu vynikající výkon. Zvláště musím vyzvednout tým
ve složení Viktorka Kubešová, Táňa Škanderová, Vaneska Habichová a Natálka Němcová, která si troufla i na
PowerPointovou prezentaci. Vynikající výkon, který byl odměněn dlouhým potleskem, podala skupina Terezky Švédové,
Kláry Kocourkové, Marušky Kratochvílové, Káji Plačkové, Natálky Žvátorové a Kristýnky Funkové. Nejenže žáci uměli
prezentaci nazpaměť, ale připravili si i delší hrané scénky vztahující se k trojské válce: o Paridově soudu, souboji Achilla
s Hektorem a o Achillově smrti. O tom, že tento tým promýšlel prezentaci do nejmenších detailů svědčí, že při hrané scénce
jeden člen týmu zajišťoval v případě zapomnění textu nápovědu!
Na konci vystoupení zhodnotila každá skupinka svůj výkon, prostor vyjádřit, co si zaslouží pochvalu či co se zrovna příliš
nepovedlo, dostali i ostatní spolužáci. Myslím, že projektová výuka splnila svůj cíl a žáci se zajímavou formou seznámili
s postavami řeckých bájí. Jak byli žáci šikovní a nápadití, si můžete prohlédnout na fotografiích.
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