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       Afrika – kontinent větší než Evropa, kolébka lidstva, svět krásné, divoké přírody, domov 

miliónů lidských bytostí, žijících v poklidu malých vesniček, ale i ve strašných občanských válkách 

či ve snaze o přežití v často marném boji s postupující pouští….černá Afrika.  

         V šestém ročníku se tomuto tématu věnovali žáci několik týdnů v učivu zeměpisu, 

zpracovávali referáty. Poznávali tento svět i prostřednictvím různých cestopisných filmů a četbou o 

objevitelských cestách (Livingstone, Emil Holub). Představy o zemi pomáhají utvářet smyslové 

vjemy – poslech etnické hudby, hlasové projevy zvířat. Především jsou to ale barvy, které na lidi 

nejvíce působí  právě v souvislosti s africkou krajinou – zářivé slunce, jasně modrá obloha, temná 

zeleň pralesa, pestré oděvy a zdobení domorodců.  

Toto jsme využili v hodinách výtvarné výchovy. Žáci malovali savanu, duny na poušti, postavy žen 

a válečníků. Práce se dařila a ve všech zanechala pěkný dojem.                                                                                                                                                                              
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  K učivu o Africe jsme přispěli i v hodinách českého jazyka. Velmi se nám totiž 

hodilo téma   pracovního postupu. Rozhodli jsme se, že si ověříme, zda uvedený 

pracovní postup na výrobu papírového hada funguje. Zkrátka jsme se rozhodli, že 

si teorii ověříme prakticky. Na další hodinu jsme si přinesli  pomůcky (čtvrtku, 

kružítko, pastelky, špejli, nůžky a bramboru, která sloužila jako podstavec pro 

vystřihnutého hada). S chutí jsme se pustili do práce a během jedné hodiny 

vzniklo 16 papírových hadů. Svým zbarvením se akorát hodili do „černého 

kontinentu.“ 

       Z hotových prací jsme sestavili nástěnku na chodbě školy. A věřte nebo ne, 

výsledek je nad očekávání velmi povedený a zdařilý. 

  

       Projektové vyučování se podařilo díky spolupráci vyučujících Mgr. D .Čandové, Ing. J. 

Macounové a Mgr. J. Malečové. 

 
                                          Mgr. J. Malečová                                                                 
 

                 
 

 

 


