Projektový den 6. – 9. ročník: „Ve zdravém těle zdravý
duch, aneb normální je být zdravý.“ – 20. 11. 2019
20. listopadu proběhl ve škole projektový den pro žákyně 6. - 9. ročníku:
„Ve zdravém těle zdravý duch, aneb normální je být zdravý“. Den začal
prezentací a představením hosta, pana Karla Kolpeka, a úvodní hodina nás
zavedla do problematiky zdravého stravování a skladby potravin. Žákyně
si udělaly jednoduchý plakátek správného stravování.

Druhá a třetí vyučovací hodina pokračovala v tělocvičně, kde byl
připraven kruhový trénink s deseti stanovišti. Nejdříve proběhlo společné
zahřátí a představení jednotlivých cviků na stanovištích. Žákyně byly rozděleny
do trojic a cvičily vždy 1 minutu a 30 vteřin měly na přesun. Celý okruh žákyně
absolvovaly dvakrát. Zbývající čas jsme využili k protažení, které bylo formou
power yogy.

Na poslední hodinu jsme se přesunuli do kuchyňky a děvčata
připravovala společně zdravé pokrmy pod odborným
vedením a dle správných postupů (zeleninová
pomazánka tatarák, raw kokosové kuličky, jáhlová kaše,
přepuštěné máslo). Také dívky měly možnost ochutnat
již hotové pokrmy, a to výborný kváskový chléb
a ovesné sušenky.
Žákyně si na závěr udělaly vlastní plakát (každý
ročník samostatně) – reflexe celého projektového dne.
Do obrysu ruky si napsaly, co se líbilo a nelíbilo, co
zjistily nového a co již znaly, nakonec celkově zhodnotily den.
Dle vytvořených prací se
projektový den velmi vydařil
a aktivity byly přínosné pro
všechny zúčastněné. Žákyně
nás překvapily svým zájmem
a cvičení zvládaly velmi dobře,
každá dle svých možností.
Příprava jídla proběhla ve
vysokém nasazení, jelikož se
děvčata velmi těšila na ochutnávku a velké
většině také chutnalo. Domů si každá odnesla
recepty s tím, že některý určitě vyzkouší.
Z připravených pokrmů nezbylo téměř nic, až na
zeleninový tatarák, který žákyně nabídly druhý
den vyučujícím, a i u nich se zdravý pokrm setkal
s kladnou odezvou. Příprava nebyla jednoduchá,
ale stálo to za to. Věříme, že se žáci těší na další
projektové dny u nás ve škole.
Miroslava Hulešová

