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Zaměstnání
זזFIRMA TKZ POLNÁ HLEDÁ
zaměstnance/kyně na pozice:
dělník ve výrobě, skladník v
expedici a referent tuzemského
obchodu. E-mail:
chalupova@tkz.cz *177150*

זזDOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA JIHLAVY a.s. přijme - řidiče autobusu MHD, pracovníka
údržby měnírny a trakčního
vedení (Vyhl. č.50), automechanika do údržby trolejbusů, technika - údržba systémů odbavení
cestujících, reklamační oddě-

lení. Bližší informace na www.
dpmj.cz Tel: 567 301 321 nebo
osobně v sídle společnosti.
*177152*
זזPŘIJMU TESAŘE nebo šikovného řemeslníka, ŘP sk. B, t.
606 937 896. *177029*
זזNABÍZÍM VOLNÉ PRAC. MÍSTO - pozice strážný, vhodné pro
částečně nebo plně invalidní,
nebo OZZ, (zdráv, starobní d.)
Krahulčí, Mzda 85-90/ h. t. 737
983 571. *177136*

זזDATRANS JIHLAVA přijme
2 řidiče na kamion a solo auto
do 12 t., t. 603 817 911,
datrans@ji.cz. *177100*

Názory

Alternativní den na naší škole
jsme věnovali osobnosti a dílu
Leonarda da Vinciho, protože
právě letos 2. května uplynulo
500 let od úmrtí tohoto italského renesančního génia.
Žáci druhého stupně byli tradičně rozděleni do skupin po
cca pěti žácích napříč ročníky.
Vzniklo tak 29 skupin, kterým
byly zadány tři úkoly pro domácí přípravu. V prvním si měli
zjistit, připravit a graficky zpracovat základní informace o životě a díle Leonarda da Vinciho.
Druhým úkolem bylo navrhnout a vyrobit libovolný
model inspirovaný jeho vynálezem. Třetí úkol přinášel
výzvu vymyslet a zkonstruovat padák, který by byl schopen
dopravit z výšky zhruba deseti
metrů syrové vajíčko bezpečně
na zem. Při těchto úkolech i při
samotném alternativním dni
žáci uvnitř skupinek aktivně
spolupracovali.
Alternativní den probíhal na
jednotlivých stanovištích, na
kterých se postupně všechny
skupinky vystřídaly. Na daných
pracovních místech plnili žáci praktické i teoretické úkoly. Úspěšnost splnění úkolu na
každém stanovišti byla hodnocena body v rozmezí 1-5 (kdy

5 bodů bylo maximum). Tyto
body spolu s hodnocením závěrečné prezentace skupinky
daly dohromady celkový zisk
bodů pro konečné pořadí (které však nebylo hlavním cílem
alternativního dne).
Náplň jednotlivých stanovišť:
1. Padák – na tomto stanovišti
měli žáci pomocí doma zkonstruovaného padáku bezpečně dopravit syrové vajíčko z
výšky na zem. Postupné výšky
byly dvě. První zhruba třímetrová (zídka školní zahrady) a
pokud vejce tento let přežilo,
měla skupinka další pokus z
výšky asi 10m (okno budovy
školy). Protože většinu padáků žáci vyrobili velmi nápaditě
a kvalitně, bylo více úspěšných
pokusů než neúspěšných.
2. Vlaštovka a Soma kostka –
zde žáci měli sami složit svou
originální vlaštovku a hodit ji
tak, aby letěla co nejdále. Dále
měli za úkol složit hlavolam do
tvaru krychle.
3. Lidské tělo – v tělocvičně
školy žáci skládali anatomický
model lidského těla z jeho jednotlivých částí.
4. Stavba věže – za pomoci provázků při týmové spolupráci
žáci stavěli z dřevěných kostek
co nejvyšší věž, aniž by se kos-

tek fyzicky jakkoliv dotkli.
5. Vynálezy – zde žáci správně
určovali jednotlivé Da Vinciho
vynálezy
6. Život a dílo – při této aktivitě žáci ve skupinkách skládali puzzle čtyř nejznámějších
Leonardových děl (Madona ve
skalách, Poslední večeře, Dáma
s hranostajem, Mona Lisa),
dokreslovali čtyři jeho kresby (měli k dispozici jen jejich
poloviny) a vyplňovali test o
jeho životě a díle.
7. Angličtina – zde žáci zhlédli
krátký dokument o Leonardovi
v anglickém jazyce a následně
odpovídali na otázky v angličtině.
8. Hudebně literární stanoviště – žáci vyslechli dvouminutovou hudební ukázku, ve
které zazněl název Leonardova hudebního vynálezu – violy
organisty a poté řešili křížovku
s tajenkou.
9. Čtenářská gramotnost a šifra
– zde žáci podle úryvků textu
poznávali knihy, luštili číselný
kód a podle něj hledali určitá slova, která poté složili do
smysluplné věty.
10. Tajné písmo – na tomto stanovišti pomocí mřížkové šifry
žáci zašifrovali vlastní tajnou
zprávu.
11. Závěrečná prezentace –
na závěr každá skupina před
ostatními krátce představila svou domácí práci (plakát o
životě a díle Leonarda, Leonardovým vynálezem inspirovaný
model) a provedla zhodnocení
činnosti během alternativního
dne.
Alternativní den se podle
výsledků aktivit na jednotlivých stanovištích, zhotovených plakátů a modelů a hlavně ohlasů žáků i učitelů pěkně
vydařil.

Michal Kosina,
 učitel ZŠ Havlíčkova Jihlava

Foto: archiv školy

Druháci a týden encyklopedií

V dubnu proběhlo ve 2. třídě
v ZŠ Luka nad Jihlavou týdenní
vyučování zaměřené na samostatné získávání poznatků dětmi z oblasti vědy, techniky a
přírodovědy. Děti si přinesly
vlastní encyklopedie a každý den
po dobu celého týdne se vždy
poslední vyučovací hodinu věno-

valy čtení, zapisování a kreslení
zajímavostí ze svých knih.
Poslední den v pátek byl zaměřen na předávání informací mezi
dětmi. Děti si vyzkoušely, jaké to
je druhému něco vysvětlovat a
učit ho. Pracovaly ve dvojicích,
které se po určitém časovém
intervalu vyměnily. Nakonec si

mezi sebou knihy půjčovaly a
vyměňovaly a opět se ponořily do čtení. Kniha jako odvěký
zdroj informací u dětí zafungovala na sto procent.

Dagmar Horká,

třídní učitelka 2. A

ZŠ Luka nad Jihlavou

Foto: archiv školy

024-16D

Alternativní den: 500 let
od úmrtí umělce a vynálezce
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