
Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: přípravný ročník

1. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

2. hodina: beseda s Lukášem Honzákem a Pavlem Vystrčilem – účastníky 

vojenské mise v Afghánistánu

3. – 4. hodina: stavba městečka z kostek, omalovánky

Výstupy: 

Městečko z kostek, omalovánky

Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne



Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: 1., 3. ročník

1. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

2. hodina: beseda s Lukášem Honzákem a Pavlem Vystrčilem – účastníky 

vojenské mise v Afghánistánu

3. hodina: stavba městečka z kostek, omalovánky, opakování získaných 

poznatků formou pracovního listu 

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia 

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio

Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne



Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: 2., 4. ročník

1. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

2. hodina: beseda s Lukášem Honzákem a Pavlem Vystrčilem – účastníky 

vojenské mise v Afghánistánu

3. hodina: opakování získaných poznatků formou pracovního listu, kresba 

vlajky, skládání puzzle, omalovánky

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia 

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio

Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne



Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: 5. ročník

1. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

2. hodina: beseda s Lukášem Honzákem a Pavlem Vystrčilem – účastníky 

vojenské mise v Afghánistánu

3. hodina: opakování získaných poznatků formou pracovního listu, kresba 

vlajky, skládání puzzle, omalovánky

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia 

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio

Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne



Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: 6. ročník

1. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

2. hodina: beseda s Lukášem Honzákem a Pavlem Vystrčilem – účastníky 

vojenské mise v Afghánistánu

3. hodina: opakování získaných poznatků formou pracovního listu, papírový

drak (pouštění draků –af. tradice)

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia 

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio

Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne



Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: 7. ročník

1. hodina: přednáška o Afghánistánu (Lukáš Honzák a Pavel Vystrčil – 

účastníci vojenské mise v Afghánistánu)

2. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

3. hodina: opakování získaných poznatků formou pracovního listu, papírový

drak (pouštění draků –af. tradice)

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia 

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio

Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne



Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: 8. ročník

1. hodina: přednáška o Afghánistánu (Lukáš Honzák a Pavel Vystrčil – 

účastníci vojenské mise v Afghánistánu)

2. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

3. hodina: opakování získaných poznatků formou pracovního listu, ukázka 

z knihy Khaleda Hosseiniho – „Lovec draků“

4. hodina: ilustrace ke knize „Lovec draků“

              

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio



Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne

Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: 9. ročník

1. hodina: přednáška o Afghánistánu (Lukáš Honzák a Pavel Vystrčil – 

účastníci vojenské mise v Afghánistánu)

2. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

3. hodina: opakování získaných poznatků formou pracovního listu, práce 

s atlasem, ukázka z knihy Khaleda Hosseiniho – „Lovec draků“

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia 

              (co je nejvíc zaujalo – týmová práce)

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio



Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne

Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: SpCH

1. hodina: powerpointová prezentace na interaktivní tabuli

2. hodina: beseda s Lukášem Honzákem a Pavlem Vystrčilem - účastníky 

vojenské mise v Afgánistánu 

3. hodina: opakování získaných poznatků formou pracovního listu, papírový

drak (pouštění draků – afg. tradice)

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia 

Výstupy: 

Pracovní listy žáků + portfolio



Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne

Projektový den  – AFGHÁNISTÁN

Termín konání: 2. 6. 2016

Hodinová dotace: 8:00 – 11.30 hod.

Cíl projektového dne: rozšířit obecnou znalost o Afghánistánu, seznámit žáky 

s přírodními podmínkami, kulturními zvyklostmi a tradicemi této země, najít co 

máme společného a čím se odlišujeme.

Třída: PRŠ 1., PRŠ 2.

1. hodina: přednáška o Afghánistánu (Lukáš Honzák a Pavel Vystrčil – 

účastníci vojenské mise v Afghánistánu)

2. – 4. hodina: vaření – tradiční afghánská kuchyně

Výstupy: 

Pokrm dle receptu afgh. kuchyně

Fotodokumentace

Hodnocení projektového dne




