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zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady

Projekt Kulich do škol všechny žáky zaujal
a naučil je, jak pomáhat opuštěným psům a kočkám
Velikým problémem je u nás velký počet opuštěných psů a koček, kteří denně putují do útulků po
celé zemi. Seznámit už děti ve školách s touto problematikou a nastínit možná řešení pomáhá
projekt Kulich do škol.

Z

apojit do projektu se rozhodla i učitelka Štěpánka
Hubertová ze Základní školy
Krátká v Klášterci nad Ohří
se svou třídou 4. B. Děti mají
ke zvířatům blízko, často si
přejí, aby je mohly mít doma,
ale už si plně neuvědomují,
co všechno to s sebou přináší. Pak bohužel dochází
i k tomu, o čem také projekt
je, že rodiče v okamžiku, kdy
dítě odmítá starost o svého
domácího mazlíčka nebo
když se objeví nečekaná alergie dítěte, zvíře odkládají do
útulku. Příčin, proč zvířata
končí v útulcích, je ale samozřejmě daleko více. Toto
téma máme zařazeno do hodin prvouky, ale tento projekt nabídl možnost vyzkoušet opět nové metody.
Výukový balíček

Samotná výuka nevyžaduje přítomnost odborníka.
Nejdříve jsme si napsali na
adresu info@nekupujadoptuj.cz o zaslání výukového balíčku. Byli jsme mile překvapeni, materiály jsme dostali
pro třídu zdarma. Jednalo se
o brožuru pro všechny děti
„Kulich do škol – povídání

o pejscích a kočičkách.“ Dále
v balíčku byla brožura pro vyučující společně s metodikou
výuky, CD „Kulich Veliký vypravuje“, kvíz a ceny pro výherce kvízu. Po pročtení metodiky jsme se rozhodli doplnit i pár dalších našich
aktivit.
První hodina začala
úvodní diskuzí se žáky, k té
jsme využili i naše maňásky,
pejska a kočičku. Děti reagovaly přirozeně, mnohé z nich
mají svého domácího mazlíčka, starají se o něj, znaly
také možnost umístění pejska
nebo kočičky do útulku. Společně jsme všichni zapřemýšleli, jaké jsou příčiny, proč se
zvířátko ocitne v útulku a jak
se tam asi cítí. Potom se děti
krátce seznámily s projektem
Kulich do škol.

celi jsme se k němu příležitostně během celého týdne.
Další poslech vyprávění se
nám hodil do výtvarné výchovy, kdy se děti na chvíli
„staly pejsky“ a malovaly svůj
vysněný domov.

Za novým domovem

Kulich nás zaujal

Všechny děti obdržely
pracovní sešity, brožury s informacemi o této problematice. Následně jsme si přehráli první část CD Kulich
Veliký vypravuje, kde děti
prostřednictvím psího vyprávění poznávaly cestu malého
pejska za jeho novým domovem. Poslech jsme
zároveň využili
k malování, nejrychlejší navíc vymodelovali z modelíny pejska a kočičku. V závěru hodiny jsme si ještě
společně shrnuli
to, co jsme slyšeli,
a s kytarou si zazpívali písničku
o pejscích.
Projekt je navrhován do dvou
vyučovacích hodin.
Sami jsme ho zařadili do třech vyučovacích hodin a vra-

Na třetí hodinu projektu jsme se přestěhovali
do učebny dramatické výchovy, protože jsme potřebovali internet a dataprojektor. Zopakovali jsme si
vše, co jsme během týdne
díky Kulichovi zjistili o zvířatech v útulcích, o tom, co
je kastrace a kdy se využívá,
jak se o zvířátka starat. Poslední vyprávění Kulicha Velikého, kdy děti do pracovního sešitu zároveň dostaly
za úkol nakreslit jakéhokoliv
přítele Kulicha, skončilo. Jak
se to všem dětem líbilo, vyjádřila malá Eliška: „To bylo
krásné…“ Skutečně všechny
příběhy byly velice pěkně vybrané i namluvené, děti neměly problém si zapamatovat, co se v nich dozvěděly.
Nekupuj. Adoptuj!
Znalosti dětí prověřil
malý kvíz. Šest nejlepších
žáků získalo krásné placky

Nekupuj. Adoptuj!, z kterých
měli velikou radost. Malá
sladká odměna neminula ani
ostatní. Samy děti však přišly hned s dalšími aktivitami.
Kluci si připravili pro ostatní
prezentaci nejen o tom, jak
se starat o pejsky doma, ale
i o místním útulku, v závěru
měli také malý kvíz. Děvčata
následně ukázala fotografie
svých pejsků, které mají také
z útulku, a seznámila spolužáky s jejich vlastnostmi.
Na závěr jsme si nalistovali webové stránky útulku
v Klášterci nad Ohří, prohlédli fotografie zvířátek
a bylo jasné, že útulek společně navštívíme a prohlédneme si vše na vlastní oči.
Slovo dalo slovo a hned po
jarních prázdninách jsme vyrazili do Ciboušova, kde je
psí útulek. Dětem se pejsci
moc líbili a bylo jim líto, že
nemají domov. Projekt Kulich do škol žáky velice zaujal
a nenásilnou formou je vtáhl
do celé problematiky.
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