4. B VELKÝ PROJEKT ( do 27. 3. 2020)
Vyber si jedno z následujících zvířat a vypracuj o něm projekt: SLEPICE DOMÁCÍ, PRASE DOMÁCÍ, KRÁVA
DOMÁCÍ, OVCE DOMÁCÍ, VLAŠTOVKA OBECNÁ, SOVA PÁLENÁ, JEŽEK ZÁPADNÍ, MYŠ DOMÁCÍ
JAK BUDE PROJEKT VYPADAT?
-

Velikost: 2 ČTVRTKY A4 slepené uprostřed (zavírací jako kniha)
Vše píšeme psacím písmem ručně perem, nadpisy a obrázky samozřejmě lze pastelkou, fixou
Dbáme na úpravu, podtrhujeme podle pravítka, výzdoba výkresu, vpravo dole PODPIS

OBSAH:
Levá strana projektu ( A4 vlevo)
NADPIS – název vybraného zvířete (v celé práci při podtrhávání rovnou čarou používej pravítko!)
TEXT – bude psán v souvislých větách a musí obsahovat informace:
- do jaké třídy patří (savci, ryby, ptáci…)
- do jaké skupiny patří, proč ho chováme (hospodářská zvířata, domácí „mazlíčci“, volně žijící),
- kde zvíře žije (hnízdí, má pelíšek atd.),
- co je potravou zvířete, zda je všežravec, masožravec nebo býložravec, u ptáků zda je tažný či stálý
- další zajímavosti, které o zvířeti vypátráš pomocí učebnice, encyklopedií, internetu, od rodičů…
OBRÁZEK S POPISEM – zvíře nakreslíš co nejpečlivěji barevně dle svých možností a popíšeš stavbu těla
Pravá strana A4
ANGLICKÉ OKÉNKO –nakreslíš tvé zvíře znovu, jako bys ho vyfotil u nějaké činnosti a napíšeš o něm minimálně čtyři
jednoduché věty v angličtině (např.: Namaluješ kočku, jak spí pod stolem, a napíšeš: This is a cat. It is black. The cat is
under the table. It is sleeping.)
PÍSNIČKA- zapátrej v paměti, ve zpěvnících nebo na internetu a najdi písničku, ve které se tvoje zvíře objevuje. (může
být česká i anglická). Napiš aspoň první sloku a refrén, pokud ho má. Písničku se nauč zpívat (zazpíváme si ve škole)!
BÁSNIČKA – vymysli o tvém zvířeti básničku, nebo říkanku. (minimálně čtyři verše (tedy čtyři řádky )
A to je na čtrnáct dní vše? Z povinných úkolů ano. Pokud budeš bádat a pracovat pečlivě, a na celém projektu si dáš
záležet, uvidíš, že to nějaký čas zabere. A co všechno procvičíš, pokud svoji práci budeš dělat zodpovědně?
ČJ -

Úhledné a čitelné psací písmo
Pravopis – piš věty tak, abys věděl, jaké i,í/ y,ý, s/z, ě/je, velké/ malé písmeno napsat – minimálně v těch slovech,
kde už jsme se to učili.
Básnička – procvičení veršování, kreativity, fantazie
Čtení a vyhledávání informací v knihách či internetu

AJ -

Procvičení přítomného času průběhového – zrovna se něco děje na obrázku
Případně procvičíš další jevy: there is/are, předložky, sloveso can, sloveso have/has got… a slovíčka

Př -

Téma zvířata v okolí lidských obydlí
Pochopení pojmů domácí x hospodářské zvíře
Opakování způsobu výživy, stavby těla, tříd obratlovců atd…

HV -

Vyhledání písničky
Zpěv a naučení se písničky

VV -

Kresba obrázku zvířete a celková úprava a výzdoba projektu

Levá strana
(vel. A4)

Slepit
např.izolepou

Pravá strana
(vel. A4)

Poznámka: Vím, že děti od p. učitelky Prudké mají práci do Aj, ale určitě
zvládnou i toto minimum v projektu.
Hotový projekt mi můžete vyfotit a poslat na mail slavetinska@zskol.ji.cz
Kdo nemá tu možnost, nevadí, prohlédneme si je potom společně ve
škole a budeme s nimi dál pracovat.

Nadpis, text
s informacemi,
obrázek a popis
těla.

Další obrázky
a výzdoba dobrovolné

Anglické okénko
s obrázkem,
písnička, vlastní
básnička.

