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Cíl: - Žáci se vrátí k původnímu plánu, zhodnotí celou akci a své úspěchy oslaví...
Pomůcky: Finální plán vaší akce, podle kterého jste postupovali. 4 či více velkých
flipchartových papírů a psací potřeby.

Motivace

Nejprve si potřebujeme celou akci zpřítomnit. Naladit se na ni a připomenout si ji. Navrhujeme
například tento způsob, můžete samozřejmě zvolit i jiný.
Žáky rozdělte do 5ti skupin. Ideálně by se skupiny neměly krýt s akčními skupinkami z realizace
projektu, ale být co nejvíce namíchané. Každá skupinka vymyslí scénku, ve které ztvární nějakou část
projektu. Vybrat mohou cokoliv (zkoumání zeleně, průzkum veřejného mínění, plánování akce,
návštěvu na úřadě, jak akci realizovali, pořádání výstavy…). Na vymýšlení příběhu nechte 5 – 10
minut. Scénka by neměla být delší než 3 minuty. Poté skupinky scénky předvádí. Ostatní skupinky
dávají pozor a hádají, o co se ve scénce jedná.
Ve scénkách se zřejmě objeví střípky z realizace projektu, společné zážitky.

Zhodnocení naší akce
Nyní si akci připomeňte systematicky. Tak, abyste na nic nezapomněli a měli kompletní obrázek. Ne
jen útržky zážitků. K tomu budete určitě potřebovat společný plán, který jste vytvořili před samotnou
akcí.
Krátce žákům připomeňte, co jste si naplánovali – nijak nehodnoťte, co se povedlo a co ne. Celý plán
ideálně promítněte, aby jej všichni před sebou viděli při plnění dalšího zadání.
Zeptejte se žáků nejprve na celkový pocit z celé akce. Ať natáhnou jednu ruku před sebe a zavřou oči.
Na signál ať palec
a) vztyčí nahoru - to znamená, že se jim akce celkově líbila
b) dají vodorovně - to znamená, že jejich celkový pocit je neutrální; ani nadšení, ani zklamání
c) nasměrují dolů - to znamená, že byli z akce zklamaní.
Až budou mít všichni palce ve zvolené pozici, mohou oči otevřít a prohlédnout si signál spolužáků.
Není ale třeba zahajovat debatu. Hned přikročíme k podrobnějšímu zhodnocení.
Zachovejte rozdělení žáků do 5ti skupin z motivační aktivity. Každá skupina dostane velký papír s
jednou nadepsanou otázkou. Otázek je celkem 5, každá na jednom papíře.
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Co všechno se nám povedlo a příště uděláme stejně?
Co se úplně nepodařilo a proč?
Co bychom udělali příště jinak a jak?
Chtěli byste něco podobného dělat znovu? Proč ano či ne?
Jaký byl konkrétní přínos akce/projektu? Co ses naučil, co si odnášíš? Jak to využiješ?

Otázky upravte či přidejte vlastní dle toho, o čem je podle Vás potřeba mluvit.
Během časového limitu (cca 3 min) každá skupina napíše ke své otázce vše, co ji napadne. Časový
limit se vám může zdát krátký, ale skupinky nemusí stihnout napsat vše. Další skupinky mohou
později doplňovat.
Nyní budou papíry kolovat. Respektive buď budou kolovat papíry, nebo žáci. Je to jedno. Jde o to, aby
se postupně všechny skupinky dostaly ke každému papíru – vyjádřily se ke každé otázce...
Žáci vždy nejdříve projdou odpovědi předchozí skupiny a označí ty, se kterými souhlasí (připíší +),
označí ty, se kterými nesouhlasí (připíší -) a otazníkem označí ty, kterým nerozumí. Následně dopíší
své nápady k dané otázce.
Po uplynutí času opět popojdou k dalšímu papíru a otázce (nebo si vymění papíry). Princip se opakuje
až do chvíle, než má skupina svůj původní papír, tehdy nastává čas na prezentaci odpovědí na otázky.
Žáci představují ty nápady, se kterými souhlasilo více skupin či je z nějakého důvodu zaujaly. Je zde
prostor pro vysvětlení otazníků a může vzniknout debata nad odpověďmi označenými mínusem.

Oslava úspěchu!
Upřímně, tahle část projektů se často podceňuje. Přitom je tak velmi důležitá a má velký vliv na to,
jak se vám vydaří váš další projekt. Udělejte si radost, pochvalte se, oslavte, co se vám povedlo.
Opět...slavit se dá i online, i když to asi nemá tu správnou atmosféru. Něco už určitě vymyslíte, oslavu
ale určitě nevynechejte!
Do příprav oslavy můžete zapojit žáky, nebo to pro ně může být milé překvapení. Přípitek? Dort? Milé
vzkazy/poděkování/ocenění jeden druhému… Určitě nejde o rozdávání věcných darů nebo soutěžení.
Jde o to, aby vzniklo hezké ukončení, vydechnutí a tečka za projektem. Zasloužíte si to!
Pokud jste to ještě neudělali, může být takovou třešničkou na dortu projektu jeho zaznamenání do
mapy https://www.sazimebudoucnost.cz/ .

První ohlasy odjinud
V příští – a poslední lekci k letošnímu tématu roku bychom s vámi chtěli sdílet, co se dělo v tématu
roku na GLOBE školách po celé ČR... Myslíme si, že v dnešní době, která sociálnímu kontaktu příliš
nenahrává a vede spíše k izolaci, je to více než důležité. Nyní vás nalákáme prvním příkladem, za
který děkujeme Janě Hanákové a jejím žákům z Moravských Budějovic. Pokud byste chtěli, aby se i
váš příběh v příští lekci objevil, pošlete nám jej co nejdříve na adresu globe@terezanet.cz a my se ho
ještě pokusíme zapracovat. Nemusí to být vůbec report celého projektu. Ale třeba jen, že jste zvládli
udělat 1 lekci – Co jste se dozvěděli? Co vás zaujalo? Co vás překvapilo? Jak jste vlastně pracovali,
pošlete fotku a my budeme mít radost :) Jakékoliv sdílení dobré, teď víc, než jindy…

Mapování veřejné zeleně v našem městě aneb téma roku
V září jsme se seznámili s pojmy veřejná zeleň a podnikli jsme několik vycházek do blízkého i
vzdálenějšího okolí školy. Zjišťovali jsme výskyt živočichů i rostlin, měřili jsme teplotu i vlhkost
vzduchu.
Zjistili jsme, že v parčíku před školou je vyšší vlhkost než na náměstí. Poznali jsme, že mezi keři se válí
více odpadků než na silnicích. Nakreslili jsme si mapku parčíku před školou a zamysleli jsme se nad
případnými úpravami.
Každý z nás udělal dvě fotografie veřejné zeleně – jednu jako příklad dobré praxe a druhou jako
příklad k obnově. Protože jsme z různých částí Moravskobudějovicka, dozvěděli jsme se spoustu
informací o našich vesnicích a městech. Nad fotografiemi jsme uspořádali besedu a jaké byly její
závěry? Ve vesnicích Dešov a Třebelovice je tak pěkné prostředí, že jejich obyvatelé by v nich nic
neměnili (Táňa, Eva a Iveta). V Moravských Budějovicích děti ocenily úpravu městského parčíku u
polikliniky a pěší zóny u školy na Dobrovského ulici. Změnu by uvítali žáci v parčíku před školou, který
je sužován kůrovcem. Navíc tam chybí lavičky i nové stromy.
Z jednání na městském úřadě jsme se dozvěděli, že se bude zpracovávat architektonická studie
podoby náměstí a parčíku před školou. Budeme se snažit prosadit naše nápady, ale vypadá to na běh
na dlouhou trať. Ondra našel místo, kde se po zbourání průmyslového objektu nedaří zrekultivovat
pozemek. Dalším nápadem je podílet se na úpravě oblasti Heřmanských kopců na klidovou oblast pro
občany Moravských Budějovic.
Na projektu veřejné zeleně se podílí třicet žáků školy volitelného předmětu ekologie a dvacet členů
kroužku Tereza.
Z Moravských Budějovic Jana Hanáková

Fotopříloha od žáků z Moravských Budějovic:

Suché záhony

Nejkrásnější místo Moravských Budějovic

Úklid kopců od odpadků

V parčíku před školou

Heřmanské kopce – místo obnovy

