Literární soutěž žáků I. stupně

„STROMY KOLEM NÁS“
V rámci celoškolního projektu Životní prostředí se do literární soutěže
"Stromy kolem nás" zapojili všichni žáci I. stupně.
Prvňáčkům byla soutěž zadána jako dlouhodobý domácí úkol, protože
jen samotné napsání textu bylo pro ně velmi náročné. Pod vedením svých rodičů
se této práce úspěšně zhostili. Vznikla tak stylově různorodá díla - básničky,
pohádky, příběhy a odborné popisy stromů. Téměř všechna byla doplněna
vlastnoručními kresbami nebo fotografiemi.

Příroda je mocná čarodějka a dokáže proměnit strom v nevěstu s bílým
kvetoucím závojem, červenající se stydlivou holčičku a nebo v šaška, který má
krásný barevný obleček. Příroda však nepoužívá své čáry jen u stromů, její
kouzla vidíme kdykoli, u čehokoli a v jakémkoli měsíci v roce…
12 dětí ve druhém ročníku = 12 měsíců v roce ☺ a tak každý z žáčků
měl možnost popsat „svůj“ měsíc v přírodě (jak se v daném měsíci proměňují
stromy, co se děje s rostlinami, co dělají zvířata…). Každý žák se svého úkolu
zhostil pečlivě a to nejen po stránce literární, ale i po stránce výtvarné, kdy
k textu byl namalován „vládce“ daného měsíce.

Téma literární soutěže ve třetí třídě bylo vánoční. Žáci měli napsat, jak
se u nich doma zdobí vánoční stromeček.
Žáci s nadšením popisovali rodinné rituály a my jsme zjišťovali, jak se
zvyky jednotlivých rodin liší.
Slohovou práci děti nejprve napsaly do sešitu. Potom na velký výkres svůj
vánoční strom nakreslily. Nakonec do dolní části výkresu krasopisně přepsaly
svůj pracovní postup.
Žáky práce bavila a výsledkem byly povedené výkresy s vlastními komentáři.

I žáci čtvrtého ročníku se zapojili do literární soutěže s tématem „Dub“.
Žáci si mohli zvolit libovolný literární útvar. Mohli si vybrat, zda to bude
poezie, pohádka nebo vyprávění. Všechny děti se tohoto úkolu zhostily
s nadšením. Každá práce byla něčím výjimečná. Těžko by se vybírala nejlepší.

Literární soutěže se zúčastnili všichni žáci páté třídy. Každý si mohl sám
zvolit jakou formou téma zpracuje. Mohla to být pohádka, pověst nebo nějaký
příběh o stromu, ale třeba i dopis… Vítězem v 5. třídě se stala Dominika Suchá
s příběhem o modřínu. Na 2. místě se umístil Jaroslav Srdýnko s příběhem
o koloběhu života a 3. místo obsadil Vojtěch Plhák s příběhem Pan Dub.
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