Projekt „Dubánci ve světě knih“
Rozpracováno na dobu 4 měsíců (březen, duben, květen, červen).
Hlavní myšlenkou, která je zároveň pojítkem k jednotlivým činnostem, je rozvoj emocí a
myšlenkových operací u dětí ve věku 2-7 let na základě čtených příběhů. Dále rozvoj
kladného vztahu dětí a jejich blízkého okolí k literatuře.
Hlavní cíle:
Rozvoj čtenářské pregramotnosti
Rozvoj jazykových a produktivních dovedností
Vytváření zdravých návyků a postojů
Rozvoj poznatků, schopností, dovedností umožňujících pocity
Umět pracovat s knihou
Vytvořit si kladný vztah k literatuře
Očekávané výstupy:
Dítě umí zacházet s knihou
Dítě se umí kultivovaně chovat v knihovně i mimo ni, zná zásady slušného chování
Dítě přijímá nové poznatky s radostí a se zájmem je využívá k dalším činnostem
Dítě smysluplně vyjadřuje své myšlenky a pocity
Dítě obohacuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá přiměřeně věku
Časový rozsah
4 měsíce (březen, duben, květen, červen)
Cílová skupina
Děti ve věku 2-7 let
Zapojení jiných spol. skupin
Rodina, širší veřejnost

Organizace řízení
Skupinová, individuální-jednotlivé třídy, celá MŠ
Organizace prostorová
Školní třídy, zahrada MŠ

Aktivity
Přines si do školky svou oblíbenou knihu-děti si do školky přinesou svou knihu, o které
volně vypráví svým kamarádům, poté si všichni poslechnou úryvek knihy, který jim přečte
jejich paní učitelka
Přijďte nám číst do školky- požádáme nějakého člena rodiny u vybraných dětí, aby nám
přišel přečíst svou oblíbenou knihu ze svého dětství a řekl nám, proč zrovna on/ona rád/a čte
Filipova dobrodružství- předčítání dětem (každý den 5-20minut- přiměřeně věku a situaci)
z vybrané literatury, z níž budou číst všechny 3 třídy v MŠ a dále s ní budou pracovat
(pracovní sešity)- hlavní myšlenka: bezpečné chování
Začleňování literatury, týkající se jara a svátečních zvyklostí- četba knih s jarní tematikou, o
velikonočních svátcích a jiných jarních zvyklostech
Návštěva městské knihovny v Dubí-termín bude upřesněn (v průběhu dubna)
Děti dětem-Návštěva žáků z 9. tříd ZŠ Dubí 1 -ve dnech 12. 3. – 16. 3. přijdou v dopoledních
hodinách do MŠ žáci 9. tříd číst pohádky
Vše propojeno s vybranými významnými dny:
8. 3. Mezinárodní den žen-povídání o mamince-jak vypadá, jaká je povahově, kresba
maminky
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež-návštěva divadla v MŠ/děti si samy uspořádají
představení/
21.3. Světový den básní-vymyslíme s dětmi báseň
22. 3. Světový den vody-práce s encyklopedií, povědomí o koloběhu vody, pokusy s vodou,
tvorba vodníka, „Modrý den v MŠ“/děti přijdou v modrém oblečení/
28. 3. Den učitelů-hry na různé profese
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
7. 4. Světový den zdraví-četba a povídání o škodlivosti některých látek pro naše zdraví
(možno použít knihu Filipova dobrodružství)

22. 4. Den Země-úklid zahrady MŠ, povídání a ochraně životního prostředí
30. 4. Pálení čarodějnic-děti si celý den hrají na čaroděje a čarodějnice, četba z knihy: Harry
Potter, pálení čarodějnic na zahradě MŠ-vynášení Morany, přivítání JARA, píseň: Saxana,
stavba májky
3. 5. Den slunce-děti přijdou do MŠ ve žlutém oblečení a společně vytvoří velké slunce
14. 5. Den matek-tvorba dárků pro maminky, báseň pro maminku
15. 5. Mezinárodní den rodiny-rodiče přijdou do MŠ číst svou oblíbenou knihu ze svého
dětství
31. 5. Den otvírání studánek-opakování koloběhu vody, povídání o vodě-druhy toků, použití
mapy, báseň: J.V. Sládek, LESNÍ STUDÁNKA
Velikonoční tradice a zvyky (Velikonoce- 30. 3.- 2. 4. 2018)
V průběhu propojovat s četbou o jaru, jarní přírodě a jarních zvyklostech, provázat s četbou
z knihy Filipova dobrodružství
1. 6. Mezinárodní den dětí-hry a zábavné dopoledne v MŠ, na zahradě MŠ, celý den plný her
a zábavy při pobytu v ŠVP
5. 6. Světový den životního prostředí a ptačího zpěvu-prohlubování znalostí o pojmu životní
prostředí, třídění odpadu, důležitosti přírody pro člověka, naslouchání zvuků přírody a ptactva
17. 6. Mezinárodní den otců-dárečky a báseň pro všechny tatínky
21. 6. Evropský den hudby-poslech klasické hudby, relaxační hudby
Zakončení projektu-konec června 2018
Výroba záložek do knih pro děti z MŠ Dubánek
Evaluace celého projektu-zhodnocení dosažených cílů, splnitelnost projektu v daném
časovém období, reakce dětí a okolí na dané téma a konkrétní činnosti

Pro MŠ Dubánek vypracovala Jiřina Wagnerová, učitelka
V Dubí dne 5. 2. 2018

Příloha 1 - pálení čarodějnic
Filipojakubská noc je nocí, kdy prý zlé síly dokázaly vládnout ještě větší magickou silou než
jindy. Přisuzuje se to úplňku, který v tomto období vychází.
Právě za jasné noci se totiž prý slétaly čarodějnice celého světa. Kdo se chtěl vyhnout setkání
s touto nečistou osobou, měl mít u sebe květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších
předmětů. Protože lidé opravdu věřili, že jim v noci před svatým Filipem a Jakubem nad
hlavami poletují čarodějnice na košťatech, začali této noci říkat noc čarodějnic.
Slet čarodějnic
Čarodějnice se před sabatem, tedy nočním shromážděním čarodějnic, které je vedeno
samotným ďáblem, potíraly magickými mastmi, aby dokázaly na svých košťatech vzlétnout.
Sabat se konal nejčastěji o úplňku přesně o půlnoci, kdy byla Valpuržina noc, též nazývána
také jako Filipojakubská noc. Čarodějnice se scházely na horách, skalách nebo pustých
místech. Na setkání se často měnily v různá zvířata, například v kozla, vlka, černou kočku
nebo mouchu.
Posláním sabatu bylo představit ďáblovi, který setkání předsedal v podobě polokozlapoločlověka, poslání každé čarodějnice, dát jim nové úkoly, představit novou členku a udělat
s ní případně vstupní rituál. Na sletu všechny účastnice tancovaly, zpívaly, někdy i nahé,
skákaly přes oheň i do něj nebo i rituálně obětovaly.

Ilustrace sletu čarodějnic na Filipojakubskou noc
Na ochranu před čarodějnicemi se provádělo mnoho praktik, například se stavení kropilo
svěcenou vodou, před vrata se zapichovaly pruty a pichlavé trní, pod drn se dávalo vejce
apod. V Německu především praktikovali pálení ohně na vyvýšených místech, z čehož se
postupem času stalo pálení čarodějnic, kdy mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do
výšky.
Nejhorší období bylo samozřejmě v době Filipojakubské noci, kdy se musela chránit úroda a
dobytek. Čarodějnice totiž při svém přeletu na sraz očarovávaly prosté vesničany, kteří pak
chodili po polích a plundrovali vše, co si poctivě zaseli. Proto se v ten den začaly pořádat
ohně, kdy se pálily právě čarodějnice.

Mají i vlastní zákoník
30. duben je přitom také oslavou začínajícího jara, na některých místech se dokonce staví
májka jako symbol přicházejícího května. Oslavy se konaly přesně o úplňku, mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem.
Proto začali lidé zároveň věřit, že se v ten samý den slétají čarodějnice. 30. duben se na
základě tolika důvodů stal pohanským svátkem, který se má, jak jinak, slavit každoročně.
Podobný svátek "pálení čarodějnic" jako v České republice se také slaví na Slovensku, ve
Velké Británii, Švédsku, Polsku, Finsku a Německu.
Saxana- text písně
Saxáno v knihách vázaných v kůži
Zapsáno kouzel je víc než dost
Saxáno komu dech se z nich úží
Saxano měl by si říct už dost
Cizími slovy ti jedna z nich poví
Jak muži se loví buď pan admirál nebo král
Vem oko soví pak dvě slzy vdovy
To svař a dej psovi co byl a vyl sám opodál
Saxano v knihách vázaných kůží
Zapsáno kouzel je víc než dost
Saxano komu dech se z nich úží
Saxano měl by si říct už dost
Seď chvíli tiše a pak hledej spíše
Kde veršem se píše že tát bude sníh loňský sníh
Najdeš tam psáno jak změnit noc v ráno
Jak zaklít ne v ano a pláč nocí zlých změnit v smích
Saxáno v knihách vázaných v kůži
Zapsáno kouzel je na tisíc
Saxáno v jedné jediné růži
Saxano kouzel je mnohem víc
Saxano v knihách vázaných kůží
Zapsáno kouzel je na tisíc
Saxano v jedné jediné růži
Saxano kouzel je mnohem víc...

Příloha 2- Den otvírání studánky
Uspávanka se studánkou
Tohle mi dneska, abys spala
studánka jedna povídala.
Když jsem se zeptal, jestli ví,
kde vlastně hvězdy za dne spí:
Jsem důlek čisté svěží vody a postýlka hvězd stříbrná,
napít se plaché laně chodí, za horkých nocí z mého dna.
A na cestu jim hvězdy svítí, aby se nemusely bát,
a až je ráno a den bílý, do studánek jdou hvězdy spát.
A studánka ta nikdy nelže,
protože každá lidská lež
v studánce malé utopí se,
i když je velká, jako věž.
Lesní studánka
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
a nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

