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V pondělí 2.12.2013 jsme všichni pracovali v projektu Dánko. Projekt začal již v pátek, kdy naši žáci 
dostali domácí úkol na víkend. Zjistit a napsat jednu informaci, která  nám něco prozradí o této zemi. 

Začínali jsme v naší tělocvičně. První informace si připravila paní učitelka Švrčinová a poté každá 
třída prezentovala ty svoje  před ostatními spolužáky. Všichni pečlivě poslouchali, protože každý chtěl být 
úspěšný v malém kvízu , který hned po prezentacích všech tříd  prověřil, jak byl kdo pozorný. Šikovných žáků 
bylo hodně, a tak  bonbóny, samolepky či malé hračky, které byly za odměnu, málem ani nestačily. 

Dalším místem projektu se stala jídelna, kde jsme se snažili poznat  dánskou kuchyni. Oblíbeným 
jídlem Dánů jsou různé chlebíčky s paštikou a různými pomazánkami. Paní kuchařky nám připravily hned tři 
oblíbené pomazánky a také spoustu zeleniny a  rohlíků patřičně upravených do podoby chlebíčku. Každý si 
připravil svůj obložený chlebíček a než jsme si popřáli dobrou chuť, podívali jsme se také, jak se kamarádovi 
či kamarádce podařilo ozdobit ten jeho. Potom už nic nebránilo tomu, dopřát si vydatnou svačinu. A to se  
našim žákům skutečně podařilo splnit . 

Třetí hodinu jsme se rozešli do svých tříd. Čekala nás  pohádka od H. CH. Andersena a s ní spojené 
úkoly dle věku našich žáků a jejich schopností. Prvňáčci si poslechli pohádku Pasáček vepřů. Pohádku si s 
paní učitelkou převyprávěli a nakreslili obrázkovou osnovu. Druháci a třeťáci si četli pohádku Ošklivé káčátko 
a i je čekaly rozličné úkoly. Pozorný poslech s doplňováním informací, obrázky, odpovědi na otázky 
k pohádce. Ani naši nejstarší čtvrťáci a páťáci nezaháleli a po přečtení pohádky s názvem Křesadlo, bez 
větších problémů všichni vypracovali připravený pracovní list. 

A to už jsme se blížili do finále. Kdo by se totiž nechtěl aspoň chvilku podívat do Legolandu? Určitě 
každý. A tak jsme si vytvořili menší „škololand“ přímo v naší tělocvičně. Každý si přinesl svoji stavebnici Lego 
a bez zaváhání začal stavět. Během několika málo minut se naše tělocvična hemžila domy, vrtulníky, auty, 
nejrůznějšími farmami, stanicemi a vším možným, co vás napadne. Zkrátka se ukázalo, že někdy nemusíme 
ani daleko do Dánska a sami dokážeme vytvořit spoustu krásných věcí, na které je radost pohledět. 

Náš projekt skončil. Co napsat závěrem? Snad jen to, že žáci byli velmi pracovití, spoustu informací si 
dokázali sami připravit a mnoho nových se dozvěděli.  Ten příští  se bude konat a v lednu v  roce 2014.  
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