Projektový den - JMÉNA
Je to naše, ale ostatní to používají více než my… ano, jedná se o křestní
jména. Ačkoli se to nezdá, hrají v našem životě důležitou roli. Výběr jména je
třeba zvážit a řádně promyslet. Někteří se se jménem ztotožní, pro jiné to může
být záležitost méně příjemná a záchranu budou hledat v přezdívkách.
Dne 29. 2. 2016 se na naší škole uskutečnil v rámci udržitelnosti projetu
Šesti kroky ke gramotnosti, financovaného ESF a rozpočtem ČR, projektový
den Jména. Tento projekt byl realizován na počest Horymíra, jehož název naše
škola hrdě nese.
Toto téma nás natolik zaujalo, že jsme se rozhodli zaměřit se na křestní
jména a pokusit se je rozebrat zábavnou formou. Zkoumali jsme křestní jména
na naší škole. Nevěřili byste, jak velká je rozmanitost jmen na naší škole.
Vyskytují se zde jména totožná, zajímavá či cizího původu.
Každá třída si mohla zvolit formu, jak toto téma uchopí. Některé třídy svá
jména malovaly, jiné se seznamovaly s původem a významem svého jména.
Starší žáci vyplňovali dotazník, který byl zaměřen na křestní jména.
V dotazníku se zjišťovala, například oblíbenost, původ a frekvence jmen. Další
třídy vyhledávaly nositele jmen slavných osobností. V průběhu projektového
dne probíhala autogramiáda a také tipovací soutěž. Ta se týkala nejčetnějšího
jména na naší škole.

Podle žebříčku patří mezi nejčastěji se vyskytující česká ženská
jména Marie, Jana, Eva, Hana a Anna. Nejčastějšími mužskými jmény v ČR
jsou Jiří, Jan, Petr, Josef a Pavel.

Z průzkumu vyplynulo, že nejpočetnější česká jména se na naší škole
vyskytují méně. V současnosti někteří rodiče dětem dávají zajímavá, neobvyklá
jména, někdy i cizího původu.
Všechna jména jsou krásná, když nositele jmen pěkně oslovujeme nebo na
ně hezky voláme. Projektový den se vydařil, užili si ho i prvňáčci , kteří se hrdě
podepisovali psacím písmem.
V tento den se zaplnila také naše školní knihovna a internetová studovna, kde
žáci hledali nejen nositele slavných jmen, ale také ta svá.

V hodinách informatiky žáci malovali svá jména, která jim pak paní učitelka
vytiskla a mohli si je nalepit na své sešity. Na internetu vyhledávali původ a
význam svých jmen.

V hodinách jazyka anglického si svá jména překládali a zjistili, že mnohdy
jsou úplně jiná než ta česká.

V hodinách chemie vyhledávali slavné chemiky a vytvořili prezentaci v
souladu s časovou osou jednotlivých slavných vědců.
Děkujeme všem pedagogům za úspěšnou realizaci projektového dne, za
skvělé nápady a zase za čtyři roky (29. únor – Horymír) nashledanou.
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