
Z projektových hodin přírodovědy v 5. C 

 

TROPICKÝ PODNEBNÝ PÁS 
Př i hodině  př í řodově dy na na s č ěkal přojěktovy  děn Podněbně  pa sy. Přolí nal ně kolika př ědmě ty. Přa-
čovali jsmě vě skupina čh. My jsmě si vybřali pa s třopičky . Hněd na zač a tku jsmě si přa či řozdě lili – 
ně kdo vyhlěda val infořmačě na intěřnětu a v uč ěbniči, dals í  zí skaně  infořmačě zapisoval, dva nějs i-
kovně js í  vy tvařní či jě doplnili zají mavy mi obřa zky. Nějdř í vě jsmě si udě lali vělkou zěmě kouli, na ktěřě  
jsmě vyznač ili třopičky  pa s, vybařvili ho a do přostořu kolěm psali zají mavosti. Takě  jsmě vypřačova -
vali přačovní  listy, vě ktěřy čh jsmě musěli přoka zat svě  znalosti z matěmatiky, č ěskě ho jazyka, vlasti-
vě dy. Vypoč í ta ní m slovní čh u loh jsmě sě např í klad dozvě dě li, ktěř í  z ivoč ičhově  z ijí  v třopičkě m pa su, 
vylus tě ní m řu zny čh př ěsmyč ěk a ha daněk ví mě, jak dlouho ktěřy  z ivoč ičh z ijě apod. Po vyř ěs ění  vs ěčh 
zadany čh u kolu  jsmě zač ali dodě la vat poslědní  dětaily, ktěřě  na m zabřaly dost č asu. Jělikoz  sě vs ěm 
skupina m přa čě povědla, řozhodli jsmě sě, z ě ji umí stí mě na čhodbě  př ěd tř í dou. Tě s ilo na s, z ě spolu-
z a či z ostatní čh tř í d sě na ni čhodí  dí vat. Za skupinu třopičkě ho pa su vypřačoval Max a Mí la. 
 
POLÁRNÍ PODNEBNÝ PÁS 
Př i hodině  př í řodově dy jsmě přobí řali podněbně  pa sy. Paní  uč itělku napadlo, z ě byčhom z toho mohli 
udě lat přojěkt. Vě dě la, z ě to zvla dněmě. Hněd na zač a tku hodiny jsmě sě řozdě lili podlě poč tu pod-
něbny čh pa su  na č tyř i skupiny. Nas ě skupina si vybřala pa s pola řní . Př ěstoz ě jě v tomto pa su vělka  
zima, př i přa či jsmě sě pě kně  zapotili. Kaz dy  z na s mě l př idě lěnou „funkči“ – zapisovatěl, vyhlěda vač  
infořmačí , malí ř , ř ěs itěl přačovní čh listu . Přotoz ě to byl vělky  přojěkt, třvalo na m to ně kolik hodin. 
Přačovali jsmě na ně m př i hodina čh matěmatiky, př í řodově dy, př i vy tvařně  vy čhově , přačovní čh č in-
nostěčh a takě  v hodina čh č ěskě ho jazyka. Na čělě  přa či byla asi nějtě z s í  fina lní  u přava. Napadlo na s 
pouz í t řu zně  matěřia ly, např . papí řově  kapěsní č ky a vata slouz ily nějěn jako křy a lěd, alě udě lali jsmě 
z ničh i vlasy přo mí stní  obyvatělě (Eskyma ky). Honzí k na m vy řobou 3D kompasu umoz nil ořiěntovat 
sě v tě čhto někoněč ny čh pola řní čh pustina čh. Přa čě sě na m moč povědla, a tak jsmě sě dohodli, z ě ji 
pově sí mě na čhodbu. Za skupinu pola řní ho pa su vypřačoval Samuěl a Sofiě. 
 
MÍRNÝ PODNEBNÝ PÁS 
Uč ivu o podněbny čh pa sěčh jsmě sě vě novali ně kolik hodin. Svě  znalosti, doplně ně  o řu zně  zají ma-
vosti, jsmě vyuz ili př i přojěktově m dnu Podněbně  pa sy. Paní  uč itělka na s řozdě lila do skupin. Kaz da  
skupina mě la jiny  podněbny  pa s. My jsmě zpřačova vali mí řny  pa s. Přa či jsmě si řozdě lili. Holky křěs-
lily a stř í haly, kluči vyhlěda vali infořmačě a psali. Spolěč ně  jsmě ř ěs ili přačovní  listy, např í klad př í -
klady sě zví ř aty, ktěřě  na s moč bavily. Kdyz  uz  to vypadalo, z ě ma mě hotovo, paní  uč itělka na m zadala 
dals í  přa či. Těntokřa t jsmě musěli sloz it domino, ktěřě  jsmě takě  nalěpili na plaka t. Dali jsmě si moč 
za lěz ět. Vypadalo to věličě dobř ě. Potom jsmě jiz  jěn dokonč ovali, dokonč ovali a dokonč ovali, aby nas ě 
přa čě byla čo nějhězč í . Př ěstoz ě jsmě sě „uč ili“, něčhybě la ani za bava. Moč na m to s lo a bavilo na s to. 
Paní  uč itělčě jsmě pomohli nas i přa či pově sit čhodbu. Za skupinu mí řně ho pa su vypřačoval S imon a 
Filip 
 
SUBTROPICKÝ PODNEBNÝ PÁS 
Př i hodina čh př í řodově dy jsmě sě uč ili o podněbny čh pa sěčh. Paní  uč itělka na s řozdě lila do č tyř  sku-
pin. Nas ě skupina dě lala subtřopičky  pa s. Matya s  a Honza malovali a vystř ihovali obřa zky, Elěn psala, 
Adam a Svitlana vyhlěda vali infořmačě v uč ěbniči něbo na intěřnětu, Nikola vs ě kontřolovala a dohlí -
z ěla na to, aby vs ičhni přačovali. Takě  jsmě ř ěs ili řu zně  přačovní  listy. Ně ktěřě  byly snadně , nad ně -
ktěřy mi jsmě musěli hodně  př ěmy s lět. Př i vy tvařně  vy čhově  a přačovní čh č innostěčh jsmě si přa či 
doplnili křa sny mi obřa zky. Na s  plaka t sě na m povědl a dostali jsmě vělkou jědnič ku. Za skupinu sub-
třopičkě ho pa su vypřačoval Matya s  a Elěn. 


