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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
chtěli bychom Vám nabídnout osvětový program pro žáky Základních škol, který nenáročným
způsobem v rámci běžné výuky rozšíří jejich obzor vnímání světa, který je obklopuje, na základě jedné
prosté věci z jejich každodenního života. Tento Projekt do škol nese název

„Cesta Čaje“
Cílem projektu je na cestě od zrození čajového lístku do našeho ranního hrnečku poukázat na podobnosti
a rozdílnosti dvou světů: Srí Lanka a Česká republika. Co o těchto dvou zemích vlastně víme? O té naší toho
víme asi hodně, ale možná, že nevíme, kdo se stará o lidi na okraji společnosti, kdo nalévá opuštěným
a starým lidem čaj, jaká je historie místa naší školy apod. A určitě nevíme, jak to chodí na Srí Lance.
Nabízíme vám setkání s lektorkou, která mapovala
cestu čaje na Srí Lance a zná mnoho zajímavostí.
Pomocí informací z vašeho okolí může vzniknout
zajímavé srovnání těchto dvou světů.
Jak to konkrétně bude probíhat? Během října a
listopadu může do Vaší školy přijet lektorka Mgr.
Hana Koukalová s hodinovým vstupem o Srí Lance,
který pro vás bude východiskem pro práci v projektu.
Po té by následovaly pracovní listy pro vaše žáky na
každý měsíc, které se budou týkat kultury, geografie,
přírody, života dětí a celé společnosti obou zemí.
Co vám tento projekt přinese? Vašim žákům se interaktivní a zážitkovou formou rozšíří obzor vnímání
světa. Seznámí se se životem na Srí Lance a mohou jej srovnávat se svým životem v České republice.
Mohou dokonce navázat kontakt s konkrétní školou na Srí Lance. Každý měsíc po splnění svého úkolu
dostanou drobný dárek. Na závěr projektu můžete využít nabídky společného setkání všech zapojených tříd,
které plánujeme na 30. 5. 2019 v ZOO Hluboká nad Vltavou. Zde bude pro ně připraven program. Tento
program není povinný.
Detailní informace a podklady k jednotlivým pracovním listům vám budeme posílat e-mailem a dárek pro děti
si děti najdou podle souřadnic, podobně jako v turistické hře geocaching.
S pozdravem
Mgr. Hana Koukalová,
Papežská misijní díla

Mgr. Martina Fürstová,
Diecézní katechetické středisko
PŘIHLÁŠKA

Název školy:
Odpovědná osoba:
Kontakt:
Přihlášky posílejte na adrese missio@bcb.cz. Jakékoli dotazy Vám rádi odpovíme na tel. č. 731 402 820.

