Vážení rodiče,
připravili jsme pro vaše děti projekt etické výchovy Harry Potter a kámen mudrců inspirovaný
1.dílem slavné série J.K.Rowlingové.
Děti v něm zažijí * doručení dopisu z Bradavic * návštěvu kouzelnické banky u Gringottových *
nákupy v Příčné ulici * rozřazování do kolejí Moudrým kloboukem *souboj o Školní pohár*
Famfrpálový turnaj * zkoušky ze zaklínadel * dobývání Kamene mudrců * a mnoho dalšího...
Projekt je určen všem žákům ZŠ Curie 2.-9.tříd.
Žáci I.stupně se stanou prváky školy čar a kouzel v Bradavicích a zažijí všechno výše popsané.
Žáci II.stupně se stanou asistenty projektu. Jsou vítáni nejen ve výtvarných dílnách při výrobě
kouzelnických potřeb pro malé čaroděje (hůlky, brky, měšce atd.), doplňků scény (okřídlené klíče,
levitující svíčky, lahvičky s lektvary apod.) a vytváření celkového designu projektu, ale zejména
v rolích kouzelníků a čarodějek v jeho jednotlivých částech (u Gringottových, v Příčné ulici,
v Bradavicích jako profesoři, prefekti kolejí, kápitáni famfrpálových družstev apod.). Hledáme také
redaktory a fotografy kouzelnických novin - Denního věštce, který bude informovat o průběhu
projektu v papírové i elektronické podobě.
S tím souvisí další otázka. Rádi bychom dělali reportáže a vaše děti během projektu fotografovali
(a výše zmíněný Denní věštec Vám bude zprávy a fotky zasílat e-mailem, ve škole je děti uvidí v
papírových novinách). Pokud si nepřejete, aby Vaše dítě bylo na fotografiích, vyplňte to, prosím v
přihlášce. Děkujeme.
Délku trvání projektu odhadujeme na 2-3 měsíce. Začínáme po jarních prázdninách v týdnu od
18.února 2019. Některé časově nenáročné části projektu proběhnou po dohodě s učiteli během
vyučování, většinou však v odpoledních hodinách pravděpodobně jednou za 14 dní. O přesných
datech a časech budete informováni týden až dva dopředu. V tomto bodě vás chceme poprosit,
abyste umožnili svým dětem zúčastnit se projektu i v čase, kdy mají třeba zrovna kroužek.
Děkujeme.
Projekt bude probíhat v prostorách školy, převážně v učebnách etické výchovy v suterénu. Tréninky
famfrpálu v tělocvičně, ale závěrečný turnaj bychom mohli zahrát na školním hřišti na Františku za
přítomnosti rodičů. U posledního úkolu – dobývání kamene mudrců – uvažujeme o přespání ve
škole.
Přejeme si, aby byla atmosféra projektu co možná nejvíc kouzelná, stejně jako zážitky všech
zúčastněných. A protože to vyžaduje značné množství všelijakého kouzelnického vybavení pro
každého účastníka projektu, chceme Vás touto cestou požádat o finanční příspěvek 500,-Kč na
žáka. Za tu cenu dostane svůj dopis, měšec s penězi, hůlku v krabičce, brk, inkoust a zápisník,
hábit , koště a možná i kámen mudrců.
Děkujeme.
(Jen pro pořádek – minimálně stejnou částkou bude na projekt přispívat také škola.)
Projekt připravují a všechny dotazy rády zodpoví
Klára Mašátová
a Tereza Yesilyurt

klara.masatova@zscurie.cz
tereza.yesilyurt@zscurie.cz

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera jménem..........................................................................
žák/žákyně třídy................ZŠ Curie, zúčastnila školního projektu Harry Potter a kamen mudrcu.

Informace o projektu si přeji zasílat na e-mail.................................................................
Souhlasím, aby bylo moje dítě během projektu fotografováno.
Přispěji 500,-Kč na projekt.
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