Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace, 434 01 Most
Prezentace - scénář

Akce - místo

učitel

Spojovací text

Hlavní vchod – plán školy
( děti postávají před školou,
záběr na děti – jdou do šatny,
Jirka a Ríša se žene ke kantýně
škola zavřená, pozvání do
školy)

Dva kluci – Jirka, Ríša, dvě holky – Káča a Káča.
Ahoj, já jsem Jirka, ahoj, já jsem Káťa naše škola je zajímavá a
možná jiná třeba nezvoníme.
Káťa: a jak to stíháte? Jirka: jo stíháme a je nám tu dobře a jsme tu
rádi. Ríša: přesvědčte se sami.

Kantýna
(fronta, sedí u stolu, kobliha,
cukrová pusa)

Jirka - Ríša: Dáme koblihu. Holky: kde jsou kluci? Kluci funí do
koblihy. Káťa - Káťa: necpěte se, ať stihneme začátek vyučování,
Kluci: jo v pohodě.

Chodba – ticho, do tříd
(záběr do hlavní chodby, žáci
Mizí ve třídách)
Výuka 1. stupeň
(půjdeme se podívat sem)
Přípravka
(děti na koberci,
před IWB)
1. třída Káča a Ríša učí prvňáky

VRL

JAE

Jirka: Kam se teď podíváme? Káča: Za našimi nejmenšími. Ríša: Do
první třídy. Káča: Kdepak, za ještě menšími, z nich budou školáci
teprve v září. Káča: To je naše přípravka
Jirka a Káča: Kam se ztratili? Podíváme se na prvňáky sami.
Hele, tady je nějak moc učitelů. No to je přece Káča s Ríšou.

( Deváťáci čtou prvňákům)
Prázdná třída druháků
(jsou na výletě)
Nahlédnou do prázdné třídy,
židle na lavicích

Jdeme dál. Údiv. Tady nikdo není, kde jsou. Je středa, druháci jsou
na turistice.

Přestávka, pohyb na hřišti
Deváťáci se válí na sedačce.

Začíná být nějak rušno. Ríša: jdu do kantýny, Káča: skočím na pokec
s Bárou, Jirka: zastavím se v klubu, Káča: a já se provětrám na hřišti.

Sejdou se u suplovacího
rozvrhu
ICT PC 1
Na monitoru anglický text

VRJ

AJ

DOE

Káča: Co je tady za těmi dveřmi. Ríša: Ty nevíš, že je tady nová
počítačová učebna. Tady jsou webovky naší školy.
Jirka – špatně vysloví, smích. Jó, umět tak lépe anglicky, jdeme za
odborníkem.

(e-twinning, IWB)
Školní psycholog
Žáci v kruhu na židlích

VRA

Musíme načerpat síly ke školní psycholožce. Á tady nebudeme
rušit. Tady kují pykle zástupci školního parlamentu a školního
časopisu. Asi akce ke Dni Země.

Školní hřiště – TV (florbal, RYB,
atletika, dresy, basket)
BAT,
SCHK,
VSV
Výtvarka – nepořádek
KRP
Hrnčířský kruh, pec

Trošku pohybu by neškodilo. Taky bych se protáhl.

Kuchyňka

Káča: kde je Ríša? Záběr do kuchyňky – nenacpávej se, jdeme na
oběd.

PRV

Káča: už bylo sportu dost, já raději výtvarku.

Jídelna – oběd
Školní družina
(tanečky, na koberci, u stolů)
Školní klub
(fotbálek, kulečník, šprtec)

CSS,
Ríša: Naši jsou v práci, já musím pro bráchu do družiny. Čau brácha,
VYJ,SCHJ, hele, já bych tu chtěl ještě chvíli být. Tak já jdu zatím do klubu.
MRJ
MRK
Káča: Pojď jdeme do klubu na kulábr nebo tam bude zase plno.

