JEDNODŇOVÁ AKTIVITA
vykonaná v rámci školy v prírode
(6.-7.5.2015)
„Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi“
Jednodňová aktivita bola zameraná na:
- skvalitnenie prác detí s prírodným materiálom, akým je drevo, špagát,
- zvýšenie predstavivosti a tvorivých schopností detí pri práci s prírodným materiálom
(budovanie stavieb v prírode - prístrešky, oplotení okolo stavieb),
- naštartovanie a zvýšenie rozhodovacích schopností detí pri organizovaní a riadení života
v prírodnom prostredí,
- oboznámenie detí s našimi predkami, s ich zvykmi, náboženstvom a spôsobom života,
- naučenie detí základom prežitia v prírode (budovanie prístreškov, ťažba vody a jej úprava,
zakladanie ohňa a jeho udržiavanie, získavanie potravín a príprava stravy, orientácia v teréne sčasti).
Aktivita bola realizovaná formou hry (bojovej hry) na konci ktorej boli jednotlivé
skupiny (slovanské kmene) ohodnotené podľa splnenia úloh, ktoré im budú zadané na jej
začiatku. Celú činnosť v kmeni organizovali a riadili deti (kniežatá, náčelníci kmeňa boli
z radov detí), vedmami boli učiteľky, ktoré z titulu svojej funkcie  radili kniežatám a deťom
pri jednotlivých činnostiach. Liečiteľkami v kmeňoch boli taktiež učiteľky, ktoré učili deti
ako poznávať liečivé bylinky, ako ich zberať a na čo ich použiť. Taktiež pripravili pre deti
z liečivých byliniek čaj.
Celá jednodňová aktivita sa niesla pod nasledujúcim námetom: pod tlakom zmien
klimatizácie a v dôsledku nesvárov medzi kmeňmi sa dva kmene, kmeň Lechov a Slovienov,
vydali v nočných hodinách na pochod smerom na severozápad. Ešte pred pochodom zasadla
v každom kmeni veča (ľudové zhromaždenie dospelých mužských príslušníkov kmeňa), na
ktorom si príslušníci kmeňa zvolili knieža (náčelníka) kmeňa, vedmu a liečiteľku.
Po prekročení pohoria Východné Karpaty a preputovaní maďarskej nížiny (nočný
pochod  ) sa Slovania dostali do pohoria Poľana. Tu si vybudovali rodové osady podľa
kmeňovej príslušnosti. Na stavbu osád použili časť materiálu, ktorý si priniesli so sebou.
Veľkú časť materiálu získali z lokalít, v ktorých si osady postavili. Verní svojím zvyklostiam,
lovili Slovania v okolitých lesoch zver, zberali huby, lesné plody, liečivé bylinky a bylinky k
stravovaniu. Taktiež zakladali polia, na ktorých pestovali rôzne druhy plodín.
Na konci aktivity dostali všetci jej účastníci „Osvedčenie o absolvovaní aktivity
v prírode - bojovej hry Osídľovanie územia Slovenska slovanskými kmeňmi“.

Slovania nastúpili na dlhu a strastiplnú cestu do nového domova 

Na cestu im svietil dedko Lešej, syn boha Velesa 

V novej domovine si Slovania podľa rodovej príslušnosti postavili rodové osady 

Na miesto vybudovania rodovej osady viedla Slovanov ich vedma 

V okolitých lesoch lovili zver. Medvede, sysle, líšky a srnce nemali šancu utiecť 

Liečiteľky kmeňa oboznamovali Slovanov s tajomnými účinkami byliniek 

Ohne si Slovania zakladali pomocou kresadiel

Po absolvovaní jednodňovej aktivity v prírode - bojovej hry získali žiaci a učiteľky
Základnej školy Hriňová osvedčenie

Z jednodňovej aktivity bolo natočené aj video (kliknúť na obrázok nižšie)

