PUTOVÁNÍ ZA PŘÍDOLSKÝMI POKLADY
Milé děti, vážení rodiče, příznivci školy a také všichni ostatní!
Rádi byste se dozvěděli více informací o hře, která právě v těchto jarních týdnech probíhá?
V současné době děti „školou povinné“ nenavštěvují svoji školu, ale učí se online. Přemýšleli
jsme, jak bychom právě dětem zábavnou formou umožnili opustit prostředí elektronických
vymožeností připojených na wifi (telefony, tablety, počítače). Naším záměrem bylo „dostat
děti ven“. Jelikož krajina kolem městysu Přídolí v sobě skrývá nespočet zajímavých míst, ať
přírodního charakteru nebo vytvořených lidmi, bylo nasnadě, že se bude jednat o hru
dobrodružně – pátrací. A protože právě v Přídolí byl nalezen poklad vysoké historické
hodnoty, vznikla hra s názvem „Putování za přídolskými poklady“.
Hra samotná v sobě obsahuje několik cílů, které můžeme specifikovat následovně:
1) Účastníci jsou motivováni k pohybu ve venkovním prostředí (fyzický pohyb na
čerstvém vzduchu, bez omezujících ochranných pomůcek)
2) Účastníci poznávají prostředí, v němž žijí (děti se skrze úkoly seznamují s okolím
svého domova a získávají širší povědomí o terénu, členitosti, osídlení, atd.)
3) Účastníci se seznamují s historií svého místa bydliště a jeho okolí (pátrání po
pokladech je cíleně vedeno právě skrze historické objekty – kapličky, kříže a boží
muka, vrcholy kopců, zaniklé osady, bájné stavby apod.)
Dalšími kladnými aspekty, které hra nabízí, je trávení volného času dětí s rodinou při společné
aktivitě, která v sobě skrývá i konkrétní cíl (cesty, putování, hledání, pátrání, plnění úkolů,...)
Značné podpory se nám dostává od Úřadu městyse Přídolí, od pana starosty Jílka. Je velmi
milé, že pomoc s realizací a určité nápady a technická řešení nám nabízejí i někteří rodiče,
zaměstnanci a přátelé naší školy.
Všem vám ze srdce děkujeme :-)
Realizační tým hry „Putování za přídolskými poklady“
Bc. Linda Dvořáková
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O průběhu hry Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.
Zatím Vám nabízíme alespoň náhled na jednu z našich informačních tabulí:

