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Nejdříve bylo v roce 2008 uskutečnění projektového týdne, který si
pedagogičtí pracovníci sami připravili v podstatě proto, že v jednom
květnovém týdnu byla předem jasná vysoká absence učitelského sboru. A tato
zkušenost se natolik ujala, že vznikla žádost a realizace tohoto projektu

Já na to mám.
Našim hlavním cílem bylo zvýšit samostatnost, zodpovědnost a kreativitu
žáků v životě a pokusit se o funkci role učitele jako rádce, pozorovatele, který
pouze dává podněty, náměty a žáci pracují aktivně samostatně.
Z toho vyplynula další změna v práci učitelů a to přistoupit k přípravě na
výuku mnohem aktivnějším a kreativnějším způsobem, mít připravené
podklady k daným oblastem a zároveň být připraven i na aktuální situace,
které mohou v rámci samostatné činnosti žáků nastat.
Výsledkem je tento metodický průvodce našeho projektu. Tento dokument je
živý a otevřený změnám, které nastanou v dalších letech jeho realizace neboť
každý žák, každá třída se v projektu mění a přistupuje k němu jiným
způsobem.

Srdečné poděkování za zpracování a autorství tohoto průvodce patří za pátý
ročník Mgr. Janě Juřenové a Mgr. Hedvice Škrabalové, za šestý ročník
Mgr. Soni Zabloudilové a Mgr. Zdeňku Slavíkovi, za sedmý ročník
Mgr. Marii Mančíkové a RNDr. Janě Kalandrové, za osmý ročník
Mgr. Kateřině Smíškové a Mgr. Tomáši Procházkovi, za devátý ročník
Jitce Radkovičové a Liboru Smíškovi, za udržitelný rozvoj
Ing. Miroslavu Milošovi.
Na dílčích tématech se podíleli Mgr. Jana Palíková, Renáta Stašová,
Mgr. Sylva Sejkorová, Mgr. Martina Bejdáková, Miluše Kneeová,
Klára Kneeová, Mgr. Emil Palík, Mgr. Ladislav Krivjanský, Mgr. Jiří Staša,
Mgr. Dalibor Bárta, Mgr. Stanislav Pichanič.
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Charakteristika projektu
Na začátku byly náměty a představy o činnostech v rámci jednotlivých ročníků, které se
následně a postupně vyprofilovaly jako provázaný celek od pátého do devátého ročníku.
Objevování je základním rysem všech činností a je provázáno mezi všemi ročníky.
Objevování ve smyslu geografickém, historickém, lidském a současného života člověka.
5. ročník - Ze života našich předků - podzimní část
Projektová část „Ze života našich předků“ si klade za cíl vzbudit u dětí zájem o historii týkající se
nejen naší obce, prohloubit a rozšířit znalosti z vlastivědy, umět dávat věci do souvislostí.
5.ročník – Sousední státy ČR – jarní část
Cílem týdenního projektu je žáky seznámit se sousedními státy ČR. Přiblížit jim život v Rakousku,
Německu, Polsku a na Slovensku. Společně s dětmi přijít na to, co máme společného, v čem se
naopak lišíme.
6. ročník - Poznávám kraj, ve kterém žiji - podzimní část
Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence. Poznat a seznámit se s dějinnými i současnými
dominantami své obce a obcí okolních. Získat přehled o vývoji obcí v době dřívější a současné.
Zmapovat zajištění služeb v obcích v současné době a pokusit se doporučit doplnění sortimentu
služeb.
6. ročník - Starověké Řecko a Řím – jarní část
Seznámí se s historií, kulturou, přírodními a geografickými podmínkami Řecka.
7.ročník - Zámořské objevy – podzimní část
Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence. Vychovávat k myšlení v evropských a globálních
souvislostech – poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace, světové a evropské
historie.Vyzkoušet si některé řemeslné práce, používat bezpečně a účinně materiály a nástroje.
7. ročník – Jak se žije v Evropské unii – jarní část
Společným jmenovatelem všech výše uvedených činností je téma Evropská unie a běžný život
v některých zemích (Polsko, Francie, Slovensko).
8. ročník – Volba povolání – podzimní část
Cílem dvou týdenních projektů – podzimního a jarního – je připravit žáky na volbu budoucího
povolání. Žáci získají na exkurzích a při práci s výchovným poradcem informace o různých
povoláních, kvalifikaci nutné k jejich vykonávání a podmínkách (plat, pracovní podmínky,
dopravní dostupnost) v jednotlivých firmách regionu.
8. ročník – Volba povolání - jarní část
Cílem jarního týdenního projektu je navázat na projekt podzimní – s cílem připravit žáky na volbu
budoucího povolání. Na exkurzích žáci získají informace o různých povoláních, odlišných
pracovištích, kvalifikacích potřebných k výkonu daného povolání a podmínkách ( plat, pracovní
podmínky, prosperita podniku, dopravní dostupnost atd. ).
9. ročník – Člověk - Žijí mezi námi (handicapovaní, nemocní, drogově závislí) – podzimní část
Rozvoj klíčových kompetencí. Seznámení, poznání a pochopení různých handicapů – vrozené vady
(fyzické i mentální), následky úrazů, závislost na návykových látkách. Výchova k toleranci, proti
xenofobii. Zapojení těchto lidí do pracovního procesu (chráněné dílny?)
9. ročník – „Absolventský týden“ – jarní část
Absolventský týden – samostatná příprava žáků na závěrečné absolventské zkoušky, které budou
zahrnovat souhrn vědomostí a dovedností nabytých na základní škole. Na závěr týdne proběhnou
komisionálně „absolventské zkoušky“. Obsah zkoušek – ČJ, CJ, M povinné pro všechny a jeden
předmět volitelný. Na závěr žáci obdrží absolventský list.
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Ze života našich předků
Projektová část „Ze života našich předků“ si klade za cíl vzbudit u dětí zájem o historii
týkající se nejen naší obce, prohloubit a rozšířit znalosti z vlastivědy, učit se dávat věci do
souvislostí. Vytvořit povědomí o minulých generacích, jejich životě a vzbudit pocit
sounáležitosti a odpovědnosti za jejich odkazy, pěstovat úctu ke starší generaci. Předcházet
tímto nežádoucím jevům u dnešní generace, jako je sprejerství a jiné poškozování památek
a veřejného majetku.
Zkušenosti ze samostatné práce, skupinové práce, vyhledávání a pátrání v historii budou
nadále využívat v následujících ročnících v tématech „Poznávám kraj, ve kterém žiji“ a
„Zámořské objevy“. Seznamování se s řemesly zaniklými i současnými jim může pomoci
při rozhodování o svém budoucím povolání, kterému se budou věnovat v osmém ročníku.
Klíčové kompetence týkající se úcty k člověku a hlavně starší generaci budou dále
rozvíjeny v devátém ročníku v projektové části nazvané „Žijí mezi námi“.
Samotnému projektovému týdnu předcházela vždy návštěva Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici. Zde žáci zhlédli a aktivně se i podíleli na programech nazvaných
„Podzim na dědině“ věnovaný tradičním způsobům zpracovávání a uchovávání sklizených
zemědělských produktů a programu „Radujme se, veselme se“, který dětem ukázal tradice
spojené s časem adventu.
Rozvrh projektového týdne
Na plnění cílů projektové části v 5. ročníku nazvané „Ze života našich předků“ se podílí
tým pěti vyučujících. Práce na projektu je zahájena exkurzí do skanzenu ve Strážnici, kde
se žáci přímo „v terénu“ seznamují se zvyky, prací a starými řemesly obyvatel vesnice
minulého a předminulého století.
V průběhu měsíců říjen až prosinec žáci pod vedením vyučujících v inovativních hodinách
pracují na počítačích, vyhledávají informace týkající se historie a předmětů denního života.
Shromažďují materiály týkající se historie Drnholce – staré fotografie, publikace, aktivně
se podílí přinesenými exponáty na vybavení školního minimuzea. Během projektového
týdne se první den zabývají seznamováním se se zaniklými i přetrvávajícími řemesly,
pátráním po pomůckách a nástrojích, které se dnes již nepoužívají nebo mají zcela jinou
podobu. Druhý den následuje návštěva kostela, kde jsou místním farářem zasvěceni do
historie kostela a panem varhaníkem do historie a funkčnosti kostelních varhan, které mají
velkou historickou hodnotu. Další den zpracovávají výsledky vlastivědné vycházky po
Drnholci – návštěvu hřbitova, obecního úřadu, staré radnice, zámku a morového sloupu.
Skupinově vypracovávají publikaci ze získaných poznatků a využívají také
nashromážděných materiálů, které doplňují vlastními kresbami.
Čtvrtý den se zaměřují na vývoj školy v Drnholci a školství celkově. Bádají, jak vypadaly
školy od dob Jana Amose Komenského, přes vliv Marie Terezie až po nedávnou minulost.
Výsledkem jsou materiály s obrazovou dokumentací týkající se drnholecké školy.
Projektový týden je zakončen tradičními zpěvy a tanci z našeho regionu a vařením
staročeského jídla podle kuchařky dovezené ze Strážnice. Součástí tohoto dne je také
beseda nad kronikami obce Drnholec, kde vidí, co se do kroniky zaznamenává a jaké
zajímavosti v ní můžeme najít.
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Klíčová aktivita: Řemesla
Činnosti:
- tvorba katalogu o řemeslech, která byla v Drnholci – vyhledávání poznatků
řemeslech, čím se kdo zábýval, pomůcky, nástroje
- beseda o historii Drnholce
- návštěva školního minimuzea
- samostudium zaměřené na vývoj počtu obyvatel v Drnholci
- rýsování grafů – přehled počtu obyvatel
- vyplňování pracovních listů – křížovky, doplňovačky, osmisměrky na téma řemesla
- příprava hracích karet pro hru o řemeslech
- lidová hra Na ševce
- hodnocení celého dne, pochvaly
Klíčová aktivita: Časová osa, návštěva kostela
Činnosti:
- vlastivědná vycházka do místního kostela - historie kostela a varhan
- tvorba časové osy – opakování vlastivědného učiva od pravěku po Přemyslovce
- vlastivědné loto
- práce s pracovními listy, tajenka, kartičkovaná, češtinářské loto
- hodnocení celého dne, pochvaly
Klíčová aktivita: Historie Drnholce, památky
Činnosti:
- třídění materiálů připravených dětmi
-

společné čtení a samostudium
skupinová práce – tvorba vlastní publikace o historických památkách v Drnholci,
využití zkušeností z vlastivědné vycházky
kvíz – zpětná vazba, upevnění poznatků
četba pověstí vázajících se k obci
prezentace vytvořené publikace jednotlivými skupinami, hodnocení, sebehodnocení
vyhodnocení dotazníků pro prarodiče, srovnávání
celkové zhodnocení, pochvaly

Klíčová aktivita: Vývoj školství
Ćinnosti:
- školství v českých zemích za vládyPřemyslovců, Lucemburků, v době husitské, za
vlády J. z Poděbrad a Jagellonců, v době renesance, osvícenství, obrození, v letech
1848 – 1918
- skupinové práce – seznámení s úkolem, vypracování každého člena jedné stránky
časopisu
- kompletace časopisu v rámci skupiny
- prezentace jednotlivými skupinami ostatním
- hodnocení, pochvaly
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Klíčová aktivita: Příprava staročeského jídla, nácvik lidového tance
Činnosti:
- rozdělení žáků na dvě skupiny
- vaření
- poučení o bezpečnosti při vaření a manipulaci s el. Spotřebiči
- seznámení s recepturou na tradiční jídlo „Ušmůraný regiment“
- rozdělení do skupin, přidělení úkolů
- příprava jídla
- stolování – úprava jídla na talíři
- zhodnocení, pochvaly
-

nácvik lidového tance „Vařajkový“
hlasová a dechová hygiena
nácvik písně
nácvik tance s vařečkami
hodnocení

Popis týmu
Průběh projektového týdne a zodpovědnost za jednotlivé klíčové aktivity:
Řemesla
Časová osa
Historie Drnholce, památky
Školství
Vaření
Tance
Beseda

Metodika jednotlivých projektových dnů
Pomůcky, materiál, technika pro celý týden
pracovní listy k jednotlivým inovativním hodinám, výkresy A1, A2, A4, barevné
papíry, psací potřeby, pastelky, fixy, zvýrazňovače, euroobaly, složky,milimetrový
papír, balicí papír, pomůcky na vaření podle receptu, tvrdá podložka se sponou, papíry
na kopírování, barevný vlnitý papír, třpytky, izolepa, nůžky, rýsováčky, špendlíky,
lepidlo, fotografie, obrázky, encyklopedie, provázek, sešívačka, děrovačka,
fotodokumentace
počítače, fotoaparáty, kopírka, lepidla, klavír, magnetofon
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1. den Řemesla
Učitel zajistí: počítačovou učebnu, seznam řemesel, osnovu – na co se mají žáci
zaměřit, pracovní list – stručný výpis historie Drnholce, milimetrový papír, fixy,
pracovní listy – křížovky, doplňovačky, osmisměrky, výkresy A4, drobné sladkosti na
odměny
A) Seznámení žáků se zaměřením celého týdne, charakterem práce – jednotliví
vyučující.
B) Prezence dětí, seznámení s programem dne - učitel zodpovědný za celý den
C) Odchod do počítačové učebny, vyhledávání a zápis poznatků o jednotlivých
řemeslech, tvorba katalogu. Doplňková práce pro hotové – samostudium materiálu
o historii Drnholce.
D) Rýsování grafů na milimetrový papír – přehled o vývoji počtu obyvatelstva
v Drnholci.
E) Školní minimuzeum – beseda o nejstarších vykopávkách nalezených na území
Drnholce. Prohlídka jednotlivých exponátů za použití katalogů.
Návrat do třídy a krátký test o věcech z muzea.
F) Shrnutí poznatků z muzea, o řemeslech. Vyplňování pracovních listů (křížovky,
doplňovačky, osmisměrky) na téma řemesla. Vyhodnocení, správné řešení.
G) Lidová hra „Na ševce“.
Závěr – hodnocení celého dne, odměny nejaktivnějším.
H) Příloha – pracovní listy.
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2. den – Časová osa, vlastivědná vycházka
Učitel si připraví: zajistí návštěvu kostela u pana faráře, s panem varhaníkem besedu
o varhanech, pracovní listy k vycházce, PL češtinářské loto, PL vlastivědné loto, PL s erby na časovou osu, obrázky k časové ose,
skládačky, doplňovačky
A) Prezence dětí, seznámení s programem dne.
B) Odchod na vlastivědnou vycházku, plnění zeměpisných úkolů.
C) V kostele - nejprve s panem varhaníkem – historie a funkce varhan, poté s knězem
– vše o chrámu Páně.
D) Návrat do školy, tvorba časové osy – opakování učiva od pravěku až po
Přemyslovce, vlastivědné loto.
E) Tvorba časové osy – 14. – 16. století. Tajenka, kartičkovaná, osmisměrka, práce
s pracovními listy.
F) Tvorba časové osy – 17. – 21. století. Češtinářské loto, práce s pracovními listy,
pověsti.
G) Ukončení, celkové zhodnocení, odměna nejlepším řešitelům.
H) Přílohy – pracovní listy, obrázková příloha.
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Datum:.................

Jméno:.....................................
Kostel

Kostel byl vybudován v letech ______ až _______ podle návrhu Františka
Antonína _____________ v _____________ slohu. Je zasvěcen ___________
__________________, což si každoročně koncem června připomínáme
o ___________ (vzpomínková slavnost).
Kostel je ____ m dlouhý, _____ m široký a _____ m vysoký. Na věž vede
________ schod. Jsou zde umístěny ____ zvony.
Hlavní oltář je tvořen kopií obrazu ________________ ________________.
Bůh je zde zobrazen jako_______________, Ježíš Kristus _______________,
Duch svatý jako _____________. Oltář lemují dřevěné sochy___________ a
_____________. Pod obrazem je umístěn ___________________.
Již při otevření byl kostel vybaven vzácnými varhanami, které mají
___ manuály, pedál, positiv a ___ rejstříků.

- 14 -

- 15 -

Datum:……………………
Jména:………………………………………………………………………
1.) Části obrázků lepte do tabulky podle pravopisu i,í/y,ý.
Zjistíte, kdo na drnholeckém zámku pobýval v létě roku 1626 jako host
Zikmunda z Tiefenbachu:
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3. den – Historie Drnholce, památky
Učitel si připraví: publikace s historickými údaji o Drnholci (na doplnění materiálů přinesených žáky), prázdné papíry s logy, nakopírované pověsti vztahující
se k Drnholci, PL kvíz, PL test, fixy, zvýrazňovače, papírové složky,
euroobaly, lepidla
A) Prezence žáků, seznámení s programem dne.
B) Řízený rozhovor – co jsme viděli a co jsme zjistili na vycházce, co využijeme.
C) Rozdělení žáků do skupin, kontrola přinesených materiálů, případné doplnění učitelem.
Skupina si určí vedoucího, který rozdělí jednotlivé úkoly.
D) Vypracování publikace o historii Drnholce a jeho památkách.
E) Společné čtení pověsti Tieffenbachovo zvonění.
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F) Skupinové vypracování kvízu. Zhodnocení nejúspěšnějších luštitelů.
G) Prezentace svých prací o Drnholci každou skupinou, vyhodnocení nejlepší skupiny.
H) Ústní vyhodnocení dotazníků pro prarodiče, které dostali žáci začátkem listopadu.
I) Závěrečný test – zpětná vazba, mohou vypracovávat v rámci skupiny.
J)Zhodnocení celého dne, pochvaly nejaktivnějším do žákovské knížky.
K)Příloha – pracovní listy, dotazníky, kvíz, test.
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Dotazník pro dědečka a babičku: Jak jste slavili Vánoce, když jste byli
malí
1. Zdobili jste stromeček, a čím?

2. Jaké jste měli vánoční zvyky?

3. Jaké jste dostávali dárky?

4. Vzpomenete si na oblíbenou hru z dětství, básničku, písničku, knížku?

1. Jaké panovnické rody se staraly o Drnholec?
A) Přemyslovci a Vítkovci - A
B) Lucemburkové a Jagellonci - Q
C) Lichtenštejnové a Tiefenbachové - É
D) Rožmberkové a Schwarzenberkové - G
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2. Co se stalo s Friedrichem z Tiefenbachu?
A) byl zabit na Moravském poli - R
B) padl u Slavkova - Z
C) zemřel přirozenou smrtí - H
D) byl popraven po událostech na Bílé hoře - V
3. Co významného udělala pro Drnholec Marie Terezie?
A) nechala zde postavit školu - R
B) z výnosů panství zřídila nadaci pro šlechtické děti a potvrdila městečku staré
výsady - N
C) zakázala v městečku trhy - U
D) vyhnala z městečka řemeslníky - A
4. Kolik zvonů je na věži kostela?
A) 2 velké a 2 malé - O
B) 1 velký a 1 malý - K
C) 2 malé a 1 velký - C
D) 1 malý a 2 velké - S
5. Kolik kilogramů váží nejtěžší zvon?
A) 1 215 kg - G
B) 5 121 kg - A
C) 1 512 kg - T
D) 2 511 kg - W
6. Proč byl vybudován morový sloup?
A) jako vděk, že Drnholec zasáhla epidemie moru jen okrajově - I
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B) měl se stát součástí parku - F
C) měl zakrýt díry po vodovodním potrubí - D
D) jako vděk za život v míru - B
7. Kteří svatí jsou na mariánském sloupu?
A) Michal, Josef, Sebastián, Jan - C
B) Kašpar, Melichar, Baltazar, Jeroným - X
C) František, Ludvík, Antonín, Samuel - R
D) Jan Nepomucký, Šebestián, Florián a Josef - E
8. Z čeho je postaven mariánský sloup?
A) z italského křemene - M
B) z rakouského vápence - N
C) z francouzské opuky - H
D) z řeckého mramoru - F
9. V jakých místech byla nalezena stará studna?
A) na břehu Dyje - D
B) na Výsluní - A
C) na poli - P
D) na náměstí - T
10. Co se stalo s hradem v Drnholci?
A) dobyl jej Jan Žižka - Z
B) spadl stářím - R
C) vyhořel a zanikl - Š
D) dobyl jej Napoleon - K
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11. Do jakého uměleckého stylu patří drnholecký zámek?
A) renesance - CH
B) baroko - U
C) gotika - Q
D) romantismus - W
12. Co to byl policejní řád?
A) obce musely odvádět tzv. desátky - G
B) zavedl robotu - B
C) obce nesměly pořádat trhy - M
D) obce musely dbát na poctivost řemeslníků a kvalitu výrobků a služeb-J
13. Jaká významná osobnost pobývala v Drnholci?
A) Napoleon Bonaparte - S
B) Marie Terezie - K
C) Jan Amos Komenský - L
D) Jan Hus - Y
14. Jak se nazýval Drnholec před rokem 1945?
A) Durnholz - E
B) Darnholec - C
C) Dunrholec- P
D) Durnaholc - A
Ze zakroužkovaných písmen poskládejte slovo a přečtěte si pověst o tomto rodu.
Tajenka: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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1. Jaké panovnické rody se staraly o Drnholec?
________________________________________________________________
2. Co se stalo s Friedrichem z Tiefenbachu?
________________________________________________________________
3. Co významného udělala pro Drnholec Marie Terezie?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Kolik zvonů je na věži kostela?
_____________________________________________________________________
5. Kolik kilogramů váží nejtěžší zvon?
_____________________________________________________________________
6. Proč byl vybudován morový sloup?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Kteří svatí jsou na mariánském sloupu?
_____________________________________________________________________
8. Z čeho je postaven mariánský sloup?
_____________________________________________________________________
9. V jakých místech byla nalezena stará studna?
_____________________________________________________________________
10. Co se stalo s hradem v Drnholci?
_____________________________________________________________________
11. Do jakého uměleckého stylu patří drnholecký zámek?
_____________________________________________________________________
12. Co to byl policejní řád?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Jaká významná osobnost pobývala v Drnholci?
_____________________________________________________________________
14. Jaké dvě pověsti o Drnholci znáte?
_____________________________________________________________________
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13. Jaká významná osobnost pobývala v Drnholci?
___________________________________________________________________
14. Jaké dvě pověsti o Drnholci znáte?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15. Jak se nazýval Drnholec před rokem 1945?
___________________________________________________________________
16. K jakým činnostem se v minulosti používal cep?
_________________________________________________________________________
17. V čem se stloukalo máslo?
_________________________________________________________________________
18. Prádlo se pralo na zařízení zvaném _________________________________________
19. Jak dlouho trvá příprava na Vánoce a jak se toto období nazývá?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
20. Napiš co nejvíce vánočních symbolů – je jich 10.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
21. Který den chodily ometačky?
_________________________________________________________________________
22. Čím se zabýval pohodný?
_________________________________________________________________________
23. Kolik obyvatel má Drnholec v současné době?
_________________________________________________________________________
24. Napiš co nejvíce řemesel.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

4. den - Vývoj školství
Učitel si připraví: materiál k nastudování – školství v českých zemích, pracovní listy –
čisté, složky, kreslící materiál, lepidla, fixy, nůžky
A) prezence žáků, seznámení s programem dne, rozdělení do skupin
B) společná četba, řízený rozhovor – školství v českých zemích za vlády Přemyslovců
- školství za Lucemburků
- doba husitská
- podoba škol za J. z Poděbrad a Jagellovců
- renesance
- osvícenství
- obrození
- v letech 1848 – 1918
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C) samostatná práce skupiny – vytvoření stránky školního časopisu o jednom přiděleném
období
D) prezentace práce jednotlivými skupinami
E) kompletace časopisu
F) ukončení projektového dne, hodnocení

5. den – Vaření, nácvik lidového tance
Učitel si zajistí: cvičnou kuchyni, recept staročeského jídla, ingredience
Na nácvik tance: hudebnu, notový záznam písně pro všechny žáky, popis tance, vařečky
(přinesou si žáci)
skupina vaření
A) prezence žáků, program dne
B) přesun do cvičné kuchyně
C) poučení o bezpečnosti při vaření a manipulaci s el. spotřebiči
D) nastudování receptu „Ušmúraný regiment“, rozdělení úkolů při přípravě jídla
E) příprava jídla
F) stolování – úprava jídla na talíři, ochutnávka
G) celkové zhodnocení. pochvaly
skupina taneční
A) dechová a hlasová hygiena
B) nácvik písně za pomoci rytmické deklamace
C) nácvik jednotlivých tanečních kroků, spojení písně s tancem
D) hodnocení, pochvaly
E) příloha – notový záznam
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5.ročník
Střední Evropa – Sousední státy ČR
Cíl: Cílem týdenního projektu - Sousední státy ČR – je seznámit žáky blíže se životem lidí
našich sousedních států, s jejich kulturou, řečí, historií, památkami, zvyky atd. Žáci jsou
vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
Při zjišťování nových a neznámých skutečností jsou žáci podněcováni k tvořivému
myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
Žáci se v rámci vlastivědného učiva seznamují se státy střední Evropy. V rámci
projektového týdne by se ve všech předmětech zaměřili podrobněji na Slovensko,
Německo, Rakousko a Polsko. Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin – každá skupina se bude
zabývat vybraným státem. Po celý týden budou rozšiřovat a upevňovat své znalosti
z vlastivědy formou besed, vyhledáváním v literatuře a na internetu, praktickou činností ve
výtvarné výchově, v němčině, návštěvou knihoven atd.
Při prezentaci jednotlivých skupin budou i žáci šestých tříd, kteří mohou posoudit, do jaké
míry se žáci zhostí zadaného úkolu.
V průběhu projektu budou naplňovány tyto kompetence:

Kompetence k učení
Žák
- vyhledává a třídí informace
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje
poznatky do širších celků, vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy

Kompetence k řešení problémů
Žák
- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nenechá se odradit případným nezdarem
a vytrvale hledá konečné řešení problému

Kompetence komunikativní
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Kompetence sociální a personální
Žák
- spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu

Kompetence občanské
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí

Kompetence pracovní
Žák
-

plní povinnosti a závazky
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Projektovému týdnu předchází příprava ve skupinách. Žáci pátého ročníku se rozdělí do
čtyř skupin – skupina Německa, Slovenska, Polska a Rakouska.
Každou skupinu má na starosti jedna vyučující. Žáci se v malých skupinách podrobně
seznamují se svým vybraným státem. Chodí na počítače, do knihoven, pracují
s přinesenou literaturou. Učí se vyhledávat, ale hlavně zpracovávat nalezené informace. Co
si ofotí z knihy nebo vytahují z internetu, musí upravit do podoby, kterou předvádí svým
spolužákům na konečné prezentaci na konci projektového týdne. Chystají si také obrázky,
tvoří si složku své činnosti. Mají za úkol sbírat fotografie, pohledy, obrázky k dané zemi,
ze kterých tvoří koláž.
Cílem této činnosti je naučit žáky vyhledávat informace, zpracovat a prezentovat je před
ostatními. O své činnosti si vedou záznam – složku, kterou postupně doplňují. Žáci jsou
vedeni k systematičnosti.
Pro hlubší poznání kultury našich sousedů poslouží i nácvik písní a říkadel v jazyce té dané
země. Žáci si uvědomují nutnost znalosti jazyka pro komunikaci s lidmi jiných národů –
tuto znalost získají jen odpovědným přístupem k učení. S písněmi a říkadly přidělených
zemí se žáci seznamují opět s jednou z vyučujících.
Průběh vlastního projektového týdne:
Obsah projektového týdne jaro
Klíčová aktivita Polsko
- tvorba koláže
- beseda o Polsku
- práce na počítačích
- rýsování grafů
- podle atlasu malování nástěnné mapy Polska
- lidový tanec Mazurka
- video Bolek a Lolek
- křížovky, hry, písničky
- referáty, zápis
Klíčová aktivita Rakousko
- tvorba koláže
- beseda o Rakousku
- práce na počítačích
- rýsování grafů
- podle atlasu malování nástěnné mapy Rakouska
- křížovky, hry, písničky
- pečení „Sachrova dortu“
- referáty, zápis
Klíčová aktivita Slovensko
- tvorba koláže
- beseda o Slovensku
- práce na počítačích
- rýsování grafů
- podle atlasu malování nástěnné mapy Slovenska
- video
- písničky
- říkadla, zápis
- referáty, zápis
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Klíčová aktivita Německo
- tvorba koláže
- práce na počítačích
- rýsování grafů
- podle atlasu malování nástěnné mapy Německa
- video
- písničky, říkadla,
- referáty, zápis
Popis týmu
Průběh projektového týdne zabezpečují vyučující s těmito úkoly: písně, hymny a říkadla
jednotlivých států
Polsko
Slovensko
Rakousko, zajištění besedujícich
Německo

Pomůcky, materiál, technika
Výkresy A1, výkresy A3,4, papíry, balící papír, temperové a vodové barvy, pastelky, fixy,
lepidla, nůžky, euroobaly, složky, nástěnky, špendlíky, milimetrový papír, barevný papír,
pracovní listy k jednotlivým inovativním hodinám, izolepa, rysováčky, fotografie a
obrázky ke konkrétním inovativním hodinám, encyklopedie, videokazety Rakousko,
Slovensko, Německo a Polsko, zvýrazňovače, centropen 0,3mm, sešívačka, keramická
hlína – výroba dárků pro besedující, věci k přípravě jídla dle konkrétního receptu,
počítače, interaktivní tabuli, kopírka, přístroj na fóliování, video, DVD přehrávač,
magnetofon, CD přehrávač

Besedující
Hosté z Rakouska, Polska a Slovenska

Metodika jednotlivých projektových dnů
1.den – přípravné informace k projektovému týdnu, prezence dětí, program dne
- žáci píší úvodní test – není na známky, pouze se boduje pro pozdější srovnání

vstupní test
Na úvod projektového týdne
Jméno:________________
Skupina:________________

- 34 -

Vstupní znalostní test: Co vím o sousedních státech ČR?
A. SLOVENSKO
1.Sousední státy Slovenska
………………………………………………………………….
2. Jak se jmenuje nejznámější pohoří a nejvyšší hora?……………….
…………….……...
3. Napiš hlavní město Slovenska……………………................ a další města, která znáš
………………………………………………………………………………………..
4. Řeka, která protéká Bratislavou je
………………………………………………………..
5. Úředním jazykem je
………………………………………………………………………
6. Zkratka pro národní park v Tatrách je
…………………………………………………….
7. Znáš některá slovenská slova a jejich český překlad?
Napiš……………………………...
…………………………………………………………………………………………….
8. Jezero na Slovensku
………………………………………………………………………
9. Známé lázeňské město na řece Váh
………………………………………………………
10. Napiš v bodech další zajímavosti, spojené se Slovenskem .......................…………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
B. POLSKO
1. Sousední státy
Polska……………………………………………………………………...
2. Pohoří a nejvyšší
hora……………………………………………………………………..
3. Hlavní město Polska …………………………….. a další města, která znáš
……………………………………………………………………………………………..
4. Řeka, která protéká Varšavou
…………………………………………………………….
5. Úředním jazykem je
………………………………………………………………………
6. Nejvyšší představitel římskokatolické církve
…………………………………………….
7. Znáš některá polská slova a jejich český překlad? Napiš
………………………………...
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…………………………………………………………………………………………….
8. Jezero v Polsku
……………………………………………………………………………
9. Historické město na jihu Polska
…………………………………………………………..
10. Napiš v bodech další zajímavosti, spojené
s Polskem…………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
C. RAKOUSKO
1. Sousední státy Rakouska
………………………………………………………………….
2. Pohoří a nejvyšší hora
…………………………………………………………………….
3. Hlavní město Rakouska …………………………….. a další města, která znáš
…………………………………………………………………………………………….
4. Řeka, která protéká Vídní
………………………………………………………………...
5. Úředním jazykem je
………………………………………………………………………
6. Co to jsou LIPICÁNI
…………………………………………………………………….
7. Znáš některá rakouská slova a jejich český překlad? ……………………………….
…………………………………………………………………………………………….
8. Jezero v Rakousku
………………………………………………………………………..
9. Horské středisko v Alpách
………………………………………………………………..
10. Napiš v bodech další zajímavosti, spojené s Rakouskem
………………………………...

D. NĚMECKO
1. Sousední státy Německa
…………………………………………………………………..
2. Pohoří a nejvyšší hora
……………………………………………………………………..
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3. Hlavní město Německa ……………………………………. a další města, která znáš
……………………………………………………………………………………………..
4. Řeka, která protéká Berlínem
……………………………………………………………..
5. Úředním jazykem je
……………………………………………………………………….
6. Největší německý přístav na Labi
…………………………………………………………
7. Znáš některá německá slova a jejich český překlad? Napiš
………………………………
…………………………………………………………………………………………….
8. Jezero v Německu
…………………………………………………………………………
9. Město, s největším letištěm v Německu
…………………………………………………..
10. Napiš v bodech další zajímavosti, spojené
s Německem………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...

- žáci se rozdělí do čtyř skupin – Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko,
pod vedením svých vyučujících pracují nad koláží
- beseda o Polsku - organizační pokyny – vyučující zabezpečí rodilé mluvči
z Polska, zabezpečí místnost pro lektory a požadovanou
techniku, s lektory dohodne obsah besedy – hl.město,
další velká města, povrch, úřední jazyk, měna, významné
osobnosti, průmysl, další zajímavosti ze života v Polsku,
jako poděkování žáci zhotoví z keramické hlíny pro lektory
dárek
- práce na počítačích – vyhledávání údajů k Polsku, Rakousku, Německu, Slovensku a ČR
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Pracovní list (ve zmenšené podobě)
Pracovní list č.1
JMÉNO:_______________
TŘÍDA: 5.A
STÁT

ROZLOHA

POČET OBYVATEL

HL.MĚSTO – POČET OBYV.

NEJVYŠŠÍ HORA

ČR
Zaokrouhlení

SLOVENSKO
Zaokrouhlení

POLSKO
Zaokrouhlení

RAKOUSKO
Zaokrouhlení
NĚMECKO
Zaokrouhlení

Pracovní list č.2
Jméno:_______________

Otázky pro práci na počítači dne 11.5.2009
1.SLOVENSKO
a) Hlavní město Slovenska Bratislava se rozkládá na obou březích řeky
…………………….
b) Co všechno je symbolem Bratislavy?
……………………………………………………

2. POLSKO
a) Hlavní město Polska Varšava leží ve středním Polsku na středním toku řeky
……………
b) Hlavním městem Polska nebyla vždy Varšava. Královský dvůr přesunul do Varšavy
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Zikmund III. Z města ………………………..

3. RAKOUSKO
a) Hlavní město Rakouska Vídeň leží na řece
……………………………………………….
b) Jak se jmenuje památka, architektonický skvost, který nechal postavit rakouský
stavitel
Bernard Fischer z Erlachu na přání císaře Karla
IV.?…………………………………….

4. NĚMECKO
a) Která řeka protéká hlavním městem Německa Berlínem?………………………………
b) Jaká nejdůležitější muzea bychom mohli najít v Berlíně?
………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
Pokud máš čas, můžeš nakreslit obrázek, který souvisí s hlavním městem vybraných států.

- společné zhodnocení dne, co se nám povedlo, líbilo, v čem se zlepšíme

2.den - POLSKO
– motivace projektového dne prostřednictvím referátů a koláže
- na základě pracovního listu z předchozího dne tvorba grafů – počet obyvatel,
rozloha, výška nej.hory,
- tajenka: vědomosti načerpané z besedy, „osvěžení“ nových informací
(řešení Doubravka)

Zakroužkuješ-li správnou odpověď, vyjde ti tajenka:
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Varšava je větší než Praha:
c) 2x
d) 3x
e) 4x
V historickém Krakově se na hlavním náměstí nachází:
a) kašna
u) orloj
o) tržnice
Na věži se tam každou celou hodinu troubí jako připomínka vpádu:
u) Tatarů
o) Avarů
a) Hunů
Technickou památkou Gdaňsku je středověký:
d) mlýn
b) jeřáb
h) kladkostroj
Pirohy jsou:
o) koblížky
p) koláče
r) taštičky
Zelenina pěstovaná ve Velkopolsku u Poznaně:
a) chřest
e) pórek
i) řeřicha
Na Vánoce si Poláci dávají pro štěstí pod ubrus:
u) šupiny
v) seno
y) minci
Na Velikonoce se v Polsku:
i) barví vejce a chodí s pomlázkou
j) nabarvená vejce se schovávají po zahradě
k) barví vejce a chodí na oblívačku
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Jdeš-li v Polsku do sklepa, jdeš do:
a) obchodu
b) sklepa
c) na půdu
- loto: didaktická hra využívající podobnost češtiny a polštiny, vzniklý
státní znak si žáci vlepí do sešitů
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- zápis do sešitu
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- poslech populárních polských písní (E.Farná, Behemoth)
- práce s učebnicí a mapou, zápis do sešitů
- nácvik a zpěv polské lidové písně GORALE
slova

ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA DWA WARKOCZE
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA DWOJE OCZU
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA WIELKE SERCE
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA Z PRZODU Z TYLU
PODZIELITA SIE

ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA DWA WARKOCZE
PODZIELITA SIE
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ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA DWOJE OCZU
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA WIELKE SERCE
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA Z PRZODU Z TYLU
PODZIELITA SIE

ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA DWA WARKOCZE
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA DWOJE OCZU
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
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MA GORALKA WIELKE SERCE
PODZIELITA SIE
ZA LASAMI ZA GORAMI ZA DOLINAMI
POBILI SIE DWAJ GORALE CIUPAGAMI
EJ GORALE NIE BIJTA SIE
MA GORALKA Z PRZODU Z TYLU
PODZIELITA SIE

- kartičkovaná: matematická hra
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- skupinová práce s katalogy o Polsku,
- videodokument – technická památka Wieliczka
- poslech Polonézy č.3 F.Chopina
- video Bolek a Lolek
- nácvik lidového tance mazurka
- poslech polské hymny
Polská hymna.mp3

- vyhodnocení tajenky, zhodnocení projektového dne

3.den - Slovensko
– motivace ke Slovensku
- poslech referátů o Slovensku, které si žáci před projektovým týdnem připravili
- anketní lístek
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- tabulka grafů – srovnávání rozlohy a počtu obyvatelstva
- video – Slovensko
- pracovní list – zábavná matematika s tajenkou
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- práce s katalogem ve skupinách – otázky, odpovědi
- beseda s rodilým občanem Slovenska
- zápis do sešitu, nalepení slovenských říkadel, ochutnávka národního jídla
Halušky – toto jídlo připravily některé děti na ochutnávku předem

Slovenská hymna.mp3

- zhodnocení projektového dne
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4.den - Rakousko
– práce s atlasy, práce s grafy, doplňování křížovky

- shlédnutí prezentace žáků o Rakousku

Projekt „JÁ NA TO
MÁM“

RAKOUSKO
- poslech písní populárních rakouských zpěváků
- beseda o Rakousku s rodilými mluvčími včetně jejich tradičního pokrmu
- příprava Sachrova dortu ve cvičné kuchyňce – podle receptu žáci ve skupinkách
zhotovili Sachrův dort

- 52 -

- nácvik písní v němčině – Rot,rot,rot, ist …
Kopf, Schulte, Knie und Daumen

- 53 -

- 54 -

- poslech rakouské státní hymny

Rakouská hymna.mp3

- shrnutí nově osvojených znalostí o Rakousku, zhodnocení projektového dne

5.den - Německo
– motivace, vstupní znalosti o daném tématu skupinově, poslech německé národní
hymny, videodokument o Německu, poslech populárních německých písní
Německá hymna.mp3

- rozdělení do skupin, vylosování témat, studium poskytnutých materiálů, čerpání
znalostí z učebnice, příprava na zápis do sešitu
- zápis na tabuli a do sešitu

- referáty žáků o Německu, které si žáci připravili předem, různé zajímavosti
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- zpětná vazba získaných znalostí – německá říkanka, křížovka, osmisměrka,
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- zhodnocení projektového dne
- výstupní test – stejný test, který žáci psali na začátku projektového týdne
porovnání výsledků, zda v dětech něco zůstalo navíc.
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6. ročník
Poznávám kraj, ve kterém žiji.
Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence. Poznat a seznámit se s dějinnými i
současnými dominantami své obce a obcí okolních. Získat přehled o vývoji obcí v době
dřívější a současné. Zmapovat zajištění služeb v obcích v současné době a pokusit se
doporučit doplnění sortimentu služeb.
Předpokladem je, že žáci přicházející na druhý stupen ZŠ by měli znát základní
množství informací, pomocí kterých by měli být schopni seznámit např. turisty
s charakteristikou své obce a jejími hlavními rysy a pozoruhodnostmi. Taktéž by měli mít
podobné informace i o obcích okolních. Máme na mysli informace o obecním úřadě a
jejich zástupcích, dominantách obce, stručných dějinách a pokud možno i službách v obci.
Vše ovšem v rovině věku žáků šestého ročníku ZŠ. Množství a soubor informací
reguluje garant projektu pro šestý ročník podle ŠVP školy pro daný ročník. V kostce : žák
by měl vědět, kde jsou důležité objekty v obci jako OÚ, škola, školka, kostel, památkově
chráněné objekty, výjezdy do okolních obcí, jméno starosty a jeho bydliště a p. V rámci
projektu by bylo vhodné rozšířit informace i o sídla významných firem a služeb v obci.
Pro zpřístupnění plnění úkolů byla navržena forma hry Hledání pokladu, kde si žáci
procvičí orientaci v katastrální mapě.
V týmu Projektu „Já na to mám“ pro šestý ročník – podzim je
Garant, asistenti pro jednotlivé obce, třídní učitelé, zástupci do hodnotící komise a za
mezipředmětové vztahy.
Příprava klíčové aktivity:
Úkoly pro přípravu na plnění klíčové aktivity byly rozděleny na schůzkách garanta
s asistenty následovně:
garant - zajistí návrh práce v projektovém týdnu, komunikaci s obcemi a návrh úkolů pro
jednotlivé asistenty, zajištění materiálních pomůcek
asistenti pro obce – informace a pomoc žákům při plnění úkolů v projektovém týdnu
třídní učitelé – dohled na žáky při výjezdech do obcí a pomoc při hodnocení výsledků
splněných úkolů
mezipředmětové vztahy – jednoduchý popis v Aj pobytu třídy v některé z obcí

Realizace klíčové aktivity:
Pro realizaci klíčové aktivity byl vypracován program plnění úkolů projektového
týdne,(viz příloha č.1), kde byly jednotlivé úkoly rozděleny po dnech následovně:
Pondělí: Seznámení se s hlavní myšlenkou projektového týdne pro šestý ročník, zadání
úkolů, rozdělení do tří družstev, příprava jednotlivých družstev na den v jejich obci( plán
trasy hledání pokladu, indicie, zjištění dostupnosti dopravy do obce, spolupráce s OÚ, dále
také na PC vytisknutí mapy obce a orientace v ní).

Úterý – čtvrtek: Plnění úkolů v jednotlivých obcích ( Novosedly, Pasohlávky,
Brod nad Dyjí, Jevišovka a Drnholec). Žáci se dostavili ráno před OÚ zadané
obce, kde jim družstvo, které v této obci hru připravilo předalo mapy s trasou pro hledání
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pokladu. Byly na ní body, kde se nacházela písmena, ze kterých měla družstva složit název
místa uložení pokladu(místo mělo být významnou dominantou obce). Po ukončení hry
následovaly návštěvy dalších významných míst v obci, nebo míst, kde místní žáci nejraději
pobývají a chtěli by je svým spolužákům ukázat.
Pátek: Tento den měli žáci zdokumentovat předešlé tři dny formou složky, ve které by byly
uloženy dokumenty o přípravě družstev, hodnocení zážitků z jednotlivých obcí příprava
plnění úkolu z AJ.
Tyto složky a získané informace a vědomosti o obcích, dále úroveň přípravy hry o poklad
u jednotlivých družstev byla kritéria hodnocení družstev porotou.

Příloha č.1
Projekt „ Já na to mám“ pro šestý ročník – klíčová aktivita
Poznávám kraj, ve kterém žiji.
Úkoly, se kterými jsou žáci seznámeni první den projektu:
1) Seznámit se s cílem, formami a metodami projektu pro svůj ročník – zajistí garant
2) Rozdělit se do tří skupin, pokud možno podle místa bydliště a v těchto skupinách
pracovat na plnění úkolů, zapojovat se do práce s maximálním úsilím, poskytovat
své skupině své zkušenosti a vědomosti, hodnotit práci skupiny i práci svou.
Ad.1) Tématem projektu pro šestý ročník „Poznávám kraj ve kterém žiji“ je rozšíření
vědomostí o vlastní obci a o obcích okolních. Vzhledem k věku a motivaci je použito
formy hry na poklad. Každá skupina žáků připraví hru pro další dvě skupiny. K tomu
potřebuje první den projektu splnit tyto úkoly:
- vytisknout si tři katastrální mapy svých obcí(příloha č.2) a naplánovat a zakreslit do
nich trasu, po které půjdou další dvě družstva při hledání pokladu. Na trase jsou
zaznamenána místa, kde jsou ukryty indicie(písmena, ze kterých se skládá název
místa, kde je ukryt poklad). Indicie se budou snažit ukrýt na místech pro obec
známých, významných – dominantách.
- při sestavování trasy na mapě si procvičí orientaci v mapě, najdou každý svoje
bydliště a podobná důležitá místa
- počet míst s indiciemi bude záležet na názvu místa s ukrytým pokladem. Tímto
místem by mělo být místo mimo trasu hry, ale pro obec důležité.
- připravit mapy pro další dvě družstva a zajistit umístění indicií.
Ad.2) Každá skupina pracuje samostatně, odděleně za dohledu asistenta pro danou
obec. Rozdělí si úkoly hostitelského družstva, zajištění umístění indicií, dohled nad
regulérností soutěže ve své obci a sestaví spolu s asistentem seznam míst v obci, které
by po skončení hry rádi spolužákům ukázali. Zvolí si kapitána, který komunikuje
s asistentem a garantem.
Druhý až čtvrtý den probíhá hra na poklad v jednotlivých obcích za asistence domácího
družstva, garanta, TU domácího družstva a asistenta pro příslušnou obec. Poklad zajišťuje
garant, asistent a TU ve spolupráci s OÚ.
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Úkoly, které plní žáci pátý den projektu:
1) Sestavení a zkompletování složky obsahující:
- mapku své obce s trasou hry na poklad
- indicie a správný název místa úkrytu pokladu
- stručný popis událostí a průběhu druhého – čtvrtého dne
- stručné dějiny své obce
- splněný úkol v rámci mezipředmětových vztahů – Cj(příloha č.3)
- zhodnocení práce skupiny v projektovém týdnu

Příloha
č.2
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Příloha č. 3

Anglický jazyk 6. ročník: Poznávám kraj, ve kterém žiji
Write your information about firms in an alphabetic order and find vocabulary connected
with these firms.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FIRM

VOCABULARY
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6. ročník
Starověké Řecko a Řím
1. ÚVOD - Projektový týden „Já na to mám“ – v 6. ročníku zaměřený na starověké Řecko
a Řím – je inovativním projektovým vyučováním, ve kterém se žáci učí především
konkurenceschopnosti v rámci kolektivu, učí se prosazovat svoje názory, respektovat
názory druhých, rozdělit si práci ve skupince a převzít zodpovědnost za svůj úkol, ale i za
práci celé skupinky. Toto se nejvíc projeví při závěrečných prezentacích, kdy se žáci musí
dopředu dohodnout, kdo bude co říkat, rozdělit si úlohy při prezentaci svých výstupů.
Cílem projektového vyučování je rozvíjení klíčových kompetencí. Žáci se seznámí
s historií, kulturou, přírodními a geografickými podmínkami Řecka a Říma (města i
impéria). Uvědomí si, jak lidé tehdy žili, jaká provozovali řemesla, jaké uctívali bohy, jaký
byl život válečníků, uvědomí si rozdíl v životě bohatých a chudých Římanů, poznají život
gladiátorů a nejznámějších imperátorů. Ve dnech zaměřených na rukodělnou tvorbu mají
žáci šanci vyzkoušet si svoji manuální zručnost, popřípadě odhalit i další oblast svých
dovedností. Vyzkouší si řemesla dávného starověku.
Téma projektového týdne čerpá z učiva dějepisu, zábavnější formou si žáci prohlubují
svoje znalosti o nejvyspělejší společnosti Evropy př. n. l. až do poloviny 15. st.
Členové realizačního týmu:
a)garant – zajistí celkový průběh projektového týdne, kontroluje připravenost jednotlivých
úkolů, s týmem svých asistentů pořádá pravidelné porady k realizaci a posléze ke
zhodnocení celého týdne
b)Vyučující předmětů, které jsou zahrnuty do programu projektového týdne, vypracují
pracovní listy, z nichž je výstupem katalog cestovní kanceláře. Pracovní listy v každém
předmětu jsou zaměřeny na Řecko a Řím – současný nebo historický pohled. Před
zahájením projektového týdne zpracují a posléze provedou vyučující zapojení do
projektového týdne inovativní hodinu, ve které žáky seznámí s obsahem projektového
týdne v rámci jejich předmětu. Objasní cíl projektu v oblasti jejich předmětu, seznámí žáky
s pomůckami, které si mají obstarat, poskytnou encyklopedie nebo slovníky, pomohou
vyhledat příslušné internetové stránky.
c) zaměstnanci rehabilitačního centra v Hrušovanech n.J. – plavčík – připraví závody a
soutěže pro žáky
d) oborník na drátkování a pletení z pedigu (nebo jinou rukodělnou činnost)- připraví
si pro zájemce jednoduché výrobky, které jsou vystaveny ve vestibulu školy
Výstupem klíčové aktivity jsou katalog cestovní kanceláře, divadelní maska – veselá
nebo smutná - a maketa Kolossea. Ke každému úkolu dostanou žáci podrobné písemné
instrukce předem, aby měli čas zajistit si především potřebný materiál na výrobu masky a
Kolossea (karton nebo tvrdý papír, lepidlo, nůžky, barevné papíry, další pomůcky dle
fantazie). Ostatní pomůcky ( encyklopedie, slovníky, atlasy) nejsou povinné, dodá
vyučující nebo garant.
Cílová skupina: žáci daného ročníku, rozdělení do skupinek
Formy a metody práce v průběhu projektového týdne: skupinová práce, samostatná
práce, skupinová diskuse, konzultace s garantem nebo s vyučujícím.
Formy a metody práce mimo projektový týden: inovativní hodiny k danému tématu –
připraví jednotliví vyučující
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Materiální vybavení: encyklopedie, slovníky, k dispozici budou počítače, s sebou si žáci
přinesou materiál na výrobu masky a makety Kolossea, drátky a pedig budou k dispozici
ve škole (mohou mít i vlastní).

2. PRŮBĚH PROJEKTOVÉHO TÝDNE
Projektové vyučování je rozděleno do pěti pracovních dnů.
Před začátkem projektového týdne se žáci rozdělí do čtyř- až pětičlenných skupinek,
ideální složení je 2 děvčata + 2 kluci, němčináři a angličtináři. Každá skupinka představuje
cestovní kancelář zaměřenou na Řecko a vymyslí svůj název.
Každý den je zaměřený na jinou aktivitu, zároveň průběžně žáci vyrábí svůj katalog
cestovní kanceláře, která zve svoje klienty na dovolenou do Řecka. Dalším průběžným
úkolem je výroba masky řeckého divadla – veselé nebo smutné a makety Kolossea. Masky
a maketu vyrábí z přineseného kartonu, barevného papíru, lepidla, na masku mohou zapojit
fantazii a přinést i něco na dozdobení – chemlon, bavlnky, korálky, knoflíky,… .
Katalog fiktivní cestovní kanceláře je sestaven z pracovních listů, ve kterých žáci
vyplňují úkoly z jednotlivých vyučovacích předmětů – Čj, Cj (Aj, Nj), M, Z, D, Př, Tv –
plavání. K dispozici mají encyklopedie, slovníky, internet, učebnice, atlasy, publikace –
vlastní i zapůjčené ze školní knihovny. Na dalších pracovních listech je zpráva o výrobě
řeckého salátu ve školní cvičné kuchyni, zpráva z besedy o Římu a každý žák vyplňuje list
sebehodnocení, ve kterém doplní, co ten den udělal a jak mu to šlo.
První den projektového vyučování je zaměřený na drátkování – aktivita zaměřená na
manuální zručnost, starověcí Řekové a Římané byli zruční řemeslníci. Žáci si mohou
zkusit vyrobit stromeček z drátku a korálků. Všechny výrobky jsou následně vystaveny
v prostorách školy. Výroba není povinná, žáci se zapojují dobrovolně.
Druhý den zahajujeme besedou o současném hlavním městě Itálie – Římu. Někteří z žáků
se zúčastnili projektového zájezdu do Říma.
Posléze se žáci rozdělí na dvě poloviny, napříč skupinkami – jedna polovina jede plavat do
Hrušovan n.J. do bazénu = Jónské moře, kde plní různé úkoly a podle nich pak vyplní
pracovní list v katalogu. Druhá polovina žáků zůstává ve škole a pracuje na skupinových
úkolech.
Třetí den jede plavat druhá polovina žáků, ti předchozí pracují na skupinkových úkolech.
Po návratu druhé skupiny z Hrušovan n.J. se rozdělí na angličtináře a němčináře a
vypracovávají úkoly z cizího jazyka.
Čtvrtý den čeká žáky práce s pedigem – opět aktivita zaměřená na rukodělnou výrobu,
opět dobrovolná. Výrobky jsou vystaveny v prostorách školy.
Po dokončení pedigových košíků se přesuneme do cvičné školní kuchyně, kde žáci
z přinesených surovin vyrábí řecký salát. Ve zbytku dne průběžně dokončují úkoly
z katalogu, divadelní masky a maketu Kolossea.
Pátý den v první polovině dopoledne probíhají poslední dokončovací práce na všech
výstupech projektového týdne, ve druhé polovině dopoledne pak žáci po skupinkách
prezentují svoji práci.
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V závěru každého dne vyplní žáci list sebehodnocení – vyplní, který úkol dnes dělal, jak
mu to šlo, jak se mu to líbilo.
Seznam příloh: 1.-3. český jazyk – bohové, přesmyčky, Trója
4. angličtina – slovíčka
5. , 6. matematika
7. přírodopis
8.-10. zeměpis
11.-18. dějepis
19. plavání
20. sebehodnocení
21. pomůcky - pro žáky na nástěnku
PŘÍLOHY:
1. Český jazyk
DOPLŇ:
1. Aurora je bohyně ……………..
2. Bohyně ………………. se jmenuje Fortuna.
3. Flóra je bohyně …………………………….
4. Syn Dia – hrdina, silák se jmenuje ………………………………
5. Honor je ……………………………………..
6. Zeus neboli …………….. je ……………………………………
7. Juno neboli …………….. je ochránkyně ……………………….
8. Bůh války a vojenství byl ………………………………………….
9. Neptun neboli ………………… byl bohem ……………………...
10. Bohyně lovu se jmenovala ………………………….
11. Seléné neboli ………………….. je bohyně ………………………
12. Victoria je ……………………………………………………………
13. Bohyně …………………………. je Démétér neboli …………………………….
14. Athéna v římské verzi ………………je bohyně ……………………. a moudrosti.
15. Venuše v řecké verzi ………………. je bohyně …………………….
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2. Český jazyk -

Přesmyčky – vytvoř jméno boha/bohyně

rouraa – Aurora
nafortu – Fortuna
aflór –
klésrahé –
norho –
terjupi –
ahér –
tunpne –
niada –
anlu –
rocvitia –
reces –
rvamine –
ševune –
sarm -

Projekt – 6. ročník – Český jazyk

3.

Téma: Staré řecké báje a pověsti
TRÓJA
přečti si báji o dobytí Tróje
co symbolizoval KŮŇ?
uveď další příklady z řeckých dějin, kdy lest slavila úspěch
jaký je rozdíl mezi bájí a pověstí?
najdi informace o Homérovi a jeho dvou nejzámějších dílech, urči
jejich formu, osvoj si tento literární pojem
- nakresli dřevěného koně (pro katalog cestovní kanceláře)
- napiš pár vět, kterými budeš lákat turisty k návštěvě Tróje (Řecka) a
které by mohly být základem prospektu cestovní kanceláře
-

Doporučená literatura: Petiška, Eduard, Staré řecké báje a pověsti,
Ottovo nakl., Praha, 2006
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4. STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM – pracovní list – angličtina – 6. ročník
Do slovníčku si nejprve doplň slovíčka, která znáš, ostatní potom vyhledej ve slovníku.
SLOVNÍČEK – VOCABULARY
česky

anglicky

česky

Řecko

Evropa

Řím

Afrika

starověk

moře

stát

Středozemní

republika

ostrov

císařství

poloostrov

panovník

podnebí

císař

hora

vojevůdce

řeka

bohatství

město

náboženství

zemědělství

bůh

pole

obchod

oliva

válka

víno

voják

řemeslo

legie

keramika

vítězství

palác

prohra

umění

boj

literatura

bitva

řečník

zajatec

divadlo

otrok

malířství
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anglicky

5. Projekt : MATEMATIKA 6.ročník, ŘECKO
Pracovní list
1.Kolik korun stojí dovolená v Řecku pro čtyřčlennou rodinu? Vyber tu nejlevnější a
nejdražší, kterou cestovní kancelář nabízí. Vypočítej průměrnou cenu.
Nejlevnější:
Nejdražší :
Aritmetický průměr:
2.Jak dlouho bude rodina na tuto dovolenou šetřit, jestliže měsíčně uspoří 1 500 Kč ?
Na levnější :
Na dražší:
3.Když rodina bude mít vlastní dopravu, kolik si mají odečíst za letenky ?
4.Kde používáme řeckou abecedu ?
5.Dokážete vyrobit tabulku s řeckou abecedou ?
Máte-li vše hotové, vezměte si číselnou tabulku a vyluštěte šifru !
6.
124
713
712
120 S
453
320 R
190 L
805
550
305
115 Á
106 O
230 U
322
810 É
216 N
610
300 V
753
315
84 O
144
900 L
225 I
107
36 Ž
253
82
606
104 N
280
116
138 R
88 J
20 K
333 E
400 E
155 A
705
108 A
55
240 K
312
100 !
89
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné dvěma(i).
Kolik je jich celkem?
Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné třemi.
Kolik je jich celkem?
Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné pěti.
Kolik je jich celkem?
Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné deseti.
Kolik je jich celkem?
Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné dvěma a třemi.
Kolik je jich celkem?
Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné 2,5.
Kolik je jich celkem?
Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné 3,5.
Kolik je jich celkem?
Zapiš počet čísel v řádcích, které jsou dělitelné 2,3,5,10.
Tato čísla seřaď vzestupně a vylušti tajenku.
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498
148
412
444
511
75
130
49
990

T
H
N
A
E

7.

6.ROČNÍK – ŘECKO-přírodopis

1) Napiš 3 šelmy vyskytující se v Řecku.
2) Napiš 3 stálezelené keře rostoucí na pobřeží.
3) Napiš faunu Řecka.
4) Typický potravinový produkt Řecka.
5) Pokus se zjistit, co znamenají tyto řecké pojmy:
KAFENEÍO
PLATEÍA
SIESTA

8. Projekt : ZEMĚPIS 6.ročník – STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM
Pracovní

list

1.Na které litosferické desce leží Řecko ?
...............................................................................................................................................
2. Řecko zaujímá nejjižnější část kterého poloostrova ?
.................................................................................................................................................
3.Víš kolik ostrovů tvoří ostrovní část Řecka a kolik z nich není
obydleno?................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.Jak se jmenuje poloostrov na 38 s.š. a 22 v.d. ?
................................................................................................................................................
5.Znáte alespoň 2 ostrovy, které čeští turisté nejčastěji vyhledávají
k rekreaci?................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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6.Ve kterém moři si zaplavete při rekreaci na ostrově
Kréta?.......................................................................................................................................
7.Jakou nadmořskou výšku má nejvyšší hora? Co o ní víte z dějepisu ?
9.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8.Dokážeš napsat zeměpisné souřadnice hlavního města ?
..............................................................................................................................................
9.Kolik obyvatel má hlavní město? Srovnej s počtem obyvatel Prahy.
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
10.Dokážeš namalovat vlajku Řecka ?
11.Jaká je průměrná teplota v Řecku v zimě: ......................,v létě: ....................................
kolik je roční průměrný úhrn srážek: .................................................................................
12.Jakou část Řecka chcete v budoucnu navštívit ?
...............................................................................................................................................
Proč?.....................................................................................................................................
10. 13.Musíme si seřídit čas na hodinkách při návštěvě Řecka ?
..................................................................................................................................................
14.Jakou měnou se platí v Řecku ?
..................................................................................................................................................
15.Jaký je kurz české koruny k této měně ?
..................................................................................................................................................
16.Řím je hlavní město kterého státu ?
..................................................................................................................................................
17.V Římě se nachází nejmenší stát světa, je to .....................................................................
18. Řím : rozloha - ...........................počet obyvatel - ............................................................
Vatikán: rozloha - ........................počet obyvatel - ............................................................
- 73 -

11.

6. třída – ŘECKÉ DIVADLO - MASKY – DĚJEPIS

-

každá skupinka : POMŮCKY: - karton / tvrdý papír
- vodovky/tempery/fixy/pastelky
- nůžky, lepidlo
- kloboučková guma (úzká guma)
- fantazie

-

POSTUP:

1) z kartonu / tvrdého papíru vystřihnout veliký kruh / ovál
2) v řeckém divadle se hrály buď KOMEDIE nebo TRAGÉDIE -----maska bude buď VESELÁ ( vystřihnout ústa do úsměvu) nebo SMUTNÁ
(vystřihnout ústa do „podkovy“)
3) vystřihnout oči
4) barevně zpracovat - POMALOVAT masku podle fantazie ------maska bude buď MUŽSKÁ nebo ŽENSKÁ
5) připevnit GUMIČKU ( kolem hlavy)
6) nasadit NA HLAVU
ZVLÁŠTNÍ ÚKOL PRO VŠECHNY SKUPINKY:
1)VYROBIT MAKETU KOLOSSEA (z kartonu nebo trvdého papíru) – v rámci
výtvarné výchovy
2) VYROBIT MAKETY ŘECKÉHO DIVADLA
12. DĚJEPIS
Starověké Řecko a Řím – projektový týden, 6. ročník
skupina 1 – Počátky Říma- vypracujte otázky a úkoly:
1) Jak se jmenovali bratři, kteří měli založit Řím?
................................................................................................................................
2) Které zvíře podle legendy vychovalo bratry?
................................................................................................................................
3) Kdy byl podle pověsti založen Řím?
................................................................................................................................
4) Jak, kdy a na břehu které řeky opravdu vznikl Řím?

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
5) Namaluj sochu vlčice s bratry Romulem a Remem:
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13. Starověké Řecko a Řím – projektový týden, 6. ročník
skupina 2 – Život v Římě- vypracuj otázky a úkoly:
1) Jak se nazýval mužský a ženský oděv?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
2) Jakou nosili Římané obuv?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
3) V čem Římané bydleli?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
............................................................................................................................
4) Co víš o otrocích?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................
5) Co víš o vzdělávání Římanů?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................
6) Nakresli oblečení prostého a bohatého Římana a aspoň jeden účes: na druhou stranu
14. Starověké Řecko a Řím – projektový týden, 6. ročník
skupina 3 – Raná římská republika – vypracuj otázky a úkoly:
1) Co znamená slovní spojení „res publica“?

............................................................................................................................
2) Kdo stál v čele republiky?
............................................................................................................................
3) Kdo byli plebejové?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
4) Kdo byli patricijové?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
5) Jak se jmenovaly první římské zákony? Kdy byly sepsány?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
6) Kdo byl tribun lidu? Jaké měl právo a co znamenalo?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................
7) Na druhou stranu načrtni plánek významného římského místa FORUM ROMANUM
(atlas str. 27)
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15. Starověké Řecko a Řím – projektový týden, 6. ročník
skupina 4 – Punské války- vypracuj otázky a úkoly:
1) Co bylo Kartágo?
.....................................................................................................................................
2) Kdo proti komu v punských válkách bojoval?
.....................................................................................................................................
3) Proč se ty války nazývaly punské?
.....................................................................................................................................
4) Kdy proběhly?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5) Kdo vyhrál třetí punskou válku?
.....................................................................................................................................
6) Nakresli římskou válečnou loď: (na druhou stranu)

16. Starověké Řecko a Řím – projektový týden, 6. ročník
skupina 5 – Gladiátoři – vypracuj otázky a úkoly:
1) Kdo byli gladiátoři?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
2) Jaké druhy gladiátorů znáš?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
3) Jak se jmenoval nejvýznamnější gladiátor?
............................................................................................................................
4) Kdy proběhlo jeho povstání otroků? Jak skončilo?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
5) Kde byli gladiátoři cvičeni k boji?
............................................................................................................................
6) Jak se jmenuje nejznámnější gladiátorská aréna v Římě?
............................................................................................................................
7) Nakresli obrázek této arény (na druhou stranu):
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17. Starověké Řecko a Řím – projektový týden, 6. ročník
skupina 6 – Vláda Gaia Julia Caesara – vypracuj otázky a úkoly:
1) Kdo byl Caesar?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
2) Co byl triumvirát?
..........................................................................................................................
3) Kdy se stal Caesar diktátorem? Kdy se stal samovládcem?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
4) Jak provedl reformu kalendáře?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
5) Kdy byl zavražděn? Kde? Proč?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................
6) Na druhou stranu namaluj podobiznu Caesara:

18. Starověké Řecko a Řím – projektový týden, 6. ročník
skupina 7 – Kultura, věda a umění v Římě – vypracuj otázky a úkoly:
1) Vyjmenuj nejznámnější římské bohy:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................
2) Jakým jazykem mluvili? Jak se nazývá písmo, kterým dnes píšeme?
........................................................................................................................
3) Ve kterých vědních oborech Římané vynikali?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
4) Jaké stavby vznikaly nejčastěji?

.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
5) Jmenuj 3 nejznámnější básníky:
............................................................................................................................
6) Od koho převzali Římané divadlo? Jaké dva základní typy divad. her znáte?
..................................................................................................................................................
......................................................................................................
7) Namaluj vstupenku do divadla:

- 77 -

19. Starověké Řecko a Řím- projektový týden, 6. ročník
Otázky k plavání

1.

Byli jsme v Řecku – ve kterém moři jsme se koupali?

2.

Kolik zvířat jste mohli vidět?

3.

Kolik rostlin bylo na břehu?

4.

Na zdi visely 2 tabule – doplň: PLAVEME
..……………………………………………………………………………………
……………….
Odpovězte na otázky, papír dozdobte obrázkem.
20. Starověké Řecko a Řím-projektový týden, 6. ročník
Projekt „Já na to mám“ – 6.tř., sebehodnocení
JMÉNO:
Pondělí
: - dnes jsem vypracovával tyto
úkoly:............................................................................
....................................................................................................................................................................
- šlo mi to bezvadně – šlo mi to trochu – nešlo mi to vůbec
- bavilo mě to – bavilo mě to trochu – nebavilo mě to
Úterý
: - dnes jsem vypracovával tyto
úkoly:............................................................................
....................................................................................................................................................................
- šlo mi to bezvadně – šlo mi to trochu – nešlo mi to vůbec
- bavilo mě to – bavilo mě to trochu – nebavilo mě to
Středa
: - dnes jsem vypracovával tyto
úkoly:............................................................................
....................................................................................................................................................................
- šlo mi to bezvadně – šlo mi to trochu – nešlo mi to vůbec
- bavilo mě to – bavilo mě to trochu – nebavilo mě to
Čtrvtek
: - dnes jsem vypracovával tyto
úkoly:............................................................................
....................................................................................................................................................................
- šlo mi to bezvadně – šlo mi to trochu – nešlo mi to vůbec
- bavilo mě to – bavilo mě to trochu – nebavilo mě to
Pátek
: - dnes jsem vypracovával tyto
úkoly:............................................................................
....................................................................................................................................................................
- šlo mi to bezvadně – šlo mi to trochu – nešlo mi to vůbec
- bavilo mě to – bavilo mě to trochu – nebavilo mě to
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Zhodnocení celého týdne:
- projekt se mi LÍBIL – NELÍBIL
- ve skupince se mi pracovalo DOBŘE – ŠPATNĚ
- ve skupince jsem MĚL – NEMĚL kamarády
- moje názory, nápady BYLY – NEBYLY použity

21.
Pomůcky – žáci do projektového týdne:
-

na výrobu masky: tvrdý karton nebo papír, tempery, fixy, nůžky, lepidlo, chemlon
na dozdobení, fantazii

-

na přípravu řeckého salátu: každá skupinka jednu papriku červenou, zelenou,
žlutou, jedno rajče, jednu salátovou okurku,olivy, olivový olej, sůl (bylinkovou),
koření do salátu, šikovné ruce

-

na drátkování a pletení z pedigu: šikovné ruce, fantazii
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7.ročník.

Zámořské objevy

Charakteristika
Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence. Vychovávat k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace, světové a
evropské historie.Vyzkoušet si některé řemeslné práce, používat bezpečně a účinně
materiály a nástroje. Přistupovat k výsledkům své práce nejen z hlediska kvality, ale i
ochrany zdraví.
Projekt navazuje na projektový týden 6.ročníků –„ Starověké Řecko a Řím“- státy,které
ovlivnily Evropu i svět a „Poznávám kraj,ve kterém žiji“. V 7. ročníku si žáci rozšíří
poznatky o tom, jak Evropa objevovala svět.

Popis realizace klíčové aktivity projektového týdne:
Žáci budou rozděleni do heterogenních pracovních skupin po 4-5 žácích. Každá skupina si
vyluští ze zeměpisného kvizu jednoho z objevitelů a vypracují úkoly, které zadají vyučující
jednotlivých předmětů ( M,Z,D,Čj,Aj,Nj,Př,Vv,D,F,Tv).
Úkoly budou prostředkem vedoucí k účinnému a komplexnímu využívání získaných
schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí s využitím mezipředmětových
vztahů.
Výstupem z tohoto vzdělávacího projektu jsou klíčové kompetence.Na konci vzdělávání
by žák měl respektovat, chránit a oceňovat historické dědictví, být veden k úctě k jiným
národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí i různých
společenství.
Kteří členové se budou na realizaci podílet ?
Garant a vyučující jednotlivých předmětů jako konzultanti. 7- 9 učitelů
Jak budete pracovat s cílovou skupinou?
Cílovou skupinou jsou žáci 7.ročníků (během dvou let 50-60 žáků).Úkoly pro skupiny
budou vypracovány formou pracovních listů nebo osnov s jménem konzultantů. Některé
úkoly budou více spojeny se znalostmi a dovednostmi, jiné zase s osobními postoji. Žáci se
podílí společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu.
Jak je tato aktivita plánovaná z časového hlediska?
Práce během školního roku s týdenním projektem ,opakuje se ve dvou letech.
Materiální vybavení – žáci budou pracovat ve třídě, k dispozici budou mít počítačovou
učebnu, školní knihovnu, encyklopedie, mapy, atlasy, globusy, modely lodí, počítače,
zajištěné lektory pro kurzy práce s kůží a drátkem,výjezdy – okresní knihovna s projektem
průřezu objevnými cestami a výstavkou cestopisů(podpora čtenářské gramotnosti) , bazén,
exkurze – hlína, jeden z nejstarších materiálů a práce na hrnčířském kruhu, chod
meteorologické stanice.

Výstup klíčové aktivity :
Výstupem bude zmapování zámořských objevů , klíčové kompetence.Z praktických
dovedností modely lodí,výrobky na hrnčířském kruhu, šperky z kůže, drobné předměty
z drátku. Žáci využijí vypracované úkoly při prezentaci své práce a k dalšímu vzdělávání.
Pro učitele – autoevaluace. Projekt poskytuje škole možnost poznání vnitřních
komunikačních
procesů na všech úrovních ( rodiče- žáci- učitelé- vedení školy).
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Do projektu budou zapojeni vyučující předmětů:
V hodinách dějepisu a zeměpisu budou žáci seznámeni s tématem projektu a s pomůckami
a materiály , které si musí nashromáždit ( z jim dostupných zdrojů – obrázky obyvatel
světa, fauna a flóra,informace o životě a plavbách „svých“ mořeplavců a cestovatelůz internetu a z encyklopedií), do doby konání projektového týdne.
Vyučující českého jazyka s dětmi navštíví knihovnu – vyhledají cestopisy se zaměřením na
objevné cesty.
Ve fyzice se seznámí s používáním navigace dříve a dnes.
V Tv-pěší túra lužním lesem,v krytém bazénu -nácvik - záchrana tonoucího.
Při hodinách výtvarné výchovy si vytvoří lodě K.Kolumba,obrázky Vikingů a jejich lodí i
zaoceánských lodí současnosti.
V přírodopise budou žáci zařazovat plodiny, které se dnes běžně v Evropě pěstují, do země
původu. Určí i země, odkud se k nám dováží dnešní exotické ovoce.
Součástí projektu bude i prokázání manuální zručnosti.Trpělivost a zručnost si vyzkouší při
práci s kůží, žáci budou vyrábět šperky, ozdoby i praktické předměty z kůže a drátků,
vyzkouší si výrobu keramiky na hrnčířském kruhu.
Navštíví meteorologickou stanici , uvědomí si význam předpovědi počasí pro dnešní
dopravu.
Obsah projektového týdne:
První den –

Druhý den –

žáci budou rozděleni (tř. učitelem a garantem) do heterogenních
pracovních skupin(4-5)
- každá skupina si vylosuje zeměpisný kviz, po rozšifrování vyluští svého
objevitele
skupiny obdrží pracovní listy – úkoly budou opatřeny jménem
konzultantů- učitelů příslušných vyučovacích předmětů, na které se žáci
mohou v případě, že si s některým úkolem nebudou vědět rady, obracet.
Závěr dne – hodnocení a sebehodnocení s třídním učitelem.
získávání informací o „svých“ mořeplavcích, zakreslování tras,
zapisování informací do mapy světa , zařazování fauny a flóry do země

původu
Třetí den -

- mapy vyzdobit obrázky lodí, fauny a flory světa
Opět hodnocení a sebehodnocení .
I.skupina- 14 žáků-odjezd na kurz práce na hrnčířském
kruhu(nádoby středověku) a exkurze – meteorologická stanice.
II. skupina- 13 žáků-ve třídě plnění úkolů, výroba lodí a zařazování

obrázků fauny
Čtvrtý den Pátý den -

a flóry do země původu., film M. Pólo.
Hodnocení a sebehodnocení.
I. a II. skupina si vymění činnosti
prezentace, výstavka výrobků, zhodnocení.

Pomůcky :pracovní listy,zeměpisné kvizy,encyklopedie,internet, slepé mapy,
atlasy,slovníky,pravidla českého pravopisu, různé cestopisy, psací potřeby, barevné
samolepky, shromážděné obrázky fauny a flóry světa, lepidlo.
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Formy a metody práce: Práce ve skupinách, samostatná práce, skupinová
diskuse,projektové vyučování, konzultace s vyučujícími, praktické dovednosti.
Popis činností: Učitel rozdělí žáky do max. čtyřčlenných až pětičlenných heterogenních
skupin (musí se přitom respektovat individuální schopnosti žáků ,výtvarné nadání,jazykové
nadání atd.).
Každá skupina dostane složku s pracovními listy a úkoly,ty si mohou žáci rozdělit nebo
pracovat ve dvojici,výsledky prodiskutovat s celou skupinou i konzultantem.
Během projektu jsou realizovány tyto klíčové kompetence: žák organizuje svůj učební
proces, dává věci do souvislostí,je zodpovědný za své učení, zvažuje různé zdroje dat, radí
se ze spolužáky, konzultuje s vyučujícím, získává informace, vytváří a uspořádává
dokumentaci, porovnává minulost a současnost, nahlíží na objevné cesty i kriticky, účastní
se diskusí a vyjadřuje vlastní názor, učí se rozumět, číst a psát více jazyky, mluvit před
kolektivem, obhajuje vlastní názor,poslouchá a bere v úvahu názory jiných, pracuje
v týmu, učí se manipulovat s jednoduchými nástroji, využívá informační techniku.
Shrnutí:Pátý den následuje prezentace –zmapování zámořských objevů, shrnutí o
objevitelích. Učitelé spolu se žáky hodnotí slovně obsah, výtvarné zpracování map i
lodí,způsob prezentace a obhajoby práce.Každý žák hodnotí svoji práci i práci spolužáků
písemnou formou.
Na prezentaci lze pozvat zástupce cestovních kanceláří, zástupce informačních
středisek.Výsledky práce skupin lze zveřejnit podle daných možností školy(výstavka,
webové stránky školy).
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Přílohy k realizaci klíčových aktivit - Zeměpisné kvizy a pracovní listy
Projekt : Zámořské objevy , 7.ročník- zeměpisný kviz

A
Lidé vždy chtěli cestovat do vzdálených krajin, které neznali, a měli pro to nejrůznější
důvody.V minulých dobách byl nejčastějším motivem obchod, dobývání a osídlování
nových zemí, pro dnešní objevitele to bývá vědecký výzkum nebo touha po dobrodružství.
O některých objevitelích mnoho nevíme, protože o svých cestách nezanechali písemné
zprávy.
1) Rozšifrujte z daného kvizu jména objevitelů
2)Vyhledejte informace o těchto osobnostech
3)Zmapujte jejich objevné cesty. ( vyrobte glóbus nebo mapu světa)
1.Poslední císařství je v:
V) Japonsko
R) Dánsko
H) Čína
2.Mezi asijské tygry nepatří:
C) Singapur
D) J.Korea
I) Japonsko
3.Největší ostrov světa je :
S) Madagaskar
T) Borneo
K) Grónsko
4.Mezi sibiřské veletoky nepatří :
I) Amur
Ř) Ob
P) Jenisej
5.Největší jezero světa je :
U) Bajkal
N) Kaspické moře
V) Mrtvé moře
6. 20 ° s.š. neprochází :
Z ) Indií
Š) Mexikem
G) Kolumbií
7.Starověké Kartágo je dnešní :
O) Tunisko
F) Alžírsko
C) Egypt
8.Nejdelší evropská řeka je :
V) Volha
Č) Dunaj
Y) Labe
9.Poušť Gobi je :
CH) Indie
J) Nepál
E) Mongolsko
Konzultant:
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B

Zeměpisný kviz
Lidé vždy chtěli cestovat do vzdálených krajin, které neznali, a měli pro to nejrůznější
důvody.V minulých dobách byl nejčastějším motivem obchod, dobývání a osídlování
nových zemí, pro dnešní objevitele to bývá vědecký výzkum nebo touha po dobrodružství.
O některých objevitelích mnoho nevíme, protože o svých cestách nezanechali písemné
zprávy.
1) Rozšifrujte z daného kvizu jména objevitelů
2)Vyhledejte informace o těchto osobnostech
3)Zmapujte jejich objevné cesty. ( vyrobte glóbus nebo mapu světa)
1.Co netvoří hranici mezi Evropou a Asií :
Ř) Ural
K.) Volha
P) Černé moře
2.Poloostrov Krym je v :
A) Kaspickém moři
H) Egejském moři
K) Černém moři
3.Na Jutském poloostrově leží :
O) Dánsko
C) Švédsko
L) Norsko
4.Mezi karibské státy nepatří :
L) Peru
Ž) Venezuela
V) Kolumbie
5.Teplý mořský proud u Japonska je :
D) Oja-šio
Č) Honšú
U) Kuro-šio
6.Obratník Raka prochází :
M) Taiwanem
I) Cejlonem
Z) Maltou
7.Největší ostrov Evropy je :
B) Velká Británie
Ž) Grónsko
T) Sicílie
8.Nejdelší řeka světa je :
P) Nil
D) Jenisej
U) Amazonka
9.Skandinávský stát je :
X) Dánsko
S) Finsko
N) Island

Konzultant:
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Zeměpisný kviz:C
Lidé vždy chtěli cestovat do vzdálených krajin, které neznali, a měli pro to nejrůznější
důvody.V minulých dobách byl nejčastějším motivem obchod, dobývání a osídlování
nových zemí, pro dnešní objevitele to bývá vědecký výzkum nebo touha po dobrodružství.
O některých objevitelích mnoho nevíme, protože o svých cestách nezanechali písemné
zprávy.
1) Rozšifrujte z daného kvizu jména objevitelů
2)Vyhledejte informace o těchto osobnostech
3)Zmapujte jejich objevné cesty. ( vyrobte glóbus nebo mapu světa)
1.Mezopotámie leží na území dnešního :
K) Řecka
M) Iráku
D) Iránu
2.Nejvyšší činná sopka Evropy je :
C) Hekla
O) Vesuv
A) Etna
3.Obratník Kozoroha prochází městem :
R) Sao Paulo
S) Manila
V) Brasília
4.Mezi státy BENELUXU nepatří :
K) Dánsko
X) Nizozemí
Z) Belgie
5.Nejmenší stát světa je :
Ž) Malta
D) San Maríno
O) Vatikán
6.Pobaltský stát je :
U) Rusko
P) Litva
J) Ukrajina
7.Nejdelší pohoří Evropy je :
Ó) Ural
Š) Karpaty
L) Alpy
8.Na řece Temži leží město :
G) Paříž
O) Moskva
L) Londýn
9.Ostrov Korsika patří :
O) Francii
H) Itálii
I) Španělsko

Konzultant:
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Zeměpisný kviz

D

Lidé vždy chtěli cestovat do vzdálených krajin, které neznali, a měli pro to nejrůznější
důvody.V minulých dobách byl nejčastějším motivem obchod, dobývání a osídlování
nových zemí, pro dnešní objevitele to bývá vědecký výzkum nebo touha po dobrodružství.
O některých objevitelích mnoho nevíme, protože o svých cestách nezanechali písemné
zprávy.
1) Rozšifrujte z daného kvizu jména objevitelů
2)Vyhledejte informace o těchto osobnostech
3)Zmapujte jejich objevné cesty. ( vyrobte glóbus nebo mapu světa)
1.Rovníkový poloměr Země je :
H) 6 358 km
M) 6 378 km
A) 6 350 km
2.V atmosféře je nejvíce :
D) kyslíku
A) dusíku
Š) vzduchu
3.Řeka Pád ústí do moře :
G) Jaderského
K) Ligurského
Ž) Egejského
4.Mezi laplatské státy patří :
A) Argentína
L) Peru
B) Bolívie
5.Beringův průliv odděluje Čukotský poloostrov od poloostrova :
V) Kamčatka
Č) Yucatán
L) Aljaška
6.Ochotské moře omývá ostrov :
Z) Honšú
H) Sachalin
E) Kamčatku
7.Když v ČR je 12.00 hodin, v Tunisku je :
I) 11.00 hodin
Ä) 12.00 hodin
F) 13.00 hodin
8.Nejvyšší vodopády světa jsou :
J) Viktoriiny
Č) Niagarské
E) Angelův
9.Pampy jsou stepi v :
S) Již. Americe
Z) Sev. Americe
Y) Austrálii
Konzultant:
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PRACOVNÍ LIST – Marco Polo
1) Marco Polo se narodil 15. září .......... , na ostrově ..................... nebo
........................ a zemřel 8.ledna roku 1324. Bylo mu ......... let.
2) Bratři Niccolo a Maffeo Polové byli kupci z Benátek. Marco byl syn jednoho
z nich. Kterého? ....................................
3) V roce 1271 se bratři Niccolo a Maffeo Polové vydali na svou druhou obchodní
výpravu na Východ a vzali s sebou i Marka. Kolik mu bylo let a jak dlouho a
Východě zůstal? .......................................................
4) Polové se vydali po starověké cestě, které se říká ,, ........................stezka“, vedla
přes střední Asii. Z Arménie putovali Polové na jih, přes Persii k jihovýchodu
.................................... zálivu, sem přijížděli kupci z Indie s ......................,
.........................., ...................... i .......................................
5) Polové chtěli odsud plout do Číny, ale svůj úmysl změnili a vydali se po souši na
sever, přes pohoří ...................... a ........................., asijskou pouští
..................Cílem jejich cesty byl ....................., sídlo mongolského chána
..................... Tato cesta trvala .................... roku. ( rok museli čekat kvůli
...................................................).
6) Marco zůstal u chána ......... let.Chán mu během té doby svěřoval různé úřady,
Marco hodně cestoval, zhotovoval pro chána nové mapy.
7) V roce ............... velký chán Marca s otcem a strýcem bohatě odměnil a
propustil.Do Benátek se vrátili po tříleté zpáteční cestě.
8) Na zpáteční cestě se plavili ................................... mořem na ...................., kde
čekali půl roku na příznivý vítr. Poté pokračovali přes ostrov .............,
............................ moře a Konstantinopol zpátky do Evropy.
9) Léta ........................... strávil Marco Polo ve vězení v .......................... jako zajatec
Janovanů po bitvě benátského a janovského loďstva u Korčuly.Zde diktoval své
zážitky z cest spoluvězni ............................... Tak vznikla kniha
.............................Je zdrojem historických informací o tehdejší Asii.
10) POLOVY PRAVDIVÉ HISTORKY:
Polo popsal prameny, z nichž na Východě prýští ropa, viděl ropné pole kolem Baku
v dnešním ...................................................
Hovořil o kamenech, které lze rozemlít a utkat
z nich ohnivzdornou tkaninu : byl to
..........................
Číňané jako první národ používali papírové peníze
(benátští kupci používali ......................... a
.............................. mince).

Konzultant:
- 87 -

PRACOVNÍ LIST – Marco Polo + řešení
1) Marco Polo se narodil 15. září 1254 , na ostrově Korčula nebo Benátky a zemřel
8.ledna roku 1324. Bylo mu 70 let.
2) Bratři Niccolo a Maffeo Polové byli kupci z Benátek. Marco byl syn jednoho
z nich. Kterého? Niccolův
3) V roce 1271 se bratři Niccolo a Maffeo Polové vydali na svou druhou obchodní
výpravu na Východ a vzali s sebou i Marka. Kolik mu bylo let a jak dlouho a
Východě zůstal? 17 let, zůstal tam 24 let.
4) Polové se vydali po starověké cestě, které se říká ,, hedvábná stezka“, vedla přes
střední Asii. Z Arménie putovali Polové na jih, přes Persii k jihovýchodu Perského
zálivu, sem přijížděli kupci z Indie s kořením, hedvábím, slonovinou i drahými
kameny.
5) Polové chtěli odsud plout do Číny, ale svůj úmysl změnili a vydali se po souši na
sever, přes pohoří Pamír a Turkestán, asijskou pouští Gobi.Cílem jejich cesty byl
Peking, sídlo mongolského chána Kublaje. Tato cesta trvala tři a půl roku. ( rok
museli čekat kvůli Markově nemoci).
6) Marco zůstal u chána 17 let.Chán mu během té doby svěřoval různé úřady, Marco
hodně cestoval, zhotovoval pro chána nové mapy.
7) V roce 1292 velký chán Marca s otcem a strýcem bohatě odměnil a propustil.Do
Benátek se vrátili po tříleté cestě.
8) Na zpáteční cestě se plavili Jihočínským mořem na Sumatru, kde čekali půl roku na
příznivý vítr. Poté pokračovali přes ostrov Cejlon, Černé moře a Konstantinopol
zpátky do Evropy.
9) Léta 1298 – 1299 strávil Marco Polo ve vězení v Janově jako zajatec Janovanů po
bitvě benátského a janovského loďstva u Korčuly.Zde diktoval své zážitky z cest
spoluvězni Rustichellovi. Tak vznikla kniha Milión.Je zdrojem historických
informací o tehdejší Asii.
10) POLOVY PRAVDIVÉ HISTORKY:
Polo popsal prameny, z nichž na Východě prýští ropa, viděl ropné pole kolem Baku
v dnešním Ázerbajdžánu.
Hovořil o kamenech, které lze rozemlít a utkat
z nich ohnivzdornou tkaninu : byl to azbest.
Číňané jako první národ používali papírové peníze
(benátští kupci používali stříbrné a zlaté mince).
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PRACOVNÍ LIST - Ferdinand Magalhäes
1) Portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně.Žil v letech
............................ Narodil se ve zchudlé šlechtické rodině.Jeho rodiče zemřeli, když
mu bylo .... let.Ve 12 letech se stal pážetem na dvoře Jana II.
v ...............................Zde se vzdělával.
2) V roce 1505 byl poslán do ................... a v roce 1510 byl povýšen na
kapitána.Brzy své velení ztratil, když plachtil na východ bez povolení.Musel se
vrátit do .............................
3) V roce ................ byl v Maroku v bitvě zraněn. Kvůli tomu až do konce života
kulhal. V roce ................. byl propuštěn z portugalských státních služeb a odešel do
..................................
4) Španělský král Karel V.schválil expedici na západ k Ostrovům koření.Pět starých
karavel (lodí) vyplulo ............... roku .......... ze ............. Byly to lodě
................................ (...... mužů, kapitán F.Magalhäes) , .............................. (.......
mužů), ........................... ( .......... mužů), ......................... (......... mužů) a
....................(......... mužů).Výprava měla celkem ..............mužů.
5) Posádku tvořili většinou ...................... a .......................... Plavba pokračovala přes
....................................oceán JZ směrem a podél jihoamerických břehů k jihu.
6) V roce 1520 přichází Magalhäes o svoji první loď – ..................... ( byla zničena
.............) .Další loď......................dezertovala a vrátila se do Španělska.
7) 21.října 1520 objevili mezi ............................ a dnešním ..................průliv- dnešní
........................... průliv. Průliv zdolali za 38 dní. 28.listopadu 1520 dopluly tři
zbývající lodě do Tichého oceánu.
8) Téměř čtyři měsíce jim přálo počasí a nepotkala je žádná bouře, proto oceán
pokřtili na ............................(španělsky pacifiko = klidný , tichý).
9) V březnu roku 1521 dorazili námořníci na ostrov ......................... na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. V tuto dobu měla výprava .......... mužů.V bitvě, 27. dubna
roku ............. je Magalhäes na ostrově ………….zabit.
10) Do čela výpravy se postavil .................................................. ,v bitvě s domorodci
ztratili přes 20 mužů a třetí loď, .............................. Výprava pokračovala na
Borneo a Moluky, kde nabrali koření pro španělského krále,ale zchátralá loď
............................ praskla.Na zpáteční cestu se tak vydala jen loď ............................
s ........ muži.Cestou zemřelo vyčerpáním 20 námořníků, 13 mužů padlo do
portugalského zajetí. Kapitán del Cano se vrátil do Španělska............................... se
......... muži.První cesta kolem světa trvala bez 12 dní ......... roky.

Konzultant:
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PRACOVNÍ LIST - Ferdinand Magalhäes + řešení
1) Portugalský mořeplavec, který sloužil španělské koruně.Žil v letech 1480-1521.
Narodil se ve zchudlé šlechtické rodině.Jeho rodiče zemřeli, když mu bylo 10
let.Ve 12 letech se stal pážetem na dvoře Jana II. v Lisabonu.Zde se vzdělával.
2) V roce 1505 byl poslán do Indie a v roce 1510 byl povýšen na kapitána.Brzy své
velení ztratil, když plachtil na východ bez povolení.Musel se vrátit do Portugalska.
3) V roce 1513 byl v Maroku v bitvě zraněn. Kvůli tomu až do konce života kulhal.
V roce 1514 byl propuštěn z portugalských státních služeb a odešel do Španělska.
4) Španělský král Karel V.schválil expedici na západ k Ostrovům koření.Pět starých
karavel (lodí) vyplulo 10.srpna roku 1519 ze Sevilly. Byly to lodě Trinidad (55
mužů, kapitán F.Magalhäes) ,San Antonio (60 mužů), Concepción ( 45 mužů),
Viktoria (42 mužů) a Santiago (32 mužů).Výprava měla celkem 234 mužů.
5) Posádku tvořili většinou Španělé a Portugalci. Plavba pokračovala přes Atlantský
oceán JZ směrem a podél jihoamerických břehů k jihu.
6) V roce 1520 přichází Magalhäes o svoji první loď – Santiago ( byla zničena bouří)
.Další loď San Antonio dezertovala a vrátila se do Španělska.
7) 21.října 1520 objevili mezi Ohňovou zemí a dnešním Chile průliv- dnešní
Magalhäesův průliv. Průliv zdolali za 38 dní. 28.listopadu 1520 dopluly tři
zbývající lodě do Tichého oceánu.
8) Téměř čtyři měsíce jim přálo počasí a nepotkala je žádná bouře, proto oceán
pokřtili na Tichý oceán.(španělsky pacifiko = klidný , tichý).
9) V březnu roku 1521 dorazili námořníci na ostrov Homonhon na Filipínách. V tuto
dobu měla výprava 150 mužů.V bitvě, 27. dubna roku 1521 je Magalhäes na
ostrově Mactan zabit.
10) Do čela výpravy se postavil Juan Sebastián del Cano ,v bitvě s domorodci ztratili
přes 20 mužů a třetí loď, Concepción. Výprava pokračovala na Borneo a Moluky,
kde nabrali koření pro španělského krále,ale zchátralá loď Trinidad praskla.Na
zpáteční cestu se tak vydala jen loď Viktoria s 50 muži.Cestou zemřelo vyčerpáním
20 námořníků, 13 mužů padlo do portugalského zajetí. Kapitán del Cano se vrátil
do Španělska 6. září 1522 se 17 muži.První cesta kolem světa trvala bez 12 dní tři
roky.
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PRACOVNÍ LIST – Vikingové
1) Ve kterém století začíná éra Vikingů a jak dlouho
trvá?....................................................................................................................................
................................
2) Urči původní země Vikingů ? .............................,.......................,..................
3) Proč se Vikingům říká Vikingové? Existují tři teorie :
-...............................................................................
-...............................................................................
-...............................................................................
4)Jak říkali Vikingům Francouzi ?
...................................................................
Angličané ?
..................................................................
Irové ?
....................................................................
5) Jak se říká písmu, které Vikingové používali ? ..........................................
6) Roku 985 – 986 se omylem dostal k pobřeží Severní Ameriky islandský obchodník
................................................................
7) Roku 1000 se na objevné plavbě dostává k pobřeží Severní Ameriky nejstarší syn
Erika Rudého ........................................... Se skupinou mužů a žen zakládá na
............................................... , území dnešní ................ , osadu
...........................................................
8) Vikingové dali jméno Grónsku – Drönland co tento název znamená?
...................................................
9) Válečným lodím Vikingů se říká ,,Langskip“ a ty mohou být ,,Drakkar“ nebo
,,Snekkar“. Jaký je mezi nimi rozdíl ?
............................................................................................................................................
..................................................................................................
10) Někteří bojovníci se nazývali ,, berserkové ´´ odvozeno ,, bez košile“.
V angličtině dnes slovo berserk znamená co ?
.................................................

Konzultant:
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PRACOVNÍ LIST – Vikingové + řešení
1) Ve kterém století začíná éra Vikingů a jak dlouho trvá? V 8.století a trvá 300 let(
do roku 1100)
2) Urči původní země Vikingů ? Švédsko, Finsko a Norsko
3) Proč se Vikingům říká Vikingové? Existují tři teorie :
-severská ,,vik“(záliv,zátoka)
-nebo ,,vik“(boj nebo bitva)
-staří Angličané používali slovo ,,wicing“ pro
všechny cizince, znamená piráti
4) Jak říkali Vikingům Francouzi ? Normani
(Norové)
Angličané ? Dani (Dánové)
Irové ?
Gallové
5) Jak se říká písmu, které Vikingové používali ? Runové písmo
6) Roku 985 – 986 se omylem dostal k pobřeží Severní Ameriky islandský obchodník
Bjarni Herjofsson
7) Roku 1000 se na objevné plavbě dostává k pobřeží Severní Ameriky nejstarší syn
Erika Rudého Leif Ericson. Se skupinou mužů a žen zakládá na Novém Foundladu
, území dnešní Kanady , osadu Íanse aux Meadows.
8) Vikingové dali jméno Grónsku – Drönland co tento název znamená? Zelená země
9) Válečným lodím Vikingů se říká ,,Langskip“ a ty mohou být ,,Drakkar“ nebo
,,Snekkar“. Jaký je mezi nimi rozdíl ? Drakkar má na přídi vyřezanou hlavu draka
a Snekkar má vyřezanou hlavu hada.
10)Někteří bojovníci se nazývali ,, berserkové ´´ odvozeno ,, bez košile“.
V angličtině dnes slovo berserk znamená co ?
Zběsilec.

PRACOVNÍ LIST - Kryštof Kolumbus
1) Italský mořeplavec ve službách španělské královny : narodil se
mezi................................roku............. a zemřel................................roku...............
2) Na první plavbu se vydal ve svých ......letech. a to do ....................................Věřil,
že Země je kulatá.Během let získal na svých plavbách zkušenosti z řízení lodí a
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navigace.Vzdělával se také čtením zeměpisných a cestopisných děl – například od
....................................... Byl přesvědčen, že indických břehů lze dosáhnout
západním směrem, přeplutím................................... oceánu.Aby tuto teorii mohl
dokázat, potřeboval získat štědrého sponzora. V Portugalsku neuspěl.
3) V roce .................. se přestěhoval do Kastílie ( ve státě...............................). Po
sedmi letech se mu podařilo pro svůj plán získat kastilskou královnu
........................... a její chotě ........................ Od královského páru Kolumbus získal
dvě malé lodě – karavely- se jmény ..................... a .......................... a jednu větší
loď – karaka se jménem ........................................
4) 3. srpna roku .............. se s ........... námořníky vydal na západ. Kolumbus velel lodi
.........................Poslední zastávka na území patřící Evropě byly
................................................
5) Po dlouhé době dne ......................... roku ............. přistál u ostrova, kterému dal
jméno ............................................,téhož roku objevil pobřeží ........................ ,
.....................Kolumbus se domníval, že přistál v ..........Proto zdejší obyvatele
nazval Indios – Indové, odtud .....................
6) Při druhé výpravě v letech ............................ , doplul k ......................... , Malým
............... a ............................
7) Při dalších dvou výpravách konečně doplul k břehům ...............................
8) Z poslední cesty se Kolumbus vrátil ...................................... Zemřel
.............................. ve ...............................Bylo mu ............... let.
9) Kolumbus byl pohřben ve ........................ ,ale později byly jeho ostatky několikrát
převezeny. Dnes jsou uloženy v ............................. ( ve ..................)
10) Popiš historku, ze které vzniklo slovní spojení
KOLUMBOVO VEJCE.

Konzultant:

PRACOVNÍ LIST - Kryštof Kolumbus + řešení
1) Italský mořeplavec ve službách španělské královny : narodil se mezi...25.8. –
30.10. roku.1451. a zemřel 20.května roku.1506.
2) Na první plavbu se vydal ve svých 14 letech. a to do Tunisu.Věřil, že Země je
kulatá. Během let získal na svých plavbách zkušenosti z řízení lodí a navigace.
Vzdělával se také čtením zeměpisných a cestopisných děl – například od Marka
Pola. Byl přesvědčen, že indických břehů lze dosáhnout západním směrem,
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přeplutím Atlantského oceánu.Aby tuto teorii mohl dokázat, potřeboval získat
štědrého sponzora. V Portugalsku neuspěl.
3) V roce 1485 se přestěhoval do Kastílie ( ve státě Španělsko). Po sedmi letech se
mu podařilo pro svůj plán získat kastilskou královnu Isabelu a její chotě
Ferdinanda. Od královského páru Kolumbus získal dvě malé lodě – karavely- se
jmény Nina a Pinta a jednu větší loď – karaka se jménem Santa Maria.
4) 3. srpna roku 1492 se s 90 námořníky vydal na západ. Kolumbus velel na lodi
Santa Maria.Poslední zastávka na území patřící Evropě byly Kanárské ostrovy.
5) Po dlouhé době dne 12. října roku 1492 přistál u ostrova, kterému dal jméno San
Salvador, téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti. Kolumbus se domníval, že
přistál v Indii.Proto zdejší obyvatele nazval Indios – Indové, odtud Indiáni.
6) Při druhé výpravě v letech 1493-1496 , doplul k Portoriku , Malým Antilám a
Jamajce.
7) Při dalších dvou výpravách konečně doplul k břehům Jižní Ameriky.
8) Z poslední cesty se Kolumbus vrátil 17. listopadu 1504. Zemřel 20.5. 1506 ve
Valladolidu ( Španělsko).Bylo mu 55 let.
9) Kolumbus byl pohřben ve Valladolidu ,ale později byly jeho ostatky několikrát
převezeny. Dnes jsou uloženy v Seville( ve Španělsku).
10) Popiš historku, ze které vzniklo slovní spojení KOLUMBOVO VEJCE.
Kolumbus se účastnil jedné oslavy. Na oslavě se našel závistivec,zlehčující význam
jeho cesty.Není prý těžké doplout do Ameriky. Kolumbus přitakal, že to nic není, ale že
to byl on, který na to přišel.Poté s úsměvem vzal vejce a vyzval ,, chytráka‘‘, aby je
postavil na špičku. I jiní hosté se přidali, nikomu se to nepovedlo. Kolumbus vzal vejce,
zlehka naťukl špičku a vejce postavil na stůl.Opět se ozvaly hlasy, že to nic není.
Kolumbus se nebránil- opravdu je to hračka, ale jen na to přijít.

Výjezdy:
Inovativní hodiny v 7roč. –návštěva meteorologické stanice se zaměřením na
zámořské objevy. Spolupráce s Antonínem Woznicou, provozovatelem met. stanice,
Brod nad Dyjí.
4 inovativní hodiny– rozpracování: praktická ukázka vybavení meteorologické
stanice ( cca 20 minut ), beseda o využití naměřených hodnot v praktickém životě,
předávání naměřených dat sběrným místům ( cca 60 minut ).
Cíl: získání základních vědomostí o sbírání meteorologických dat se zaměřením na
zámořské objevy ( převládající směr a síla větrů, slunce, bouře atd.), předávání těchto dat
sběrným místům (využití telefonu, počítače ). Využití naměřených dat v praktickém životě
(zemědělství, vinařství, statistiky atd.).
Role učitele:
Spolupráce s lektory – zajištění a rozpracování inovativní hodiny. Pro všechny žáky bude
zajištěn odborný výklad o vybavení a využití meteorologické stanice. Další zdokonalování
žáků v této oblasti může probíhat doma v rodinách při využití domácích elektronických
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stanic (měření teploty, vlhkosti, tlaku), sledování spadlých úhrnů srážek (pomocí
srážkoměru).
Role žáka:
Získávání nových vědomostí a dovedností v oblasti meteorologie. Využití těchto
vědomostí a dovedností v praktickém životě. Rozvíjení všeobecného rozhledu žáka
s ohledem na otázky globalizace a udržitelného rozvoje.
Počet hodin práce učitele pro vypracování hodin: 4
Inovativní hodiny v 7.roč. – praktický kurz práce s hrnčířskou hlínou se zaměřením
na zámořské objevy. Spolupráce s lektorkou z firmy Keramika Ivana Snopková,
Brod nad Dyjí.
3 inovativní hodina – rozpracování: praktická práce s hlínou na hrnčířském kruhu
(příprava historie a nauka o materiálu -30 min.) , dále praktická část práce na
hrnčířském kruhu-cca 15 min. na 1 žáka pod vedením lektorky .
Cíl: Získání základních dovedností a zručnosti v jednom prvních historických řemesel, se
zaměřením na dobu zámořských objevů (vaření a uchovávání potravin, jejich transport,
umělecká díla, pojem artefakt, keramika jako pramen archeologie). Co se Evropané naučili
a co Evropané naučili svět.Potřeba těchto znalostí pro přípravu a realizaci projektového
týdne – Zámořské objevy.
Role učitele:
Spolupráce s lektory – zajištění a rozpracování inovativní hodiny. Pro všechny žáky bude
zajištěno dostatečné množství materiálu a vzorové práce. Výrobky žáků vystaví na
výstavce pro rodiče ve vestibulu a uloží jako stálou výzdobu na chodbě školy. Další
zdokonalování práce s hlínou může pokračovat v hodinách výtvarné výchovy , volitelných
předmětech a event. kroužcích.
Role žáka:
Získávání nových dovedností, vědomostí a rozvíjení manuální zručnosti. Každý žák bude
pracovat samostatně, ale bude mu dán prostor pro domluvu a konzultaci – vzájemnou
pomoc. Rozvíjení výtvarné tvořivosti a smyslu pro estetiku, porozumění historickým
souvislostem, současným otázkám globalizace a udržitelného rozvoje.
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Pracovní list hodnocení a sebehodnocení projektového týdenního vyučování
Jméno:
Žáci se písemně vyjádří k následujícím otázkám :
Co jsi konkrétně udělal?
Po..............................................................................................................................................
....
Út..............................................................................................................................................
...
.
St...............................................................................................................................................
...
.
Čt..............................................................................................................................................
....
.
Pá..............................................................................................................................................
.....
Do jaké míry ses držel daného tématu :
dával jsi pozor .............
držel ses tématu ...........
utíkal jsi od tématu a bavil ses s kamarády o jiných věcech.............
Jakými nápady a myšlenkami jsi přispěl k řešení úkolů ?

Obdržel jsi od svých spolužáků uznání a pochvalu za svůj nápad, splněný úkol ?............
Jak hodnotíš spolupráci celé skupiny ?
kdo ve skupině nejvíce pracoval ?.....................................................................................
kdo se zapojoval málo ?.....................................................................................................
byli jste výborný tým ? ......................................................................................................
všichni pracovali dobře ......................................................................................................
Co se ti líbilo na projektovém vyučování ?.............................................................................
Co tě nejvíce bavilo
?................................................................................................................
Co se ti nelíbilo
?.......................................................................................................................
Přečti členům své skupiny, jak jsi odpověděl na otázky.Kdo s tvým tvrzením souhlasí,
nakreslí ti k danému bodu hvězdičku, když nesouhlasí, tak ti nakreslí k danému bodu
křížek.
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7. ročník: Jak se žije v Evropské Unii
Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence. Vychovávat k myšlení v evropských
souvislostech – poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace a současný život, kulturu,
sport a zvyky v různých zemích Evropské unie.Vyzkoušet si neobvyklé výtvarné postupy,
práci z různými materiály, používat bezpečně a účinně materiály a nástroje. Přistupovat
k výsledkům své práce nejen z hlediska kvality, ale i ochrany zdraví.
Projekt navazuje na projektové týdny 6.ročníků –„ Starověké Řecko a Řím“- státy,které
ovlivnily Evropu i svět a „Poznávám kraj,ve kterém žiji“ a projektový týden v 7. ročníku „
Zámořské objevy“, kde si žáci rozšířili poznatky o tom, jak Evropa objevovala svět.
Projektový týden „Jak se žije v Evropské unii“ je přivede do současnosti.
Popis realizace klíčové aktivity projektového týdne:
Žáci budou rozděleni do heterogenních pracovních skupin po 4-5 žácích. Každá skupina
vypracovává zadané úkoly.
Úkoly budou prostředkem vedoucí k účinnému a komplexnímu využívání získaných
schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí s využitím mezipředmětových
vztahů.
Výstupem z tohoto vzdělávacího projektu jsou klíčové kompetence.Na konci vzdělávání
by žák měl respektovat, chránit a oceňovat historické dědictví, být veden k úctě k jiným
národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí i různých
společenství.
Kteří členové se budou na realizaci podílet ?
Garant a vyučující jednotlivých předmětů jako konzultanti, externí spolupracovníci, kteří
realizují besedy k jednotlivým zemím 5-7 učitelů, 3-6 externistů
Jak budete pracovat s cílovou skupinou?
Cílovou skupinou jsou žáci 7.ročníků (během dvou let 50-60 žáků).Úkoly pro skupiny
budou vypracovány formou pracovních listů nebo osnov s jménem konzultantů. Některé
úkoly budou více spojeny se znalostmi a dovednostmi, jiné zase s osobními postoji. Žáci se
podílí společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu.
Jak je tato aktivita plánovaná z časového hlediska?
Práce během školního roku s týdenním projektem ,opakuje se ve dvou letech.
Materiální vybavení – žáci budou pracovat ve třídě, k dispozici budou mít počítačovou
učebnu, tiskárnu, školní knihovnu, encyklopedie, zajištěné externisty na besedy, zajištěný
materiál na výrobu karnevalových masek a malování na hedvábí, hru petanque, bílé a
barevné papíry na tisk svých prací, zajištěny zahraniční zájezdy.
Výstup klíčové aktivity :
Výstupem bude poznání běžného života v zemích Evropské unie, klíčové kompetence.Z
praktických dovedností benátské masky, hedvábné šátky. Žáci využijí vypracované úkoly
při prezentaci své práce a k dalšímu vzdělávání.
Pro učitele – autoevaluace. Projekt poskytuje škole možnost poznání vnitřních
komunikačních procesů na všech úrovních ( rodiče- žáci- učitelé- vedení školy).
Do projektu budou zapojeni vyučující předmětů:
Cizí jazyky – vypracování pracovních listů.
Matematiky – zpracování ankety - procenta, grafy
Zeměpis – základní informace o EU
Výtvarné výchovy – praktické činnosti, sádrové masky, malování na hedvábí
Tělesné výchovy – hra petanque
Českého jazyka – různé slohové útvary
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Obsah projektových týdnů:
V průběhu dvou let byly vytvořeny dvě varianty úkolů. První varianta pro samostatnější
ročníky, druhá varianta je zaměřena více prakticky pro ročníky, které nejsou vyspělé pro
samostatnou práci a potřebují větší pomoc ze strany učitelů.
VARIANTA A:
1. úkol
Vytvořte pracovní skupinky (nejvíce 5 členů), vyberte si vedoucího skupiny. Napište do
níže uvedené tabulky do……..
2. úkol
Každá skupinka si ve svém okolí (rodina, příbuzní, známí) najde člověka, který žije nebo
žil, pracuje nebo pracoval v některém ze států EU a bude ochotný se s vámi účastnit tohoto
projektu, tzn. odpoví vám na několik otázek týkajících se života v dané zemi.
3. úkol
Každá skupinka si povede o své práci svůj deník, kroniku.
4. úkol
Každá skupinka vyhledá základní informace o „svém“ státu (rozloha, počet obyvatel,
hlavní město, měna, úřední jazyk) a graficky (kruhový nebo sloupcový diagram) provede
srovnání rozlohy a počtu obyvatel s Českou republikou v procentech.
5. úkol
Každá skupinka zjistí jak se v jazyce dané země řekne „Dobrý den. Na shledanou. Ahoj.
Jak se máš? Mám se dobře. Jak se jmenuješ? Jmenuji se…“
6. úkol
Každá skupinka vypracuje projekt o zajímavém místě v oblasti „svého člověka“ na formát
A4 (např. město, hrad, zámek, galerie, zoo, muzeum, přírodní park, přírodní rezervace).
7. úkol
Každá skupinka se „svého“ člověka zeptá v rámci rozhovoru ústního, písemného
(mailového) nebo přes videokonferenci na toto:
- kde žil/žije, pracoval/pracuje
- co je nejvíc odlišné oproti běžnému životu v ČR
- co je naopak stejné jako v ČR
- jaké jsou a jak se slaví státní svátky
- jaké je národní jídlo, typická strava
- jakým způsobem se třídí odpady
- jaký druh dopravy je nejtypičtější
- co se jí/mu tam nejvíc líbí/líbilo
- co vědí obyvatelé o naší republice
A pak se každá skupinka zeptá na to, co ji bude zajímat.
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8. úkol
Každá skupinka zpracuje své poznatky (rozhovor) buď jako novinový článek, nebo jako
videonahrávku, audionahrávku.
9. úkol
Každá skupinka se bude spolupodílet na vytvoření společné prezentace – velké nástěnky u
jazykových učeben.
10. úkol
Každá skupinka vypracuje přiložené pracovní listy.
Harmonogram:
Pondělí: zahájení, zadání úkolů, beseda Irsko, zpracovávání úkolů
Úterý, středa: zpracovávání úkolů
Čtvrtek: anketa, dopracování úkolů, nástěnka
Pátek: prezentace projektu, beseda Polsko, hodnocení projektového týdne

VARIANTA B
1. úkol
Vytvořte pracovní skupinky po čtyřech, vyberte si vedoucího skupiny. Napište do uvedené
tabulky do ……….
2. úkol
Každá skupinka si ve svém okolí (rodina, příbuzní, známí) najde člověka, který žije nebo
žil, pracuje nebo pracoval v některém ze států EU a bude ochotný se s vámi účastnit tohoto
projektu, tzn. odpoví vám na několik otázek týkajících se života v dané zemi do ………
3. úkol
Každá skupinka si povede o své práci svůj deník.
4. úkol
Každá skupinka vyhledá základní informace o „svém“ státu (rozloha, počet obyvatel,
hlavní město, měna, úřední jazyk).
5. úkol
Každá skupinka zjistí jak se v jazyce dané země řekne „Dobrý den. Na shledanou. Ahoj.
Jak se máš? Mám se dobře. Jak se jmenuješ? Jmenuji se…“
6. úkol
Každá skupinka vypracuje projekt o zajímavém místě v oblasti „svého člověka“ na formát
A4 (např. město, hrad, zámek, galerie, zoo, muzeum, přírodní park, přírodní rezervace).
7. úkol
Každá skupinka se „svého“ člověka zeptá v rámci besedy na zadaná témata (zvláštní list).
8. úkol
Každá skupinka zpracuje své poznatky buď jako novinový článek, nebo jako rozhovor.
9. úkol
Každá skupinka se bude spolupodílet na vytvoření společné prezentace – velké nástěnky u
jazykových učeben.
10. úkol
Každá skupinka vypracuje přiložené pracovní listy.
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11. úkol
Každá skupinka vytvoří karnevalovou masku, namaluje hedvábný šátek, provede a
zpracuje anketu, seznámí se s hrou petangue.
12. úkol
Každá skupinka na konci projektového týdne bude prezentovat svou práci a zhodnotí ji.
Harmonogram:
Pondělí: beseda - Polsko, vlastní úkoly
Úterý: beseda Francie, malování na hedvábí, vlastní úkoly
Středa: turnaj v petanque, anketa, vlastní úkoly
Čtvrtek: beseda Itálie, karnevalové masky, zpracování ankety
Pátek: nástěnka, prezentace, hodnocení, sebehodnocení
Formy a metody práce: Práce ve skupinách, samostatná práce, skupinová
diskuse,projektové vyučování, konzultace s vyučujícími, praktické dovednosti.
Popis činností: Učitel rozdělí žáky do max. čtyřčlenných až pětičlenných heterogenních
skupin (musí se přitom respektovat individuální schopnosti žáků ,výtvarné nadání,jazykové
nadání atd.).
Každá skupina dostane složku s pracovními listy a úkoly,ty si mohou žáci rozdělit nebo
pracovat ve dvojici,výsledky prodiskutovat s celou skupinou i konzultantem.
Během projektu jsou realizovány tyto klíčové kompetence: žák organizuje svůj učební
proces, dává věci do souvislostí,je zodpovědný za své učení, zvažuje různé zdroje dat, radí
se ze spolužáky, konzultuje s vyučujícím, získává informace, vytváří a uspořádává
dokumentaci, účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor, učí se rozumět, číst a psát více
jazyky, mluvit před kolektivem, obhajuje vlastní názor,poslouchá a bere v úvahu názory
jiných, pracuje v týmu, učí se manipulovat s jednoduchými nástroji,domácími spotřebiči,
využívá informační techniku.
Shrnutí:
Prezentace vlastní práce je vyvrcholením celotýdenní práce skupin. Učitelé spolu s žáky
hodnotí slovně obsah, výtvarné zpracování projektu, způsob prezentace a obhajoby práce.
Každý žák hodnotí svou práci i práci svých spolužáků ústně (prezentace) i písemně
(deníček). Práce žáků jsou prezentovány i po celý další školní rok na nástěnce, na
výstavkách, webových stránkách školy.
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Přílohy k realizaci klíčových aktivit
ANKETA
Dobrý den, my tento týden děláme ve škole projekt „Jak se žije v Evropské unii“. Můžeme
se Vás zeptat na pár otázek?
1.
2.
3.
4.
5.

Kolik států má v současné době Evropská unie?
Kolik států bylo v roce 1952 zakládajícími členy EU, popřípadě které?
Od kdy je Česká republika členem Evropské unie?
Kolik zlatých hvězd je na modrém pozadí vlajky EU?
Která země před rokem předsedala Evropské unii?

Muž Žena Věk

1.
2. otázka
3.
4.
5.
otázka
otázka otázka otázka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ANKETA - odpovědi
1. Kolik států má v současné době Evropská unie?
27
2. Kolik států bylo v roce 1952 zakládajícími členy „EU“, popřípadě které?
6 (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko)
3. Od kdy je Česká republika členem Evropské unie?
Od 1. 5. 2004
4. Kolik zlatých hvězd je na modrém pozadí vlajky EU?
12
5. Která země předsedala Evropské unii v roce 2009?
ČR
VYHODNOCENÍ ANKETY
(např. Nejlepší znalosti na první otázku měli...., Překvapilo nás....., Nejvíce z dotazovaných
správně odpovědělo na otázku ....)
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Projekt „Jak se žije v EU“ – 7. třída
DER

FRAGENBOGEN

Vorname:
Familienname:
Wohnort:
Straße:
Postleitzahl:
Alter:
Haarfarbe:
Farbe der Augen:
Größe:
Gewicht:

Mein Lieblingsfach:
Mein Lieblingssport:
Meine Lieblingsgruppe:
Mein Lieblingslied:
Mein Lieblingstier:
Meine Lieblingsfarbe:
Mein Lieblingskleidungsstück:
Mein Lieblingsbuch:
Mein Lieblingsfilm:
Mein Lieblingsserial:
Mein Lieblingsgericht:
Mein Lieblingsgetränk:
Meine Lieblingsfeste:
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HRÁTKY SE STÁTY EU
Najdeš všech 27 států?
B
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S
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J
I
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S
K
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A
I
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Í
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F
G
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O
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A
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E
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O

E
S
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O
N
S
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O
F
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O
R
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U
G
A
L
S
K
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A znáš jejich hlavní města?
STÁT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HLAVNÍ MĚSTO

STÁT
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

- 104 -

HLAVNÍ MĚSTO

POLSKO, FRANCIE, SLOVENSKO NEBO ITÁLIE?
KTEROU ZEMI NÁSLEDUJÍCÍ POJMY CHARAKTERIZUJÍ?

EIFFELOVKA
WAWEL

TOKAJSKÉ VÍNO
ŠAMPAŇSKÉ
BIGOS
KOLOSEUM
PIZZA
MOŘSKÉ PLODY
„LEPIDLO“ (ŠKOLA)
PIROHY
ZELŇAČKA
JÁNOŠÍK
FONTÁNA DI TREVI
PARFÉM
DAVID
VATIKÁN
GDAŇSK
LILLE
PETANQUE
PRESSO
POZNAŇ
HOLIČ
DUNAJ
LEVOČA
DOVIDENIA
SA VA?
CZERSTWY CHLEB
CROISSANT
KRÓWKI
louvre
wieliczka
cappuccino
brynza
sýry
Sixtinská kaple
Bazilika sv. petra
Pracovní list AJ 7. ročník
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Name
Date of birth
Place of birth
Telephone number
Brothers and sisters
Your favourite pop group, singers
Your favourite actor, actress
Your favourite tv programme
Your favourite food
Your favourite sports
Your favourite free time activities
Your favourite school subject
Your favourite place for holiday
Your ambitions
Your favourite colours
Your sign of the zodiac
Your favourite wild animals
Your favourite pets
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Varianta A

Můj milý deníčku,
tak jsme se konečně dočkali! Projektový týden je tu! Musím se ti svěřit, že
mám trochu obavy, jak to všechno dopadne. Komplikace totiž trochu začaly
už v březnu, kdy sedmáci měli vytvořit skupinky. Jenže - ten se nebaví s tím
a ta zase s tou….a tak nakonec museli zasahovat i třídní učitelé. Ale to ještě
nic nebylo. Mnohem horší to bylo s úkolem číslo dvě, kdy mi vedoucí skupin
měli nahlásit, s kým budou dělat rozhovor. Naivně jsem doufala, že do
Velikonoc bude všechno jasné. Ale to jsem se tedy škaredě spletla. Nakonec se
to nějak během minulého týdne „vystříbřilo“, ale byla to dřina! Pořád dokola
vysvětlovat, koho že si to mají sehnat a o čem pak ten projekt bude… Ale říká
se, konec dobrý – všechno dobré, tak budu doufat! Zatím čauky, budu
pokračovat …… května, kdy ti svěřím, jaký byl ten první, projektový den.
Za „přípravný tým“ ……..

Varianta B

Můj milý deníčku,
tak jsme se konečně dočkali! Projektový týden je tu! Musím se ti svěřit, že
mám trochu obavy, jak to všechno dopadne. Komplikace totiž trochu začali
už v dubnu, kdy sedmáci měli vytvořit skupinky. Jenže - ten se nebaví s tím a
ta zase s tou….nakonec skupinky máme, nevíme, jestli ke spokojenosti všech,
ale snad se nebudou moc hádat a budou všichni spolupracovat…. Ale to ještě
nic nebylo. Mnohem horší to bylo s úkolem číslo dvě, kdy mi vedoucí skupin
měli nahlásit, s kým budou dělat rozhovor. Většina skupin nikoho neměla,
takže jsme museli trošku pozměnit zadání úkolů…ale to nevadí! Říká se,
konec dobrý – všechno dobré, tak budeme doufat! Zatím čauky, budu
pokračovat …. května, kdy ti svěřím, jaký byl ten první, projektový den.
Za „přípravný tým“
……..
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Besedy o jednotlivých zemích – pro externisty
Pár námětů o čem vyprávět žákům:


základní informace (počet obyvatel, rozloha, hlavní město…)



pár informací o místě, kde žijete/pracujete (žili jste/pracovali jste)



stručná informace o jazyku (jak se řekne např. dobrý den, děkuji…, stejná slova,
přejatá slova…., dětské říkanky….)



stručná informace o školském systému, shodné a odlišné prvky



co je nejvíce odlišné oproti běžnému životu v ČR a co je stejné



jak se slaví např. Vánoce, Velikonoce, státní svátky



jaké je národní jídlo, odlišnosti ve stravovacích návycích



jakým způsobem se tráví volný čas, sport, kultura…



„nej“ turistické atrakce



co vědí obyvatelé o naší republice (kdo je tam známý – politici, umělci,
sportovci…)



co se vám tam nejvíc líbí – inspirace pro nás

Poznámka: v učebně bude k dispozici notebook, dataprojektor

- 108 -

Besedy o jednotlivých zemích – pro žáky
Určitě se přednášející zmíní o následujících tématech, popřípadě se je na to, co vás bude
zajímat, můžete zeptat:


základní informace (počet obyvatel, rozloha, hlavní město…)



pár informací o místě, kde žijete/pracujete (žili jste/pracovali jste)



stručná informace o jazyku (jak se řekne např. dobrý den, děkuji…, stejná slova,
přejatá slova…., dětské říkanky….)



stručná informace o školském systému, shodné a odlišné prvky



co je nejvíce odlišné oproti běžnému životu v ČR a co je stejné



jak se slaví např. Vánoce, Velikonoce, státní svátky



jaké je národní jídlo, odlišnosti ve stravovacích návycích



jakým způsobem se tráví volný čas, sport, kultura…



„nej“ turistické atrakce



co vědí obyvatelé o naší republice (kdo je tam známý – politici, umělci,
sportovci…)



co se vám tam nejvíc líbí – inspirace pro nás
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8. ročník – Volba povolání I, II
Závěrečné shrnutí na úvod
Cílem obou dvou týdenních projektů – podzimního a jarního – je připravit žáky na volbu
budoucího povolání. Žáci získávají na exkurzích a při práci s výchovným poradcem
informace o různých povoláních, kvalifikaci nutné k jejich vykonávání a podmínkách (plat,
pracovní podmínky, dopravní dostupnost) v jednotlivých firmách regionu. Kromě firem
žáci navštíví i úřad práce a vyzkoušejí si vyplnit vzorovou přihlášku na střední školu.
Žáci pracují ve dvou až čtyřčlenných skupinách, z každé exkurze vypracovávají reportáž
doplněnou fotografiemi, krátkým cizojazyčným resumé a statistickými tabulkami (platy,
počty pracovníků, mužů a žen, dojíždějících pracovníků, cena dopravy pro dojíždějící
zaměstnance). Z reportáží vzniká každé skupině postupně časopis, který je na konci
každého projektového týdne vyhodnocen. Kopie zdařilých reportáží z podniků je možno
odeslat navštíveným firmám jako poděkování za ochotu a spolupráci a jako zpětnou vazbu
– jak činnost firmy vidí dospívající mládež.
Hlavní cíl
Příprava na volbu povolání (s ročním předstihem).

Další cíle

Seznámení s ekonomickým životem mikroregionu, rozdělení pracovních rolí ve skupině,
komunikace ve skupině, komunikace s dospělými, výtvarné a stylistické zpracování
reportáží, mluvní projev při veřejné prezentaci reportáží, organizace času, zodpovědnost za
vlastní i skupinovou práci.

Exkurze

Vhodné je vybírat firmy v místě a nejbližším okolí, hodí se i porovnat dvě firmy
podobného zaměření (u nás Vinařství Kovacs x Nové vinařství, Cihelna Wieneberger x
Cihelna Heluz Hevlín), dobré je mít firmy jak větší, tak i menší.
Pokud je to možné, aspoň některé exkurze jsou jiné pro dívky a jiné pro chlapce (např.
dívky kosmetika, kadeřnictví, wellnes, chlapci autoservis).
Určitě neopomenout navštívit místně příslušný úřad práce (v našem mají programy pro
žáky základních škol, žákům radí s výběrem budoucího povolání, poradit si mohou nechat
i počítačovým programem).
Za exkurzi lze považovat i práci s výchovným poradcem ve škole:
 naši žáci si zkoušeli podobně jako na úřadu práce vybrat povolání pomocí počítače
(program koupený školou)
 žáci si zkusili nanečisto vyplnit vzorovou přihlášku na střední školu
I o těchto aktivitách žáci zpracovali aspoň stručnou reportáž se zhodnocením.

Základní princip práce dne

Žáci vyjedou na exkurzi, zapisují do formulářů základní údaje o firmě, pokládají doplňující
otázky, fotí. Takových exkurzí je vhodné mít nejméně 4, nejvýše však 7 (aby stihli žáci vše
zpracovat).
Před výjezdem je dobré nechat aspoň 15 minut časovou rezervu na kontrolu přítomnosti,
pokyny žákům, rozdání formulářů pro daný den.
Po návratu je na počítač (1 učitel) stažena veškerá fotodokumentace a vytisknut indexprint
(všechny použitelné fotky v miniaturách), ze kterého žáci vybírají fotky. Po skupinkách
pak chodí k počítači a vybrané fotky si nechávají tisknout ve velikosti potřebné pro
reportáže.
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Zároveň skupiny zpracovávají shromážděná data, nanečisto vytvářejí reportáž(e),
cizojazyčná resumé, graficky zpracovávají stránky (nadpis, barevné provedení, rozložení
fotografií a textu na stránce) a nakonec načisto přepisují reportáž. Práci monitorují 1 – 2
učitelé, kteří zároveň radí v začátcích s grafickou a stylistickou prací. Žáci mají ze začátku
tendenci vše rychle odbýt, je potřeba je proto trošku přitlačit a namotivovat (závěrečnou
prezentací, hodnocením – i známkou – všech prací, příslibem zveřejnění nejlepších prací
na webu školy, nástěnkách apod.)
Je dobré mít čas aspoň hodinu (raději 2) po exkurzích na práci ve třídě. Vyjde-li na některý
den více exkurzí, hodí se pak nechat následující den volnější a dotáhnout reportáže.

Požadavky na reportáže žáků

O každé firmě by měl vzniknout jeden plnohodnotný článek s těmito částmi:
 Stručný úvod – jméno firmy, činnost firmy, úspěšnost, počet zaměstnanců
 Vlastní reportáž – z pohledu žáků, snaha o zajímavost, vtipnost, proložená fotkami
a získanými artefakty
 Cizojazyčná resumé v jazycích, jež žáci dané skupiny studují – resumé jsou ve
formulářích předepsána a žáci je po doplnění jen přepíší a přidají na závěr
 Jako přílohy vložit do jedné folie vyplněné pracovní listy z dané exkurze
Úvod, reportáž a resumé je vhodné odlišit graficky – typem písma, podkladovou barvou
apod. Reportáže jsme navzdory postupující elektronizaci požadovali ručně psané.

Závěrečné prezentace

Poslední den projektového týdne žáci prezentují své výsledky. První hodinu až dvě si
chystají své projevy, rozdělují si role. Mají stanovenou hrubou osnovu prezentace – úvod,
přečtení své nejreprezentativnější reportáže, vlastní zhodnocení podniku nejzajímavějšího
a naopak nejméně přitažlivého, něco navíc dle vlastního uvážení (báseň o projektovém
týdnu, počítačová prezentace…), zhodnocení práce skupiny a celého týdne z pohledu žáka
osmé třídy.
Prezentace probíhají v některé větší pracovně či posluchárně, žáci mluví před žáky svého
ročníku nebo i před žáky jiného ročníku. Projevy skupin hodnotí vážně se tvářící komise
(porota), ve které může být i zástupce žáků.
Osvědčilo se nejlepší práce vystavit na nástěnkách (stolcích) při akcích školy (u nás např.
při dnech otevřených dveří, při okresním přeboru ve sportovní gymnastice), popřípadě
publikovat na webových stránkách školy.

Materiální zabezpečení – žáci

Psací a kreslicí pomůcky, blok, zvýrazňovače, nůžky, lepidlo, volitelně vlastní fotoaparát
(mobil) – na pořizování fotografií z exkurzí i práce ve třídě. Žáci s sebou mají žákovskou
knížku, průkazku na autobus či vlak (při dopravě hromadnou dopravou).

Materiální zabezpečení – škola
Pro každou skupinu složku A4 na eurofolie, cca 30 – 40 eurofolií, papíry bílé, papíry
barevné, podložka s úchytkou A4. Díky evropským penězům jsme mohli žáky vybavit
fixami, zvýrazňovači, lepidly.
Dále 1 – 2 fotoaparáty, 1 počítač s barevnou tiskárnou, čtečka paměťových karet.
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Přípravné práce
 Češtináři proberou mimo plán ve slohu reportáž.
 Nejpozději týden před samotným projektovým týdnem jsou žáci (např. v hodině
občanské výchovy nebo člověka a světu práce) seznámeni s plánem týdne a
dostanou pro rodiče informativní dopis s obsahem a cílem projektového týdne. Žáci
jsou také rozděleni do skupin – losem, direktivně nebo podle požadavku žáků
(nutno zvážit pro každý ročník).
 Jsou namnoženy formuláře pro skupiny, tabulky hodnocení firem – viz přílohy.

Seznam příloh
1) Pracovní listy na exkurze prázdné – pro skupinu jedna sada dna každou exkurzi
(str. 4 – 6)
2) Informace pro rodiče o projektovém týdnu - ukázka (str. 7)
3) Tabulka hodnocení firem – pro žáky, prázdná (str. 8)
4) Tabulka hodnocení prací žáků – prázdná (str. 9)
5) Pracovní listy na úřad práce (str. 10 – 12)
6) Pracovní list – strukturovaný životopis Aj prázdný (str. 13)
7) Pracovní list – strukturovaný životopis Nj prázdný (str. 14)
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Pracovní listy – 8. Ročník – volba povolání - Informace o firmě:
1. Přesný název firmy:
2. Původ a význam názvu firmy

3. Historie firmy – celková i v místě (kdy a kde vznikla, kdy začala fungovat místní
pobočka, kdo je majitel firmy)

4. Co firma produkuje (vyrábí), jak se její výrobky nazývají (konkrétní řady výrobků)

5. Budoucnost – jaké nové výrobky (řady výrobků) firma chystá

6. Ekologie – jak firma zpracovává odpad

7. Jaké profese se ve firmě uplatní? Koho nejvíce shánějí? Jaké vzdělání požadují?

8. Pracovní podmínky – plat(???), prostředí, pracovní doba…
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9. Co nás na firmě zaujalo?

10. Co bychom si přáli změnit v případě, že bychom zde pracovali?

11. Kdo z naší skupiny má šanci se v této firmě opravdu uplatnit?

12. A kdo by chtěl?

13. Trochu matematiky 
- počet zaměstnanců: …………………- z toho žen: ……………….
- vyjádřete v procentech: …………vyjádřete zlomkem:…………
- kolik zaměstnanců dojíždí: ………………………………
- vyjádřete v procentech: …………vyjádřete zlomkem:…………
nejvíce zaměstnanců dojíždí z: …………………………………..
kolik Kč stojí doprava jednoho zaměstnance do práce za měsíc (22 pracovních dnů)
- autobusem: ……………………
- autem (spotřeba 8 litrů benzínu na 100 km, 31 Kč za 1 litr): …………………….
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14. Trocha cizojazyčných dovedností 
Máš seznámit anglickou – německou - ruskou delegaci s firmou (doplň ):
The name of the firm (company ) is .....................................
The place of business is in ............................................
It produces ( makes )...............................................................
It produces ………………products yearly.
It has got ................. employees.
It exports goods to ..........................................................
Die Firma heißt .............................................................................................
Die Firma siedelt in ..................................................................................
Sie produziert ................................................................................................
Pro Jahr produziert sie ............................................................ Erzeugnise.
Sie hat ................................................................. Angestellten.
Sie exportier in die/nach ......................................................................................
Название фирмы (предприятия, общества) ……………………………….....................
Место предприятия находится в …………………………………………
Предприятие выпускает…………………………………………………………………..
Там выпускают …………………………………………… изделий (продуктов) в год.
В фирме работает ………………………………… людей.
Изделия (продукты) они вывозят (зкспортируют) в
………………………………страну (страны).
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Pokyny pro žáky 8. tříd:
Ve dnech 16. – 22. prosince proběhne na naší škole projektový týden v rámci projektu „Já na to mám“
(dotační program Evropské unie a České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost).
Na podzimní týden jsme pro žáky 8. tříd jako pomoc při volbě povolání připravili několik exkurzí do
místních podniků (Heluz Hevlín, Metalan Dobré Pole, Vinařství Kern, Stolařství Bursík, AP Machine,
Výroba kuchyní Ševčík, kadeřnictví, kosmetika...).
Smyslem exkurzí není jen pasivní návštěva podniků. Exkurze budou žáci následně zpracovávat ve
skupinkách reportážně (Čj), statisticky (M), krátký souhrn o firmě podají v cizím jazyce (Aj, Nj, Rj).
Na podzimní projektový týden naváže jarní týden (květen 2011), kdy žáci navštíví další firmy a také Úřad
práce v Břeclavi. Vyzkoušejí si podávání přihlášek na střední školy a zpracují výstupy z testu Volba povolání
(www.proskoly.cz), sestaví vlastní strukturovaný životopis v cizím jazyce (Aj, Nj).
Oba týdny zpracují žáci reportážní formou do vlastního časopisu, popřípadě též počítačové prezentace.
S sebou budou žáci nosit: Žákovskou knížku, průkazku na autobus (kdo má), blok, psací potřeby. Možno
nosit vlastní fotodokumentační zařízení (digitální fotoaparát, mobil), na exkurzích však bude i školní foťák.
Ve třídě budou mít: Nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, pravítko.

- 116 -

- 117 -

náš pocit

možnost
postupu

výhody pro
zaměstnance

pracovní
prostředí

pracovní
doba

ekologie
(zpracování
odpadu)

firmy

prosperita a
perspektivy
firmy

Tabulkové hodnocení firem - prázdné – podle dostupných údajů a vlastního názoru. Body od 0 (nejhorší) do 10 (nejlepší)
CELKEM

POŘADÍ

Hodnocení práce skupin - prázdné
Hodnocení 0 – 10 bodů

10.
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Umístění

9.

SOUHRN

8.

prezentace

7.

*** něco navíc?
***

6.

chování, aktivita

5.

grafická stránka

4.

firma

3.

firma

2.

firma

1.

firma
firma
firma
firma
firma
firma

úvod

SKUPINA

Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

Návštěva ÚP v Břeclavi dne 11.5.2010
1. Přesný název úřadu, adresa:
2. Co je náplní práce úřadu, zaměstnanců:

3. Jaké vzdělání požadují po zaměstnancích, v jakých profesích pracují:

4. Pracovní podmínky – prostředí, pracovní doba….

5. Co nás na úřadu zaujalo:

6. Kdo z naší skupiny by měl šanci tady pracovat:

A kdo by chtěl?
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

7. Trochu matematiky:
počet zaměstnanců:………………………………………
z toho žen:…………………………….
vyjjádřete v procentech:…………………………….
vyjádřete zlomkem:……………………………..
kolik zaměstnanců dojíždí:………………………………….
vyjádřete v procentech:………………………….
vyjádřete zlomkem:…………………………..
nejvíce dojíždí z:……………………………..
kolik stojí doprava 1 zaměstnance do práce za měsíc ( 22 prac. dnů )
autobusem:………………………………
autem ( spotřeba benzínu 8 l na 100km, 32 Kč za 1 l ):…………………………………

8. Co mi návštěva ÚP dala, dozvěděl/a jsem se:

-

v testech mi vyšla tato povolání – prvních 5:

- shoduje se to / neshoduje s mým přáním.
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

Pracovní list AJ 8. ročník
Name
Date of birth
Place of birth
Telephone number

Nationality
First language
Level of English
Address
Occupation
Hobbies
Sports
Interests
Favourite school subjects

Good at…
Favourite music
Sign of the zodiac
Dream job
Your ambitions
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

EUROPASS LEBENSLAUF

Angaben zur Person:
Nachname / Vorname:
Adresse:
Telefon:
E- Mail:
Staatsgehörigkeit:
Geburtsdatum, Geburtsort:
Geschlecht: Weiblich / Männlich
Schulbildung:
Muttersprache:
Sonstige Sprachen – Sprachkenntnisse: mässiger – elementare
aktive
experte
PC Kenntnisse: Internet ( E – Mail, www )
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Sonstige Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen:
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

9. ročník – Žijí mezi námi
Projekt 9. ročníku navazuje na projekt v 8. ročníku – Volba povoláni, v němž se žáci
seznamovali s pracovními příležitostmi v našem regionu, zabývali se svými schopnostmi,
možnostmi a studijními i pracovními předpoklady.
Cílem tohoto projektu je upozornit žáky na skutečnost, že ne všichni lidé mají stejné možnosti,
měli by se seznámit s životem a možnostmi handicapovaných lidí
Měli by poznat lidi s vrozenými vadami, ale i lidi, jejichž schopnosti se změní během života, to
jsou například lidé drogově závislí, lidé se změněnými tělesnými nebo duševními schopnostmi po
úrazech a nemocích. Zároveň by měli žáci poznat možnosti zapojení takto postižených lidí do
pracovního procesu.
Výchova k toleranci, proti xenofobii.
Činnosti:
- vyhledávání informací na internetu, v odborných textech
- exkurze – ústav pro lidi s handicapem, K – centrum
- přednášky a besedy – policista, lékař
- výroba dárků pro klienty ústavu
- příprava anketních otázek, provedení ankety
– příprava otázek na besedy
- zpracování získaných poznatků a prožitků v různých slohových útvarech - úvaha na téma
Žijí mezi námi, reportáž, zpráva
- společná práce ve skupinách – organizace práce, rozdělení a plnění úkolů, odpovědnost
za svěřené úkoly
- výpočet nákladů na léčbu úrazů a jejich následků, na léčbu závislostí, zpracování projektů
na získávání dotací na provoz sociálního zařízení
- příprava konverzace v cizím jazyce na téma - požádání a poskytnutí pomoci
Členové realizačního týmu:
- garant - organizačně i materiálně zajistí celý projektový týden, zajistí exkurze a
přednášky, vypracuje časový harmonogram projektového týdne, koordinuje práci
asistentů
- asistenti - pedagogové v rámci svých předmětů vypracují úkoly pro práci skupin, odborně
žáky povedou při vypracovávání úkolů
- pracovník K – centra – připraví besedu na vyžádané téma - nebezpečí návykových látek,
život se závislostí, úskalí léčby a návratu do „normálního“ života, náklady na prevenci,
na léčbu
- pracovník ústavu pro handicapované – připraví besedu na téma - problémy
handicapovaných lidí, život v rodině a v ústavu, náklady na činnost ústavu, získávání
dotací
- policista – připraví besedu na téma: právní vědomí, právní odpovědnost, dopravní
výchova, zneužívání návykových látek, problémy s nepřizpůsobivými občany
- lékař – připraví besedu na téma - ochrana života a zdraví, nejčastější úrazy mladistvých
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

Práce s cílovou skupinou:
- žáci jsou na počátku týdne rozděleni do skupin,
- každá skupina obdrží úkoly na celotýdenní projekt, společně sbírají informace, - vypracovávají reportáže, zprávy, úvahy i jiné libovolné slohové útvary, ty zpracují do
sborníku, doplní fotografiemi a obrázky, svou práci prezentují
- denně začátek ve škole, společné odjezdy na exkurze, odchody na přednášky, skupinová
práce u počítačů a ve třídách, každodenní sebehodnocení
Časová dotace:
1. den – zahájení, rozdělení úkolů, teoretické seznámení s danou problematikou,
příprava anketních otázek na téma: Drogově závislí, jejich léčba,
hodnocení dne a sebehodnocení
2. den - exkurze K-centrum, anketa mezi občany, po návratu ve skupinách
vypracování reportáže a zpracování ankety, zpracování
fotodokumentace, hodnocení dne a sebehodnocení
3. den - exkurze do ústavu pro handicapované, po návratu ve skupinách
vypracování reportáže, zpracování fotodokumentace,
samostatná práce každého žáka – úvaha na téma: Žijí mezi nám
hodnocení dne a sebehodnocení
4. den - přednáška a beseda s policistou a lékařem, zpracování získaných
poznatků, příprava závěrů celotýdenní práce – zpracování získaných
materiálů, grafická úprava sborníků, hodnocení dne a sebehodnocení
5. den - dokončení práce skupin, prezentace skupin, hodnocení celého
projektového týdne
Žáci na exkurzích a besedách získávají informace o dané problematice, ale daleko důležitější
jsou prožitky při setkání s lidmi handicapovanými, protože pro mnohé žáky je to první životní
zkušenost tohoto druhu, působivé je i navštívení K centra. Dle možností žáci pokládají doplňující
otázky, fotografují. Exkurze je možno obměnit podle místních možností.
Před odjezdem proběhne kontrola přítomnosti, jsou uděleny pokyny žákům k chování a k práci
na exkurzi.
Po návratu garant a asistenti koordinují práci žáků ve skupinách, pomáhají zpracovat získanou
fotodokumentaci, tisknou fotografie do sborníku, žáci zpracovávají zprávy, reportáže, pracují na
úvaze k tématu, připravují grafickou stránku svého sborníku. Ne každá skupina je schopna
samostatné práce, je potřeba práci žáků usměrňovat.
Každodenní práce je zakončena sebehodnocením každého žáka a krátkým společným
hodnocením dne,
Poslední den projektového týdne žáci prezentují své výsledky.
Jednotlivé skupiny si připraví nejzdařilejší práce ze svého sborníku, ty přečtou, v závěru
zhodnotí svou skupinovou práci i celý projektový týden.
Prezentace i celková úroveň sborníků je hodnocena komisí – garant, 2 asistenti.
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Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

Náklady
- náklady na exkurze – doprava
- odměny asistentů
- materiál na výrobu dárků (výroba mimo projektový týden v inovativních hodinách)
- materiál na sborníky – papíry bílé a barevné ,lepidlo, podložka s úchytkou A4, pro
každou skupinu složka A4 na eurofolie a cca 15 eurofolií, papíry bílé, papíry barevné,
podložka s úchytkou A4, fixy, zvýrazňovače.
- 1 – 2 fotoaparáty, 1 počítač s barevnou tiskárnou
Výstup:
- vznik nového projektu, vznik inovativních hodin
- žáci se seznámí s životem lidí odlišných od běžné populace, budou tak lépe připraveni na
život s takovými lidmi a na možnou pomoc, kterou jim mohou poskytnout, ale i na
možnost setkání se s podobnou situací v osobním životě, určitě tyto zkušenosti přispějí
k zapojení handicapovaných do běžného života, zbaví naše žáky xenofobního jednání
Přípravné práce
- inovativní hodiny mimo projektový týden:
český jazyk - ve slohu procvičit reportáž, úvahu, zprávu, popis, charakteristiku
matematika – vypočítání nákladů na provoz určitého zařízení – příjmy, výdaje,
- výpočet nákladů na léčení,
- žádosti o dotace
– kalkulace potřebných prostředků
přírodopis – učivo o úrazech, o první pomoci, o civilizačních chorobách, o vrozených
vadách a onemocněních, návykové látky, přírodní drogy, vliv léků a doplňků
stravy na lidský organismus – zneužívání těchto látek protidrogová prevence
občanská výchova – vyhledávání informací k dané tématice
- výchova k toleranci, k pomoci potřebným lidem, ochrana života a
zdraví
- poznávání některých profesí – lékař, policista, vychovatel, sociální
pracovník, psycholog,
práce s textilem, výtvarné projekty – výroba upomínkových předmětů pro klienty ústavu
- nejpozději týden před samotným projektovým týdnem jsou žáci seznámeni s plánem
týdne a dostanou pro rodiče informativní dopis s obsahem a cílem projektového týdne
- žáci jsou rozděleni do skupin – losem, direktivně nebo podle požadavku žáků (nutno
zvážit pro každý ročník)
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Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
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Seznam příloh

1) Obsah sborníku každé skupiny - ukázka
2) Informace pro rodiče o projektovém týdnu - ukázka
3) Tabulka hodnocení prací žáků
4) Pracovní list –Aj
5) Pracovní list –Nj
1) Obsah sborníku
1. Úvodní list, jména členů skupiny
2. Společná reportáž ze Zámku Břežany (domov pro osoby s mentálním znevýhodněním)
3. Anketní otázky
4. Vyhodnocení ankety a besedy v K – centru v Břeclavi
5. Zpráva o besedě s policistou
6. Pracovní listy – angličtina, němčina
7. Samostatná úvaha na téma: Žijí mezi námi
8. Každodenní sebehodnocení
9. Samostatné hodnocení projektového týdne
10. Fotodokumentace
2) Informace pro rodiče – žákovská knížka (ukázka):
„JÁ NA TO MÁM“ – Žijí mezi námi
Projektový týden: 16. – 22. 12. 2010
Vážení rodiče, v tomto týdnu se budou žáci učit netradičně a budou prakticky využívat své znalosti. Poznají život
handicapovaných lidí, jejich schopnosti, dovednosti, možnosti zapojit se do běžného života.
Program 9. tříd:
16. 12. – exkurze Zámek Břežany, reportáž a fotodokumentace
17. 12. – exkurze K-centrum Břeclav, anketa, zpracování ankety
20. 12. – beseda s policistou
reportáž z K-centra, fotodokumentace
21. 12. – cizí jazyky – přivolání pomoci
Příprava úvahy na téma: Žijí mezi námi
22. 12. – dokončení prací, prezentace, beseda, sebehodnocení,
zhodnocení celého projektového týdne
Potřeby: Žk, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy.
Garant: ………………………………………

V Drnholci ………………
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3) Tabulka hodnocení prací žáků – prázdná

UMÍSTĚNÍ

BODY
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PREZENTACE

Hodnocení 0 – 5 bodů

GRAFICKÁ
STRÁNKA

PÍSNĚ, BÁSNĚ

ÚVAHY

ZPRÁVA - BESEDA
S POLICISTOU

ZPRÁVA,
ANKETA
K - CENTRUM

REPORTÁŽ

SKUPINA
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4) Pracovní listy cizích jazyků:

PROJEKT: JÁ NA TO MÁM

9. ročník: ŽIJÍ MEZI NÁMI
ANGLICKÝ JAZYK: EMERGENCY

 Využij Ilustrovaný tématický slovník anglicko – český, slovník česko –
anglický, popřípadě Oxford Word Skills a vytvoř svůj malý tématický
slovník k výše uvedenému tématu
Slovo, fráze v češtině

anglicky
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 Na základě získané slovní zásoby doplň, nauč se a prezentuj následující
rozhovor
HELP, HELP, THE CAR ACCIDENT HAS JUST HAPPENED.
WHAT SHOULD I DO?
CALL TO EMERGENCY SERVICES, PLEASE.
OK, ONE, ONE, TWO.

THE EMERGENCY SERVICES. CAN I HELP YOU?
YES, ……………………………………IS SPEAKING.
THE CAR ACCIDENT JUST HAPPENED.
THERE ARE …………………….INJURED PEOPLE.
THERE IS A MAN ABOUT …………….YEARS OLD AND I THINK HE
………..…………………………………………………………………………………………….
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THERE IS A………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

THERE IS A………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

WHEN DID THE ACCIDENT HAPPEN?
PARDON? I DON´T UNDERSTAND YOU. CAN YOU SPEAK SLOWLY, PLEASE?
WHEN DID THE ACCIDENT HAPPEN?
IT HAPPENED ABOUT …………………………………………………….AGO.
WHERE DID IT HAPPEN? WHERE ARE YOU?
I AM ON THE ROAD NEXT TO THE TOWN OF ………………………….………………….
WE WERE DRIVING IN THE DIRECTION OF ……………………………………………….
(WE WERE DRIVING FROM ………………………………TO ……………………………..)
OK, THE AMBULANCE AND POLICE ARE GOING.
THANKS, GOOD BYE.
BYE.
_________________________________________________________________________
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PROJEKT: JÁ NA TO MÁM

9. ročník: ŽIJÍ MEZI NÁMI

Německý jazyk
* Guten Tag, hier ist ....................................................
Ist das Rettungsdienst?
- Ja. Was brauchen Sie?
* Ich fahre nach ................................, hier ist ein ..................................,
hier sind viele ........................................, ein Mann ..................................
.............................. .
- Wo .............................................. ?
* Ich bin ............................................................................................... .
- ............................... jemand?
* Ja, eine Frau.
- OK, wir fahren schon.

* Guten Tag, hier ist ........................................................... . Ist das Rettungsdienst?
- Ja. Was .......... passiert?
* Hier ist ein ..............................., er bedroht uns.
- Wo sind Sie?
* An/ Am ................................................................................................
- Ist jemand ......................................?
* Nein, noch nicht.
- OK, ich schicke dort Polizei.

* Guten Tag, ich bin .................................................... . Ist das Rettungsdienst?
- Ja. Was brauchen ............ ?
* Hier liegt ....................................... .
- Ist er /sie......................? Atmet er/sie?
* Ja. Er hat vielleicht ein /einen .....................................................Bein/Arm.
- ..................... er/sie?
* Nein.
- OK, wir fahren schon.
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9. ročník – Absolventský týden
Cílem absolventského týdne v 9. ročnících je připravit žáky do života na zátěžové situace u
zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na
různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.
Na začátku týdne jsou žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, informováni o průběhu
absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, dále si všichni
žáci zvolí jeden nepovinný předmět z okruhu všech naukových předmětů, z výchov a z praktických
oborů, s jejichž základy se během školní docházky rovněž seznámili. Všichni žáci si vypracují svůj
osobní studijní plán, určí místo, kde se budou který den učit (třída, počítačová učebny, odborné
učebny, videoučebna, školní jídelna, venkovní prostor v areálu školy). Naučí se odpovědnosti za
své studium, mají možnost samostatného rozhodování a samostatné práce. Součástí týdne mohou
být rovněž exkurze v rámci výtvarné výchovy a praktických oborů – kuchař, tesař, květinářka.
Poslední den proběhnou komisionálně „absolventské zkoušky“ z povinných předmětů český
jazyk, matematika a cizí jazyk. Budou absolvovat všichni žáci 9. ročníků. Na závěr budou
absolventi vyhodnoceni a obdrží absolventský list.
Žákům by tyto zkušenosti měly přinést snadnější vstup do středního vzdělávání.
Členové realizačního týmu:
- garant – organizačně zajistí celý projektový týden, vypracuje časový harmonogram
realizačního týmu během celého týdne – plán konzultací, seznam žáků – rozdělení podle volitelných
předmětů, přehled studijních míst, termíny a místa konání zkoušek – zkoušející, zajistí, aby asistenti
vypracovali požadavky ke zkouškám a seznámili s nimi žáky, informuje rodiče o cíli a průběhu
projektového týdne, připraví potřebné formuláře (viz přílohy)
- asistenti - pedagogové – vypracují pro žáky tematické okruhy, připraví otázky, seznámí s nimi
žáky, vypíší konzultační dobu a místo, připraví seznam studijní literatury, doporučí další studijní
materiály, organizačně zajistí případné exkurze
Práce s cílovou skupinou:
- každý žák si zvolí volitelný předmět
- dostane absolventská témata nebo otázky
- vypracuje si studijní plán – předmět – čas – místo studia
- denně začátek ve třídě, potom samostatné studium a příprava podle vlastního plánu, na
předem zvoleném pracovišti, konzultace s asistenty, práce u počítačů a ve třídách, na
závěr každodenní sebehodnocení opět ve třídě
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Časová dotace:
- 1. – 3. den – samostudium, konzultace, případné exkurze
- 4. den - zkoušky z volitelných předmětů
- 5. den - zkoušky z povinných předmětů – český jazyk, matematika, cizí jazyk
Každý den ráno společné zahájení dne ve třídě, kontrola přítomnosti a na závěr se sejdou opět
všichni ve své třídě. Všichni žáci provedou sebehodnocení za uplynulý den.
Během dne žáci pracují podle svého studijního plánu. Na práci a chování dohlížejí asistenti a
garant, protože ne všichni unesou tíhu samostatnosti, někteří žáci potřebují častější kontrolu a
dohled.
Náklady
- materiální zajištění - přístup k internetu v počítačové učebně, studijní materiály,
učebnice, slovníky, náklady na exkurze – doprava, vstupné, kancelářské potřeby – papíry
barvy na tisk otázek
Výstup:
- vznik nového projektu, vznik inovativních hodin
- žáci 9. ročníků budou mít možnost samostatné práce a získají představu o způsobu studia
na středních školách a budou připraveni na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které
je v budoucnosti čekají
Přípravné práce
- nejpozději týden před samotným projektovým týdnem jsou žáci seznámeni s plánem týdne, zvolí
si volitelný předmět, jsou seznámeni s požadavky ke zkouškám v jednotlivých předmětech, na
základě přehledu konzultací asistentů si vypracují studijní plán – předmět – čas – místo studia,
dostanou pro rodiče informativní dopis s obsahem a cílem projektového týdne.
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Seznam příloh
1) Informace pro rodiče o projektovém týdnu - ukázka
2) Průběžné sebehodnocení
3) Závěrečné sebehodnocení
4) Okruhy a otázky – český jazyk
5) Okruhy a otázky – matematika
6) Okruhy a otázky – anglický jazyk
7) Okruhy a otázky – německý jazyk
8) Okruhy a otázky – dějepis
9) Okruhy a otázky – zeměpis
10) Okruhy a otázky – chemie
11) Okruhy a otázky – fyzika
12) Okruhy a otázky – tělesná výchova
13) Okruhy a otázky – výtvarná výchova
14) Okruhy a otázky – hudební výchova
15) Okruhy a otázky – kuchař, cukrář
16) Okruhy a otázky – květinářství, aranžérství
17) Okruhy a otázky – tesař, aranžér
18) Hodnocení absolventského týdne - vzor
19) Tabulky k organizaci týdne, absolventský list – samostatné soubory
1) Informace pro rodiče – žákovská knížka (ukázka):
Vážení rodiče,
v týdnu _____________ naše škola organizuje pro 6.-9. ročníky projektové vyučování. To
znamená, že žáci budou samostatně plnit nejrůznější úkoly ve všech oblastech výuky za asistence
učitelů. Tímto netradičním týdnem chceme Vaše děti lépe připravit na skutečný život při dalším
studiu, v dalším životě.
Pro žáky 9. r. jsme připravili „absolventský týden“, který pro ně bude znamenat intenzivní
samostatnou přípravu ve škole na „ absolventské zkoušky“ na závěr týdne. Žáci 9. r. se seznámí
s tím, jaká je třeba zodpovědnost za sebe sama a jak „chutnají“ komisionální zkoušky, které je
budou čekat i v dalším životě.
Prosíme Vás o podporu našeho záměru a věříme, že budete mít kladný vliv na výsledky naší práce.
S výsledky budete seznámeni formou absolventského listu.
________________
______________________
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2) Průběžné sebehodnocení
PRŮBĚŽNÉ SEBEHODNOCENÍ - ABSOLVENTSKÝ TÝDEN - 9. ROČNÍK
Datum: …………………………
Jméno:..................................................................
Dnes jsem studoval/a tyto předměty:……………………………………………………….
Naučil/a jsem:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Místo, kde se mi nejlépe pracovalo:
……………………………………………………………………………………
Otázkám jsem rozuměl(a): všem výborně – většině výborně – větší části dobře – větší části špatně –
většině jsem nerozuměl(a)
Potřeboval/a jsem konzultaci s vyučujícím: ano -ne
Nejlépe se mi pracovalo: samostatně – ve dvojici – ve skupině
K práci jsem využil(a): učebnici – pracovní sešity – sešity - webové stránky – pomoc spolužáků –
jiné vypiš:
………………………………………………………………………………………………
Zadaná témata mi: vyhovovala – nevyhovovala
Nejvíce se mi líbilo téma:
………………………………………………………………………………………………
Nejméně se mi líbilo téma:
……………………………………………………………………………………………..
Myslím si, že se mi práce podařila: výborně – celkem dobře – ne příliš dobře – vůbec
Práce pro mě byla: zajímavá – nezajímavá
prospěšná – neprospěšná
Jsem se svou prací a se svými výsledky: spokojen(a) – nespokojen(a)
(nehodící
se škrtněte)
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3) Závěrečné sebehodnocení
ZÁVĚREČNÉ SEBEHODNOCENÍ - ABSOLVENTSKÝ TÝDEN - 9. ROČNÍK
Datum: …………………………
Jméno:..................................................................
Z vykonaných zkoušek mám pocit: výborný – radostný - dobrý – špatný – mám zlost: na sebe – na
zkoušející
Sám sebe bych ohodnotil/a známkami:
Český jazyk
1–2–3–4-5
Matematika
1–2–3–4-5
Anglický/německý jazyk
1–2–3–4-5
Volitelný předmět - ………………........
1–2–3–4–5
(zakroužkuj známku)
Samostudium jsem zvládal/a: výborně – dobře – s problémy – vůbec
Potřebuji, aby mě při studiu někdo kontroloval: ano – ne
Nejlépe se mi učil předmět, důvod:
…………………………………………………………………………………
Nejhůř se mi učil předmět, důvod:
………………………………………………………………………………….
Projektový týden byl – nebyl pro mne přínosný,
protože…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
4) Okruhy a otázky -český jazyk a literatura
A/ část zkoušky - LITERÁRNÍ VÝCHOVA – okruhy
1. Pohádky
2. Báje a pověsti
3. Bajka
4. Balada
5. Povídka
6. Román
7. Poezie
8. Drama
9. Shakespeare
10. J. A. Komenský
11. K. Čapek
12. J. Seifert
- charakterizuj literární útvar
- uveď příklady
- uveď známé autory
- vysvětli zadané literární pojmy
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B/ část zkoušky - JAZYKOVĚDNÝ ROZBOR – okruhy
-

slovní druhy
skloňování a časování
věta jednoduchá – větné členy
souvětí - druhy vedlejších vět
- poměry mezi souřadně spojenými větami

Otázka číslo 1/A
Jak se stala Berta královnou (Emanuel Frynta)
Francouzský král Pipin byl už od mládí statečný člověk …………

Jaký literární útvar může touto větou začínat?
Charakterizuj obecně pohádku. Kdo v ní vystupuje?
Jak dělíme pohádky?
Co bylo cílem klasické pohádky?
Jaký úkol mají současné pohádky pro děti?
Kteří autoři psali pohádky dříve:
a dnes:
Která pohádka se ti nejvíc líbí (líbila) a proč?
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Otázka číslo 1/B
Maminka si schovává naše nejhezčí výkresy, aby je měla na památku, až budeme velcí.
1. počet vět, druhy souvětí
2. větné členy: výkresy
naše nejhezčí
3. slovní druhy: velcí
naše
4. kategorie: (na) památku - rod, číslo, pád, vzor
5. napiš synonymum ke slovu výkresy:
6. urči druh vedlejších vět

Otázka číslo 2/A
Orfeus a Euridyké (Rudolf Mertlík)
Dávno, velmi dávno je tomu, co žil na světě Orfeus. Jeho matka, slavná múza Kalliopé, mu dala do
vínku okouzlující hlas a sám bůh Apollón ho vyučil hře na lyru. Proto není divu, že někdo neuměl
tak krásně zpívat a hrát na lyru jako Orfeus …….
Zařaď ukázku do příslušného literárního útvaru.
Charakterizuj báje: proč si je lidé vyprávěli?
proč hledali poučení z bájí?
Který český autor se proslavil sbírkou bájí?
(uveď název knihy a jméno autora)
Která báje se ti nejvíc líbila? Proč?
Jak se liší od sebe báje a pověsti?
Kdo napsal známou knihu pověstí v české literatuře?
Která pověst se ti líbila?
Srovnej: mýtus – báje – pověst (jak se od sebe liší)?
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Otázka číslo 2/B
Nevzpomínám si, kdo přišel s nápadem, abychom si do bytu pořídili nějaké přítulné zvířátko.
1. počet vět, druh souvětí
2. druh vedlejších vět
3. větné členy: nějaké přítulné
zvířátko
4. slovní druhy: kdo
nějaké –
5. vypiš z textu slovo zdrobnělé
6. urči druh vedlejších vět

Otázka číslo 3/A
Vlk a jehně (beránek)
(Jean de La Fontaine)
Jehně šlo žízeň uhasit k potoku,
Kde se voda čeří.
Přišel i lačný vlk, který sem před večeří
byl zahnán hladem, jenž mu nepřál klid ….
Který literární útvar využíval zvířat, aby upozornil na chyby lidí?
Kdy se začala bajka objevovat?
Kdo to byl Ezop? Jaké další autory bajek znáš?
Které bajky jsi četl nebo znáš?
Musí být bajka psaná vždy ve verších?
Jaké lidské zkušenosti vyplývají např. z bajky o beránkovi a vlkovi? Setkal ses s takovým názorem i
v současné době?
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Otázka číslo 3/B
Od té doby, co se stal filatelistou, připomíná Pavlík denně všem dospělým členům rodiny, aby
mu schovávali obálky dopisů z ciziny.
1. počet vět, druh souvětí
2. větné členy: obálky
dopisů
z ciziny
3. slovní druhy: denně
všem
4. slovotvorný rozbor slova: připomíná
5. tři příbuzná slova ke slovu: denně
6. urči druh vedlejších vět

Otázka číslo 4/A
Svatební košile (K. J. Erben)
Již jedenáctá odbila,
a lampa ještě svítila,
a lampa ještě hořela,
co nad klekadlem visela …

Charakterizuj baladu.
Uveď nejvýznamnějšího autora a jeho sbírku balad.
Vyjmenuj některé balady.
Zarecituj kousek balady.
Jak na tebe působil film „Kytice“? Srovnej text balady Vodník a filmovou podobu s Danem Bártou?
Společně jsme zhlédli také film „Máj“. Kdo je autorem literární předlohy? Je to balada?
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Otázka číslo 4/B
Kdybych měl vlastní pokoj, přál bych si větší knihovničku, abych si mohl kupovat více knih.
1. počet vět, druh souvětí
2. větné členy: vlastní
knihovnička
3. slovní druhy: větší
více
4. poslední větu nahraď větným členem
5. napiš slova opačného významu k: větší
často
6. urči druh vedlejších vět

Otázka číslo 5/A
Ukradený kaktus (Karel Čapek)
„Tak já vám povím“, pravil pan Kubát, „co se mně letos v létě stalo“…..
Který literární útvar může takto začínat?
Charakterizuj povídku.
Uveď autory, kteří píší povídky.
Kterou povídku jsi četl?
Jakou formou spisovatel může použít, aby povídku oživil?
Vysvětli: ich – forma
er - forma

jaký je rozdíl
jak se liší v působení na čtenáře?
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Otázka číslo 5/B
I když se mu práce dařila, míval Mirek pocit, že by občas potřeboval radu zkušeného
modeláře.
1. počet vět, druh souvětí
2. větné členy: radu
modeláře
3. slovní druhy: i když
občas
4. napiš příbuzná slova k: modeláře
5. dařila se – osoba, číslo, čas, způsob
sloveso dej do 2. osoby, podmiň způsob, rod činný
6. urči druh vedlejších vět

Otázka číslo 6/A
1984 (George Orwell)
…"Jednou ses mě ptal," řekl O'Brien, "co je v Místnosti 101. Řekl jsem ti, že odpověď už znáš. Zná
ji každý. To, co je v Místnosti 101, je nejhorší na světě."
Dveře se opět otevřely. Vešel dozorce. Nesl cosi drátěného, jakousi krabici nebo košík. Položil to
na vzdálenější stůl. O'Brien překážel Winstonovi ve výhledu, takže nemohl rozeznat, co to je.
"Nejhorší věci na světě," řekl O'Brien, "jsou různé, jak pro koho. Může to být pohřbení zaživa, nebo
smrt upálením nebo utopením, nebo naražením na kůl, nebo padesát jiných způsobů smrti. Pro
někoho je to nějaká triviální záležitost. Dokonce ani ne osudná."…
Jméno růže (Umberto Eco)
…Mezi kuchaři jsem zahlédl Salvátora, usmál se na mne svou vlčí hubou. Všiml jsem si, že vzal z
jednoho stolu zbytky drůbeže od večeře a potají je dal pacholkům, kteří je se spokojeným
úšklebkem ukryli ve svých kožených kazajkách. Vrchní kuchař si toho ale všiml a hned Salvátora
napomenul: "Cellerarie, Cellerarie," řekl, "ty máš majetek opatství spravovat, a ne jím plýtvat!"…
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Charakterizuj obecně román.
Porovnej román s povídkou.
Jaké druhy románů známe?
Vysvětli pojmy: ich-forma, er-forma, sci-fi, autobiografie
Které autory románů znáš?
Který román jsi četl/a? (Urči jeho druh, hlavního hrdinu, dobu, v níž se děj odehrává, komu je
určen,…)

Otázka číslo 6/B
Třebaže našeho Ondřeje doma vůbec neláká možnost vařit, hrne se celý nadšený do služby
kuchaře, táboří-li s přáteli v přírodě.
1. počet vět, druh souvětí
2. vypiš větu hlavní:
3. slovní druhy: vařit
doma
vůbec
4. uveď rod, číslo a pád: možnost
s přáteli
5. uveď slovo podobného významu k:

neláká
hrne se

6. urči druh vedlejších vět
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Otázka číslo 7/A
Píseň o rodné zemi (Jaroslav Seifert)
Krásná jako kvítka na modranském džbánku
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na modranském džbánku,
sladká jako střída dalamánku,
do nějž nůž jsi vložil k rukojeti.…
Dědicové (Jaroslav Vrchlický)
Byl na západě starý král,
již slepý do pola,
ten dva měl jenom přátele,
tož psa a sokola.
Pes líhal jemu u nohou,
tím před vrahy byl jist,
pták přes hory a přes lesy
mu lítal pro kořist.
A když starý král umíral,
tu dal jim odkazem
svůj z hermelínu starý plášť
a několik děr v něm.…

Co je to poezie?
Vysvětli rozdíl mezi lyrikou, epikou a lyricko-epickými básněmi.
Jaké znáš druhy lyriky?
Vysvětli pojmy: sloka, verš, rým.
Jaké znáš druhy rýmu?
Vysvětli pojmy: metafora, personifikace.
Které znáš básníky?
Zarecituj úryvek básně.
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Otázka číslo 7/B
Moderní badatelé prozkoumali písemné i obrazové doklady z egyptských dějin, aby vypátrali,
jakým způsobem se stavěly pyramidy.
1. počet vět, druh souvětí
2. větné členy: písemné a obrazové
(z) dějin
3. slovní druhy: badatelé
stavěly se
4. urči rod: stavěly se
5. napiš 3 příbuzná slova ke slovu: stavět
- sloveso dej do 2. os. č. j. podmiň. zp. min.
6. urči druh vedlejších vět

Otázka číslo 8/A
Romeo a Julie (William Shakespeare)
JULIE:
Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?
Své jméno zapři, odřekni se otce,
anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,
a přestanu být Kapuletová.
ROMEO:
Mám ještě poslouchat? Či odpovím?
Dávno, velmi dávno je tomu, co žil na světě Orfeus. Jeho matka, slavná múza Kalliopé, mu dala do
vínku okouzlující hlas a sám bůh Apollón ho vyučil hře na lyru. Proto není divu, že někdo neuměl
tak krásně zpívat a hrát na lyru jako Orfeus …….
Lakomec (Moliere)
Harpagon (sám,už ze zahrady je ho slyšet, jak křičí): Chyťte zloděje!
Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte vraha! Stráž! Panebože na nebi! Je po mně! Zabili mě!
Podřezali mě! Ukradli mi moje peníze! Kdo to mohl být? Kam se propad? Kde se skrývá? Kam se
vrtnout, abych ho našel? Kam běžet? Kam neběžet? Není tamhle? Nebo tady? Kdo je to? Stůj! Vrať
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mi mé peníze, padouchu!
(Popadne sebe samého za ruku)…

Čím se liší drama od prózy a poezie?
Vysvětli pojmy: scénář, monolog, dialog.
Která znáš divadla?
Znáš nějakého autora divadelních her?

Otázka číslo 8/B
Jestliže se v sobotu z oken domku line vůně koláčů, vědí sousedé, že babička čeká v neděli
vnoučata z Břeclavi.
1. počet vět, druh souvětí
2. větné členy: line
vůně
koláčů
3. slovní druhy: vědí
v neděli
4. Změň neshodný přívlastek na shodný: z oken domku
vnoučata z Břeclavi
5. podle kterého vzoru se skloňují: vnoučata
Břeclav
6. urči druh vedlejších vět
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Otázka číslo 9/A
William Shakespeare

Základní životopisné údaje.
Doba, země, okolnosti, v nichž žil a tvořil.
Rozdělení díla, názvy děl.
Význam díla tohoto autora.

Otázka číslo 9/B
Pan sbormistr usadil děti, které byly pozvány k dnešní přijímací zkoušce do pěveckého sboru,
usmál se na ně a vybídl jednu dívku, aby zazpívala.
1. počet vět, druh souvětí
2. větné členy: byly pozvány
do sboru
3. slovní druhy: dnešní
ně
4. pěveckého – uveď základní slovo
5. proč píšeme sbor ?
6. urči druh vedlejších vět
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Otázka číslo 10/A
Jan Amos Komenský

Základní životopisné údaje.
Doba, země, okolnosti, v nichž žil a tvořil.
Rozdělení díla, názvy děl.
Význam díla tohoto autora.

Otázka číslo 10/B
Pozorovali jsme se zájmem první závodnice, jak sjíždějí širokou lesní cestou vedoucí
k Zadovu.
1. počet vět, druh souvětí
2. druh vedlejších věty
3. slovní druhy: první
lesní
vedoucí
4. uveď příbuzná slova k: závodnice
5. urči vid slovesa:

pozorovat
sjíždět
a uveď slovesa opačného vidu, sloveso pozorovat dej do 2. os. mn. č. podmiň. zp.činný r.
6. urči druh vedlejších vět
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Otázka číslo 11/A
Karel Čapek

Základní životopisné údaje.
Doba, země, okolnosti, v nichž žil a tvořil.
Rozdělení díla, názvy děl.
Význam díla tohoto autora.

Otázka číslo 11/B
Ovčák z Čertovice nám pomohl najít pramen a my jsme si naplnili obě dvě láhve, neboť jsme
z vyprávění slovenských přátel věděli, že cestou na Ďumbier už nebude možno načerpet vodu.
1. počet vět, druh souvětí
2. druh vedlejších věty
3. slovní druhy: z Čertovice
nám
láhve
4. uveď příbuzná slova k: pomohl
5. urči vid slovesa:

najít
vědět
uveď slovesa opačného vidu, sloveso vědět dej do 2. os., mn. č., podmiň. zp.přít., činný r.
6. První přívlastek neshodný změň na shodný.
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Otázka číslo 12/A
Jaroslav Seifert

Základní životopisné údaje.
Doba, země, okolnosti, v nichž žil a tvořil.
Rozdělení díla, názvy děl.
Význam díla tohoto autora.

Otázka číslo 12/B
Jana s radostí hleděla na maličkou Jitku, jak pozorně vzhlíží k notovým pultíkům a jak
napjatě poslouchá, kdykoli otec a bratr počnou hrát.
1. počet vět, druh souvětí
2. druh vedlejších věty
3. slovní druhy: pozorně
kdykoli
počnou
4. uveď příbuzná slova ke slovu: notový
5. urči vid slovesa: poslouchat
hrát
uveď slovesa opačného vidu, sloveso poslouchat dej do 2. os., mn. č., podmiň. zp.,činný r.
6. vyhledej podstatné jméno abstraktní
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5) Okruhy a otázky - matematika
Okruhy učiva

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Racionální čísla
Procenta
Úpravy algebraických výrazů
Rovnice
Slovní úlohy
Obvody a obsahy obrazců
Povrchy a objemy těles
Konstrukční úlohy

Základní studijní materiál je Sbírka úloh z matematiky – autor František Běloun
Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba si zopakovat z této sbírky tyto příklady:
Okruh
strana
cvičení
1)
7
1,2,3
2)
25,26,27
1,2,3,4,5,6,7,8
3)
69
37,38,39
4)
79,80,81
1
5)
95,96
1,2,3,4
6)
112,113,114
1,2,3,5
7)
128,129
1,2,4,5,7,8
8)
142,143,144
15,16a,16b
Některé sbírky jsou od čtvrtého okruhu posunuty o deset stránek dopředu, tedy například místo stránky
79 strana 89.
Při přípravě na zkoušku z matematiky doporučujeme nejdříve si všechny okruhy prolistovat. U témat,
které umím se nezdržovat a důkladněji řeším příklady u kterých nemám jistotu.
Konzultace s učiteli podle vašeho rozpisu samostudia, případně individuálně po domluvě.
Pomůcky ke zkoušce: psací a rýsovací potřeby, tabulky
Průběh zkoušky: po obdržení otázky 5-10 minut na přípravu, odevzdání provedeného úkolu a ústní
vyhodnocení splnění s případnými doplňujícími otázkami.
Všichni absolventi prokáží svou znalost početních výkonů s desetinnými čísly.
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Sbírka příkladů z matematiky
1. Vypočítejte:

(27,92)

2. Vypočítejte:

(1,92)

3. Vypočítejte:

(6,3)

4. Vypočítejte:

(7,5)

5. Vypočítejte:

(-7/24)

6. Vypočítejte:

(-7/60)

7. Vypočítejte:
(250 000 ha)
8. Vypočítejte:
(1242,-)
9. Vypočítejte: Kolik procent je
(0,3%)
10. Vypočítejte: Kolik procent je
(86%)
11. Vypočítejte: Kolik procent je
(12%)
12. Vypočítejte: Kolik procent je
(0,8%)
13. Doplňte tabulku:
25/3 4/3

1/3

4/75 1/75 16/27 4,32 12

14. Vypočítejte
5a + b + 1
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15. Vypočítejte
7k+7c-2
16. Vypočítejte
3m2+2am+5,5a2
17. Vypočítejte
-6a+2c+6t
18. Vypočítejte
5r2-22r+4
19. Vypočítejte se zkouškou
x = -3
20. Vypočítejte se zkouškou
x = -4
21. Vypočítejte se zkouškou
x = -3,5
22. Vypočítejte se zkouškou
x = -1,5
23. Vypočítejte se zkouškou
nemá řešení
24. Vypočítejte se zkouškou
nekonečně mnoho řešení
25.
vázanka 80,tričko 150,košile 240,-

26.
1-25t
2-16,5t
3-28,5t

27.
H – 14ž
V – 12ž
J – 10ž
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28.
a=36cm
b=39cm
c=15cm
ano

29.
S=30,56 cm2
O=34 cm

30.
S=3140 cm2

31.
čtvercový, o 5 500 m2

32.
S=25 cm2

33.
u=139 mm
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34.
S=208 cm2 , V=192 cm 3 , u=10,77 cm

35.
S=203,6 cm2

36.

v=15cm
37.
S=450 cm2 V=649,5 cm 3
38. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
kružnice a rameno úhlu
39. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
průnik ramen úhlů
40. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
úhel beta
41. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
rovnoběžka
42. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
průnik dvou kružnic
43. Pan Novák dostal na výplatu 23000 Kč hrubé mzdy. Kolik Kč dostal čistou mzdu?
Od hrubé mzdy je potřeba odečíst 15% daně ze mzdy, od částky snížené o daň ze mzdy je potřeba odečíst 13%
na daň zdravotní a sociální. Výsledkem je čistá mzda.
(17 008,50)
44. Vypůjčil jsem si 50 000Kč na jeden rok s úrokovou roční sazbou 8%. Kolik korun přeplatím?
(4000,-)
45. Rodinné příjmy jsou 25 000Kč. Kolik korun se zaplatí za elektřinu, když to činí 12% z celkového příjmu
rodiny?
(3000,-)
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Otázky ke zkoušce

1. Vypočítejte:

2. Vypočítejte:
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3. Vypočítejte:

4. Vypočítejte:

5. Vypočítejte:
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6. Vypočítejte:

7. Vypočítejte:
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8. Vypočítejte:

9. Vypočítejte: Kolik procent je

10. Vypočítejte: Kolik procent je
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11. Vypočítejte: Kolik procent je

12. Vypočítejte: Kolik procent je
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13. Doplňte tabulku:

14. Vypočítejte

15. Vypočítejte
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16. Vypočítejte

17. Vypočítejte

18. Vypočítejte
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19. Vypočítejte se zkouškou

20. Vypočítejte se zkouškou

21. Vypočítejte se zkouškou

22. Vypočítejte se zkouškou
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23. Vypočítejte se zkouškou

24. Vypočítejte se zkouškou

25.
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26.

27.
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28.

29.
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30.
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31.

32.

33.
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34.

35.
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36.

37.

38. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
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39. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:

40. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
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41. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:

42. Sestrojte trojúhelník, je-li dáno:
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6) Okruhy a otázky – anglický jazyk, formuláře na rozdělení do úrovní, ke klasifikaci, vizitka
absolventa, sebehodnocení žáka, sumář hodnocení
Požadavky na jednotlivé úrovně a klasifikace
Úroveň EXPERT: 1. ŽÁK (ŽÁKYNĚ) SE PŘEDSTAVÍ NA ZÁKLADĚ
VYPRACOVANÉ VIZITKY
2. POPIS VYLOSOVANÉHO OBRÁZKU
3. SAMOSTATNÝ PROJEV NA 1 VYLOSOVANÉ TÉMA Z 10
ZADANÝCH
Úroveň BASIC:

1. ŽÁK (ŽÁKYNĚ) SE PŘEDSTAVÍ NA ZÁKLADĚ
VYPRACOVANÉ VIZITKY
2. POPIS VYLOSOVANÉHO OBRÁZKU
3. SAMOSTATNÝ PROJEV NA JEDNODUCHÉ TÉMA – 1 ZE 7
ZADANÝCH

HODNOCENÍ PŘI ZKOUŠCE - EXPERT
VÝBORNĚ – ŽÁK (ŽÁKYNĚ) SAMOSTATNĚ HOVOŘÍ NA 1 Z 10 ZADANÝCH TÉMAT
CHVALITEBNĚ – ŽÁK (ŽÁKYNĚ) HOVOŘÍ SAMOSTATNĚ, POUZE S DROBNÝMI
CHYBAMI , S MÍRNOU POMOCÍ
DOBŘE – ŽÁK (ŽÁKYNĚ) ODPOVÍDÁ SPRÁVNĚ NA KLADENÉ OTÁZKY,
NEDOPOUŠTÍ SE ČASTÝCH CHYB
DOSTATEČNĚ - ŽÁK (ŽÁKYNĚ) ODPOVÍDÁ S VĚTŠÍMI CHYBAMI, NEREAGUJE NA
VŠECHNY OTÁZKY
NEDOSTATEČNĚ - ŽÁK (ŽÁKYNĚ) NA VĚTŠINU OTÁZEK NEODPOVÍDÁ, NEBO
ODPOVÍDÁ S HRUBÝMI CHYBAMI
HODNOCENÍ PŘI ZKOUŠCE – BASIC:
DOBŘE – ŽÁK (ŽÁKYNĚ) HOVOŘÍ NA JEDNODUCHÉ VYLOSOVANÉ TÉMA,
ODPOVÍDÁ NA KLADENÉ OTÁZKY, NEDOPOUŠTÍ SE ČASTÝCH CHYB
DOSTATEČNĚ - ŽÁK (ŽÁKYNĚ) ODPOVÍDÁ S VĚTŠÍMI CHYBAMI, NEREAGUJE NA
VŠECHNY OTÁZKY
NEDOSTATEČNĚ - ŽÁK (ŽÁKYNĚ) NA VĚTŠINU OTÁZEK NEODPOVÍDÁ, NEBO
ODPOVÍDÁ S HRUBÝMI CHYBAM
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MY FAMILY
 How many members has your family got?
 What are names of your parents?
 How old are your parents?
 What are their jobs?
 Have you got any brothers or sisters?
 How old are they?
 What are their names?
 Have you got grandparents? Write some information about them.
 Can you describe and compare members of your family? Who of them is the oldest, the
tallest etc.
 Where do you live? Describe your house or flat.
 What are favourite activities of your family?
 Do you like gardening, traveling, going to concerts, sport matches………..?
 Have you got a pet? Describe it.
 Do you help your parents?
 Do you like houseworking? Do you like washing up, setting the table, making bed, cooking,
shopping, tidying,……..?
 Have you got any problems with your parents or siblings? Why?
DAILY ROUTINE
 When do you get up?
 When, where and what have you got for breakfast?
 When do you go to school? Describe your yourney to school.
 When do lessons start?
 What´s your favourite weekday? Why?
 When do you go home?
 When and where have you got lunch? What´s your typical and favourite meal for lunch?
 What do you do in the afternoon?
 When do you do your homework?
 How long do you do your homework?
 What do you do in your free time?
 Do you play any musical instrument?
 Do you play any sport?
 Do you collect any things?
 Do you help your parents?
 Do you play computer games?
 When do you watch TV?
 When do you listen to music?
 When do you have dinner?
 When do you go to bed?
 Compare your week day and weekend day.
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MY HOUSE
 Where do you live?
 Do you like your house/flat? Why?
 How many rooms are there?
 Do you have your own room in your house/flat?
 What does your room look like?
 What kind of furniture do you have in your room?
 Describe a living room, kitchen, bedroom, bathroom.
 Is it better to live in a house or in a flat? Why?
 What is your favourite housework?
 Do you have any pets?
 Do you have a garden? What are there in the garden?
 Do you have good neighbours? Say something about them.

MY SCHOOL. MY FUTURE STUDIES.


















Where do you go to school?
When and where did you start to go to school?
What do you think about your school? What do you like? What do you hate?
What is your favourite subject? Why?
Who is your favourite teacher? Why?
What is your best school experience? What is the worst one?
What would you like to change in our school?
Do you prefer male or female teachers? Why?
Do you remember much things of kindergarten?
Do you remember the first day of school? What do you remember?
Do you agree that ´school days are the best days of our lives'? Why or why not?
How would you define 'an ideal teacher'?
What sort of personal qualities does a teacher need to have?
At what age do children start school in your country?
Do Czech students and pupils get a lot of homework?
Are there many extra school activities? (trips, visits to theatres etc.)
Are you going to study in the future? What will it be? Why? When and where are you going
to study? Have you visited your next school? Are you looking forward new school?

FOOD. AT A RESTAURANT.




What is your favourite food?
What is your favourite kind of fruit and vegetables?
What's your favourite drink ?
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What is your favourite meal of the day?
What time do you usually have your meals? When, where and what have you got for
breakfast, lunch, dinner? What is typical meal in your country? What is typical meal in the
United Kingdom?
Do you often go to restaurants?
What kind of food is healthy / unhealthy and why?
Can you cook? What is your speciality?
Who does the cooking in your house?
What is the most exotic food you have ever eaten?
Is there anything that you could never eat?
What is the worst thing you have ever eaten?
Do you like eating in the restaurants?
When do you go to the restaurant?
Have you got any favourite restaurant?
Do you like any special cuisine? Why?
Do you watch TV programmes about cooking or read cook books?
Why do some people decide to go on a diet?
What should you eat/do if you want to lose weight and look slim?
What kind of food/drink can help you when you are feeling ill?

MY VILLAGE, COUNTRY















Where do you live?
Where is your village?
Do you like your village?
Where does your county lie?
Do you like your country?
What does your village look like?
What does your country look like?
What´s the capital city?
Describe some important buildings in your village or in the capital city or in your country.
What´s your favourite place in your village, in your country?
Do you know anything about history ?
Is it better to live in a village, in a town or in a city? Why?
Do you have good neighbours? Say something about them.
Decribe yourney from your home to school.

HOBBIES





What do you do in your free time?
Do you do sports? What? How often?
Why is sport goood for us? Why should people do sports?
Do you play a musical instrument? What?
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Do you collect things? What?
Do you watch TV?
What do you watch?
Do you like reading?
What do you read?
Do you play computer games?
Do you often work on computer?
How often do you go to the cinema, to the theatre, to the zoo…?
Do you have pets?
Do you like listening to music?
What is your favourite music style/band/singer/musician?
Do you like reading magazines?
What is your favourite magazine?
What kind of magazines is especially popular with women? With men? With girls? With
boys?

SHOPPING, CLOTHES















Do you like shopping? Why/why not?
How often do you go shopping?
What kind of things do you usually go shopping for?
What´s your favourite shop?
Do you prefer large supermarket or small local shops?
What do you hate most about shopping?
What are the positives and negatives of virtual (internet) shopping? Have you ever bought
anything in this way?
What is 'window shopping'? Do you like window-shopping?
How do shop windows usually change during the year?
What is 'shoplifting' and do you think it is a big problem these days?
Do you think that people in the future will do their shopping in the same way we do now?
What do you usually wear in summer, in winter?
What are you wearing now?
What are your favourite clothes, colours?
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TRAVELLING, HOLIDAYS




















Do you often travel?
How often do you have a holiday abroad?
Do you prefer holiday abroad or in your country? Why?
When was the last time you were on holiday? Can you say something about it?
Do you prefer summer or winter holiday? Why?
What kind of activities do you enjoy doing when you are on holiday?
Have you ever gone camping? What was it like?
How do you prefer to travel, by car, plane, train, coach etc.? Why?
What is the holiday of your dreams?
What is the most beautiful place you have ever visited? Most exotic?
What kind of things do you usually take with you when you go on holiday? Why?
Do you usually take anything to entertain yourself with? (TV, games, books, magazines etc.)
What kind of things do you usually buy / bring back home with you? (souvenirs etc.)
What plans do you have for your next holiday?
When you travel, do you usually feel homesick?
How do you think people will travel in the future? What means of transport will they use?
What do you think about 'a holiday in space'?
How did people travel in the past?
Do you like taking photos when you are on holiday? What do you usually take pictures of?

ENTERTAINMENT, MEDIA










What is your favorite film and why do you like it?
What was the worst film you have ever seen? Why didn't you like it?
Who is your favorite movie star? Why do you like him/her?
When did you last go to the cinema? What film was it?
Would you like to be a movie star? Why?
Do you often go to the theatre?
What was the best / worst theatre performance you have ever seen?
Have you ever performed in a play (e.g. a school play etc.)?
How much TV do you watch?



What's you favourite TV programme? Why is it your favourite?
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What type of TV programmes do you hate? Why?
What do you think about soap operas?
What is a 'couch potato'? Are you a couch potato?
What is internet? How popular is it these days? Who uses it?
What's your favourite website? Why do you like it?
What sort of information can be found on the Net?
Do you (or anyone you know) have a website? What is it about?
Do you often listen to the radio? When?
What's your favourite radio station?
How often do you read a newspaper? What is your favourite newspaper?
Is there a lot of advertisement in newspapers?

TELEVISION, INTERNET ...
Television














How much TV do you watch?
What's you favourite TV programme? Why is it your favourite?
What type of TV programmes do you hate? Why?
What other popular types of TV programmes do you know?
What do you think about soap operas?
Do you know about the history of TV?
Do you think that TV is good for people? Why or why not?
What are the positives and negatives of TV?
How many TV channels are there in your country/region? What are they?
What is the difference between public channels and commercial channels?
Do you have cable or sattelite TV? What are their positives and negatives?
What is your favourite TV commercial? What TV commercial do you hate?
What is a 'couch potato'? Are you a couch potato?

The Internet









What is internet?
What's your favourite website? Why do you like it?
What sort of information can be found on the Net?
Can you always rely on the information you find?
What are the positives and negatives of the Internet?
Is it difficult to publish something on the Internet?
Do you (or anyone you know) have a website? What is it about?
Do you think that the Internet will replace other kinds of mass media completely? Why?
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Radio





Do you often listen to the radio? When?
What's your favourite radio station?
What type of stations are popular in your country?
What type of programmes can you hear on the radio?

Newspapers




How often do you read a newspaper?
What is your favourite newspaper?
Do you know any internationally famous newspapers?

Magazines




Do you like reading magazines?
What is your favourite magazine?
What kind of magazines is especially popular with women? With men? With girls? With
boys?
 When do people usually buy/read magazines?
 Do you know any internationally famous magazines?
Mass media in general


Which type of mass media do you prefer?
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Vizitka absolventa
Mr
Mrs
Miss
Ms
Surname
Forename

Date of birth
Marital status
Nationality
Home address
Daytime tel.
Mobile no
Email address
Occupation
Mother tongue
Level of English*

elementary

intermediate

advanced

Signature
* please tick
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Formulář pro zkoušející
VIZITKA

PŘEDSTAVENÍ
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Rozdělení žáků podle jimi zvolené úrovně

„JÁ NA TO MÁM“ - ANGLICKÝ JAZYK
ZVOL SI ÚROVEŇ A DO TABULKY NAPIŠ SVOJE JMÉNO
BASIC
příjmení jméno

EXPERT
téma

V ________________

klasifikace

příjmení jméno

_______________________
předseda komise
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Přehled o zkoušce – jazyk anglický
BASIC
příjmení jméno

EXPERT
téma

V _________________

klasifikace

příjmení jméno

téma

_______________________

_____________________

předseda komise

zkoušející
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SEBEHODNOCENÍ - ANGLIČTINA – 9. ROČNÍK – jméno:____________________
(nehodící se škrtněte)
Otázkám jsem rozuměl(a): všem výborně – většině výborně – větší části dobře – větší části špatně –
většině jsem nerozuměl(a)
Nejlépe se mi pracovalo s: tématickým slovníkem - výkladovým slovníkem – slovníkem čj-aj –
slovníkem na na internetu - slovník jsem nepotřeboval(a)
K práci jsem dále využil(a): učebnici – konverzaci - pracovní sešity – webové stránky – pomoc
spolužáků
Zadaná témata mi: vyhovovala – nevyhovovala
Nejvíce se mi líbilo téma:
________________________________________________________________________
Nejméně se mi líbilo téma:
_______________________________________________________________________
Myslím si, že se mi práce podařila: výborně – celkem dobře – ne příliš dobře – vůbec
Práce pro mě byla: zajímavá – nezajímavá
prospěšná – neprospěšná
Zkouška pro mě je: motivující – stresující – nezáleží mi na ní
Práce mi přinesla poznání, že angličtinu umím: výborně – chvalitebně – dobře – dostatečně –
nedostatečně
Angličtině se budu v budoucnu věnovat: více – stejně – méně – vůbec
Jsem se svou prací a se svými výsledky: spokojen(a) – nespokojen(a)
Kdybych se mohl(a) vrátit do 4. třídy a znovu se začít učit angličtinu, tak bych:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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SEBEHODNOCENÍ - ANGLIČTINA – 9. ROČNÍK - vyhodnocení
Součet všech odevzdaných sebehodnocení
Otázkám jsem rozuměl(a):
všem výborně
většině výborně
větší části dobře
větší části špatně
většině jsem nerozuměl(a)
Nejlépe se mi pracovalo s:
tématickým slovníkem
výkladovým slovníkem
slovníkem čj-aj
slovníkem na internetu
slovník jsem nepotřeboval(a)
K práci jsem dále využil(a):
učebnici
konverzaci
pracovní sešity
webové stránky
pomoc spolužáků
Zadaná témata mi: vyhovovala
nevyhovovala
Nejvíce se mi líbilo téma:
Nejméně se mi líbilo téma:
Myslím si, že se mi práce podařila:
výborně
celkem dobře
ne příliš dobře
vůbec
Práce pro mě byla: zajímavá
nezajímavá
prospěšná
neprospěšná
Zkouška pro mě je: motivující
stresující
nezáleží mi na ní
Práce mi přinesla poznání, že angličtinu umím:
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Angličtině se budu v budoucnu věnovat: více
stejně
méně
vůbec
Jsem se svou prací a se svými výsledky: spokojen(a)
nespokojen(a)
Kdybych se mohl(a) vrátit do 4. třídy a znovu se začít učit angličtinu, tak bych
V _______________
Vypracoval_________________
- 188 -

Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

7) Okruhy a otázky – německý jazyk
Gramatické okruhy
1. STUFE (1. úroveň):
1. Slovosled oznamovací věty, otázky
2. Slovosled oznamovací věty nebo otázky se způsobovým slovesem
2. STUFE (2. úroveň):
3. Vedlejší věty se spojkou dass, weil
4. Předložky se 3. /4. pádem
5. Vztažná souvětí
Konverzační témata na rozhovor s porotou:
1. STUFE: 1. Ich und meine Familie
2. Schule
3. Hobby
4. Tiere

2. STUFE: 1.
2.
3.
4.

Einkaufen
Mein Dorf
Wie wird Schokofondue gemacht (nebo jiný recept - oprava kola,…)
Deutschland - Realien
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Gramatické okruhy(1. Stufe)

Okruh číslo 1: Slovosled oznamovací věty, otázky

Aus diesen Wörtern schreibe einen Satz und eine Frage:
(Z těchto slov napiš větu oznamovací a otázku)
er - am Mittwoch – um – kommt – neun – zu uns – Uhr – mit dem Zug.
Gramatické okruhy(1. Stufe)

Okruh číslo 2: Slovosled oznamovací věty,otázky se způsobovým slovesem
Aus diesen Wörtern schreibe einen Satz und eine Frage:
( Z těchto slov napiš oznam. větu a otázku)

kannst - heute - du - am Abend - ins – gehen – Kino.
Gramatické okruhy, 2. Stufe
Relativsätze
1.Ergänze die Kommas (čárky) in die Sätze:
Das ist das Haus in dem ich wohne.
Ich wohne in dem Haus das hier schon 20 Jahre steht.
Das ist der Junge mit dem ich ins Kino gehe.
atd.
2. Übersetze die Sätze ins Tschechische:
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2. Stufe Okruh 4 – předložky se 3./4. pádem

Vyber správnou spojku a doplň člen:

Der Ball liegt unter / über ............ Tisch.

Ich gehe ins /im Geschäft.

Du legst die Hose auf / an ............... Stuhl.

Das Auto steht vor / auf .............. Haus.

Der Schrank steht zwischen ............. Fenster und ............ Couch.

Das Bild hängt auf / an ............. Wand.

Das Heft, das Buch und den Kuli habe ich in / zwischen ........... Tasche.
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Der Sportplatz ist hinter / in ................. Schule.

1. Stufe Grammatik
Utvoř větu oznamovací a otázku z daných slov:

ich

morgen

mein kauft

ins

Kino

acht

Vater

ein

Auto

wir

im

fahren

Juli

hat

den

Petra

braunen die

Mutter

sind

arbeitet

meine

Sommer

meine

Sport

fahren

um

nach

als

neues

Kroatien

und

Bus

Verkäuferin

Kinder

und

zu

gehe.

im

Rock

Lieblingsfächer

im

Uhr

Brno.

mit.

Bluse

Supermarkt

im.

Deutsch.

Großeltern
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am

meine

ist

und

Katze

Jugendzentrum.

fern

Krimis.

Gramatické okruhy 2. Stufe
Präpositionen mit dem 3. /4. Fall
1. Ergänze den Artikel(člen):
Die Vase steht auf ………… Tisch.
Ich spiele neben ………….. Sportplatz.
Das Bild hängt an …………. Wand.
atd.

2. Übersetze die Sätze ins Tschechische:

- 193 -

Kessy

heißt.

Název školy
Číslo projektu

Základní škola a mateřská škola Drnholec
Projekt Já na to mám – CZ.1.07/1.1.02/01.0109

2. Stufe Okruh 5 – vztažné věty
Das ist die Schule in die ich sehr gern gehe.

Das ist das Kaufhaus in dem wir oft einkaufen.

Die Hose die ich gern trage ist braun.

Das ist das Dorf wo ich nicht gern wohne.

Dort steht meine Freundin mit der ich ins Kino gehe.

Die Stadt wo ich wohnen möchte heiβt Brno.

Das ist meine Mutti die sehr brav und streng ist.

Das ist der Kuli mit dem du am liebsten schreibst.
Wir wohnen im groβen Haus hinter dem ein schöner Garten ist.

Der Mann der in der garage arbeitet ist mein Opa.
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2. Stufe Okruh 3 – souvětí se spojkou dass,weil
Mutti ruft an, dass.................................................................................................
..............................................................................................................................

Vati sagt, dass......................................................................................................
.............................................................................................................................

Meine Freundin schreibt SMS, dass....................................................................
.............................................................................................................................

Ich komme heute nicht, weil..............................................................................
...........................................................................................................................

Ich gehe nicht draußen, weil..............................................................................
...........................................................................................................................

Ich sehe morgen nicht fern, weil .......................................................................
............................................................................................................................
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Gramatické okruhy , 2. Stufe
Nebensätze m it den Konjunktionen „dass, weil“

Ergänze den Nebensatz mit der Konjunktion „dass“:
Mutti ruft an, dass
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Ergänze den Nebensatz mit der Konjunktion „weil“:
Ich gehe nicht draußen ,
weil……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
1. Stufe Okruh 2
er – am Mittwoch – kann – zu Großeltern – fahren – mit dem Zug.
muss – nachmittags – ich – schreiben - Hausaufgaben .
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meine Mutti – ins Theater – will – gehen – am Samstag.
Kinder – in die Schule – müssen- gehen – jeden Tag.
du – noch – im Zimmer - aufräumen – sollst.
ich – möchte – Rad – fahren – morgen.
wir – sehr – singen – können – gut – die Volkslieder.
nach Brno – wir – wollen – fahren – mit dem Bus.
sie – kaufen – sollen – Brot, Milch und Käse – nachmittags.

du – abends – darfst – fernsehen – dein Lieblingsfilm.
Ich und meine Familie
Ich hei3e Marie Nováková. Ich bin am 21. Apríl 1993 in Valtice geboren. Also ich bin 15 Jahre
alt. Ich wohne in Drnholec, Husova Stra3e 45.Ich bin etwa 165 cm gro3, schlank, habe lange braune
Haare und blaue augen. Ich trage Sportkleidung am liebsten. Ich wohne mit meiner Familie in
einem Familienhaus.
Ich besuche die neunte Klasse der Hauptschule in Drnholec. Unsere Schule finde ich gut. Meine
Lieblingsfacher sind Biologie und Sport. In unserer Schule kann man Gymnastik machen,
Basketball und Volleyball spielen, am Computer arbeiten. Wenn ich diese Schule beende, will ich
noch weiter studieren.
Meine Familie ist ziemlich gro3 – sie hat 5 Personen. Meine Mutter hei3t Anna, sie ist 35 Jahre
alt. Sie arbeitet als Verkauferin in einem Geschaft in Mikulov. Sie liest gern, arbeitet im Garten und
liebt Blumen. Mein Vater hei3t Václav. Er ist 38 Jahre alt. Sein Beruf ist Techniker in einer Firma.
Seine Hobbys sind Fu3ball und Radfahren. Fu3ball spielt er nicht mehr aktiv, aber er sieht
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verschiedene Spiele oft im Fernseher. Ich habe noch zwei Geschwister – eine Schwester und einen
Bruder. Meine Schwester hei3t Renata und ist 13 Jahre alt. Sie besucht das Gymnasium in Mikulov.
Sie muss jeden Tag mit dem Bus fahren. Sie muss jeden Tag viel lernen und sie hat wenig Zeit fur
ihre Hobby. Sie hort Musik gern und spielt Volleyball am liebsten. Mein Bruder ist der jungste, er
ist acht Jahre alt. Er geht in die dritte Klasse in der Grundschule. Er hat viele Hobbys: Fu3ball,
Computer und Tiere. Wir haben einen Hund. Mein Bruder Petr geht mit ihm jeden Tag spazieren.
Am Computer sitzt er auch jeden Tag – unsere Eltern meckern dann. Fu3ball spielt er zweimal pro
Woche, oft auch am Wochenende.
Die ganze unsere Familie ist lustig und freundlich. Ich habe auch viele Verwandten: Gro3eltern –
beide Omas und Opas, Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen und auch viele Bekannten. Nicht
alle wohnen in unserem Dorf, wir fahren oft zu ihnen zu Besuch.
Unsere Familie unternimmt oft verschiedene Ausfluge in die Natur, in den Ferien fahren wir auf
einen Urlaub, im Winter laufen wir Ski.
Ich habe meine Familie sehr gern, weil sie lieb, brav und freundlich ist.
8) Okruhy a otázky – dějepis
1.
2.
3.
4.
5.

Vývoj člověka
Vývoj českého státu (od stěhování národů po konec Přemyslovců)
Vývoj českého státu (od Lucemburků po Habsburky)
Vývoj českého státu ( od Marie Terezie po rok 1993
Vynálezy

9) Okruhy a otázky – zeměpis
1. Česká republika - poloha, rozloha, srovnávání se sousedními státy
- povrch, podnebí, vodstvo, geomorfologie
- geografické oblasti, územní samosprávné celky v ČR (přírodní, hospodářské,
sídelní i kulturní poměry)
- náš region (přírodní, hospodářské a kulturní poměry)
2. Praktický zeměpis - určování světových stran, azimut, vzdálenosti a nadmořské výšky
- vyhledávání praktických informací z turistické mapy
- orientovat se prakticky v železničních a v autobusových jízdních
řádech
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10) Okruhy a otázky – chemie
1.
2.
3.
4.
-

5.
-

HYDROXIDY
co jsou hydroxidy
třídění hydroxidů
vznik rozpustných hydroxidů, jejich vlastnosti
ionizace hydroxidů
neutralizace hydroxidů
užití NaOH, KOH, Ca(OH)2
KYSELINY
co jsou kyseliny
které znáš kyseliny anorganické a organické
jak ionizují kyseliny
jak reagují s kovy (co vzniká)
doplň rovnici
užití kyselin
první pomoc při poleptání
UHLOVODÍKY
co jsou uhlovodíky
jak je třídíme podle řetězců a podle vazeb
vyjmenuj homol. řadu alkanů
vlastnosti alkanů
co víš o ropě (jak vznikla, které frakce z ní získáváme)
co víš o benzenu (vzorec, vlastnosti)
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
vyjmenuj deriváty uhlovodíků
charakteristická skupina alkoholů. aldehydů, kyselin
vlastnosti methanolu + vzorec
methanalu + vzorec
kyseliny octové + vzorec
užití lihu a kyseliny octové
PŘÍRODNÍ SLOUČENINY
sacharidy, třídění
vzorec glukózy, vlastnosti, užití (dýchání)
vzorec sacharózy, vlastnosti, užití
vzorec polysacharidů (škroby, celulóza) – užití
co jsou tuky, třídění
co jsou bílkoviny, třídění
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11) Okruhy a otázky – fyzika
6. 1. Čím by jsi rychle sesbíral vysypané špendlíky na podlahu?
2. Cesta trvala 36 hodin, kolik je to dnů?
3. Ráno bylo -2 supně Celsia, odpoledne +6 st. Celsia, kdy bylo tepleji?
4. Vodorovný směr určíme pomocí ..........................
5. O kolik gramů se zvětší tvoje hmotnost, když vypiješ půl litru vody?
7. 1. Nové menší balení cementu má tíhu 250N, o jakou se jedná hmotnost?
2. Z Drnholce do Prahy je to 240 km, pojedeš průměrnou rychlostí 80 km/h,
v kolik musíš vyjet, aby jsi tam dojel do 10 hodin?
3. Jak si pomůžeš, aby jsi dostal těžký kotel do sklepa po schodech?
4. Dvě koule o stejné hmotnosti, jedna ze železa a druhá z plastu natřené
stejnou barvou, jak poznáš plastovou kouli?
5. Ke sledování drobných věcí si vezmeš spojku, nebo rozptylku?
8. 1. Petr sklidil uhlí za dvě hodiny, soused Pavel stejnou hromadu za tři hodiny,
Porovnej jakou udělali práci, jaký měli výkon.
2. Chceš snížit spotřebu energie na vytápění, vyměníš nejprve stará netěsná
okna kudy proudí teplo ven, nebo nejprve obložíš zdi tepelnou izolací?
3. Proč se po dešti ochladí?
4. Proč se ke chlazení velmi dobře hodí voda?
5. Změní se svit žárovky, když k ní připojíme další do série /za sebou/?
9. 1. Co chrání doma elektrické obvody před zkratem a následném vyhoření?
2. Ve které dírce zásuvky je nebezpečná fáze a jakou barvu má vodič?
3. Kdy začíná podzim a nad kterou rovnoběžkou je Slunce?
4. V jaderné elektrárně je paliva několik kg, nebo tun?
5. Napiš třetí planetu od Slunce.
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12) Okruhy a otázky – tělesná výchova
Obsahem tohoto volitelného předmětu je praktická a teoretická část.
Praktická část: jsou dovednostní testy v odbíjené a košíkové.
Odbíjená: Odbití míče správným způsobem na čas a na daný počet odbití
Košíková: Střelba na koš z dvojtaktu na čas
Teoretická část: Nastudování redukované části pravidel košíkové a odbíjené
Poslední částí jsou otázky z testu o tělesné výchově, kteří žáci v průběhu školní docházky několikrát
vypracovávali.
Žák obdrží pět otázek, za každou špatnou odpověď se sníží známka o jeden stupeň:
1.V osnovách ZŠ je TV, aby a/ byla jedna známka z výchovy
b/ žáci pravidelně cvičili
c/ měli tělocvikáři práci
2. V hodinách TV je na 1. místě a/ výkon
b/ dobrá tělocvična
c/ bezpečnost
3. Hodina TV začíná a/ domluvou, co budeme dělat
b/ nástupem
c/ odložením nepotřebných věcí
4. Povel „ Končit !“ je pokyn pro a/ udělání řady
b/ mluvení
c/ postavení do pozoru
5. V pozoru a/ stojíme a můžeme mluvit
b/ chodíme, ale mlčky
c/ stojíme a nemluvíme
6. Cíl hodiny se dovídáme a/ u nástupu
b/ o přestávce
c/ až po rozcvičce
7. V hodině nesmí být a/ krátké kalhoty
b/ dlouhé nehty
c/ značkové boty
d/ různé šperky

e/ žvýkačka
f/ zelené tričko
g/ kalhoty se zipem
h/ neupravené vlasy

8. V hodinách TV necvičím z důvodů: a/ jsem líná/ ý /
b/ stav po nemoci
c/ nevyhovuje mi tělocvična
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9. Jakákoliv omluva má být a/ písemně v ŽK
b/ ústně od žáka
c/ až se na to přijde
10. Zapomenutý úbor tolerujeme a/ 3x za pololetí
b/ 2x za pololetí
c/ kdykoliv
11. Mobil je zakázán, protože a/ ruší
b/ riskuji ztrátu
c/ nesouvisí s výukou
12. Rozcvičení na začátku je a/ polovina hodiny
b/ celkem zbytečné
c/ příprava těla na výkon
13. Strečink je a/ posilování
b/ protahování
c/ švihový cvik
14. Testujeme, aby a/ chom si porovnali svou výkonnost
b/ bylo více známek
c/ chom splnili osnovy
15. Flexibilita v testování znamená a/ výbušnost
b/ sílu
c/ pružnost, ohebnost
16. Člunkový běh je a/ 4 x 15 m
b/ 5 x 10 m
c/ 4 x 10 m
17. Člunkovým během měříme a/ vytrvalost
b/ okamžité zrychlení
c/ kvalitu obuvi
18. Mezi gymnastické disciplíny nepatří a/ kladina
b/ hrazda
c/ skok vysoký
19. Známé jméno v gymnastice je: a/ Komrsková
b/ Novotná
c/ Šebrle
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20. Na naší škole se závodí v gymnastickém a/ trojboji
b/ dvojboji
c/ čtyřboji
21. V míčových hrách zatím neučíme a/ košíkovou
b/ odbíjenou
c/ házenou
22. Hru řídí a rozhoduje a/ kapitán
b/ nejlepší hráč
c/ rozhodčí ( učitel )
23. Proti rozhodování může protestovat a/ kdokoliv
b/ kapitán
c/ celé družstvo
24. Faul znamená a/ běžný zákrok
b/ nepovolený způsob hry
c/ míč v zámezí ( v outu )
25. Fair play znamená a/ čestná hra
b/ hra bez vyloučení
c/ oslabení u hry
Test – odbíjená
počet správných odbití za 30 sekund
30 správných odbití
1
25 správných odbití
2
20 správných odbití
3
15 správných odbití
4
10 správných odbití
5
Test-košíková
10 útoků na koš zakončený dvojtaktem
čas 1:15
1:20
1:25
1:30
1:35

-

1
2
3
4
5

počet dosažených košů nad 5
4
3
2
1
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Studijní materiál - pravidla košíkové
Družstvo se skládá ze 12 hráčů , trenéra, asistenta trenéra a nejvíce 5 doprovázejících osob. Hráči hrají
v jednotných dresech. Hráč nesmí nosit výbavu, která může způsobit zranění ostatním hráčům.
Hrací doba: utkání se skládá ze čtyř období po deseti minutách. Přestávka mezi poločasy je 15 minut.
Hráč nesmí běžet s míčem, úmyslně jej kopat nebo blokovat kteroukoli částí nohy nebo jej udeřit pěstí.
Náhodný dotek míče kteroukoliv částí nohy není přestupkem.
Koš se započítává: z trestného hodu za jeden bod
z dvoubodového území za dva body
z tříbodového uzemí se počítá za tři body
Hráč musí do pěti vteřin rozehrát míč z autu. Do 24 vteřin musí útočící družstvo vystřelit na soupeřův
koš. Tři vteřiny může útočící hráč stát v soupeřově „ hrušce“, poté s ní musí vystoupit a pak se do ní
může opět vrátit.Do osmi vteřin se útočící družstvo musí dostat na soupeřovu polovinu.
Oddechový čas trvá jednu minutu. Dva oddechové časy mohou být během prvního poločasu, tři během
druhého poločasu a jeden během každého prodloužení.
Zápas je ukončen vítězstvím jednoho z družstev, při nerozhodném výsledku se prodlužuje.
Střídání hráčů je v přerušené hře.
Nejčastější chyby hráčů: přerušený dribling, kroky, strkání do protihráče, držení protihráče, agresivní
hra, prorážení, hra nohou, nedovolené bránění zezadu.
Hráč za zápas může získat maximálně pět osobních chyb, potom už nemůže pokračovat ve hře.
Členové družstva, kteří se dopustí hrubých agresivních činů vůči soupeři nebo rozhodčím, musí být
okamžitě ze hry diskvalifikováni
Trestné hody.
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13) Okruhy a otázky – výtvarná výchova
1.) Čím budu – představa o svém zaměstnání – kresba tužkou
2.) Návrh grafického listu - Drnholec 1825 - kresba tuží
3.) Malujeme léčivé rostliny – akvarel popřípadě tempera
4.) Dárková krabička – vystřihování – práce s papírem
5.) Návrh pamětní medaile – práce s hlínou

Test
1. Co je to barva?
2. Které jsou neutrální barvy?
3. Které jsou základní barvy?
4. Které jsou to studené barvy?
5. Do kterého století a výtvarného stylu zařadíš tyto malíře?
Příklad: Mistr Litoměřický –gotika a renesance, 16. stol.
Mistr Theodorik –
Petr Brandl –
Alfons Mucha –
6. Napiš jakou tvorbou se zabývali:
Václav Hollar –
František Kupka a Bohumil Kubišta –
Jiří Trnka –
Mikoláš Aleš –
Jan Zrzavý –
Mistr Třeboňského oltáře –
Josef Lada –
Studijní materál
České malířství v krátké zkratce
Do 13. stol. se objevují české malby v románských rotundách a bazilikách – nejznámější jsou malby
v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě z 12. století /portréty knížat Přemyslovců/.
Známé jsou také ilustrace z kronik a náboženských knih, jména jejích autorů však neznáme.
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Gotika, do 15. stol.:
Mistr Theodorik – tvůrce náboženských maleb v kapli svatého Kříže na Karlštejně.
Mistr třeboňského oltáře – oltářní desky v Třeboni.
Renesance, do 16. stol. :
Mistr Litoměřický – přechod mezi gotikou a renesancí
Baroko, 17. a 18. stol.:
Václav Hollar – český pobělohorský exulant. Autor 3.000 grafických listů. Žil v Německu, později
je jmenován královským kreslířem v Londýně v Anglii.
Karel Škréta – autor portrétů a sakrálních obrazů, říkalo se mu český Raffael.
Baroko, 18. stol.:
Petr Brandl – Největší malíř vrcholného českého baroka /český Rubens/. Je autorem
monumentálních obrazů i znamenitých portrétů.
Klasicismus, romantismus a symbolismus, 19. stol.:
Josef Mánes – autor dvanácti lunet na pražském orloji
Mikoláš Aleš – ilustrátor, lidový malíř
Julius Mařák – autor krajin z českého prostředí
Vojtěch Hynais – tvůrce opony Národního divadla.
Secese a 20. stol. do r. 1930:
Alfons Mucha – autor prvních československých známek, secesních plakátů a monumentálních
obrazů.
Antonín Slavíček – malíř pražských věží, zákoutí a uliček.
František Kupka a Bohumil Kubišta – průkopníci českého experimentálního moderního
malířství, malířský směr KUBISMUS.
Do roku 1960:
Max Švabinský – namaloval mnoho graf. listů, leptů a dřevorytů, autor známek.
Emil Filla – tvůrce abstraktních obrazů, grafik a sochař.
Josef Čapek – v mládí propagátor kubismu, autor pohádky O pejskovi a kočičce.
Josef Lada – Ilustrátor a karikaturista, lidový malíř, autor pohádek/Kocour v botách/
Jan Zrzavý – autor křehkých až básnických obrazů.
Vojtěch Sedláček – malíř české krajiny a prací na venkově
Moderní umění:
Jiří Trnka – malíř, ilustrátor, tvůrce loutkových filmů ceněných v zahraničí.
Karel Svolinský – grafik a ilustrátor /ilustrace k Máchově Máji/.
Ota Janeček, Frant. Muzika – tvůrci bohaté představivosti, tvůrčí fantazie a avantgardy.
Kamil Lhoták – malíř počátků technického věku.
Frant. Tichý – objevuje svět klaunů a cirkusáků.
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14) Okruhy a otázky – hudební výchova

Témata hudební výchovy k absolventskému týdnu:
Zkouška bude mít dvě části – teretickou (dějiny hudby) a praktickou (dle výběru z nabídky).

Teoretická část:
1. Hudba baroka, J. S. Bach
2. Hudba baroka, A. Vivaldi
3. Hudba klasicismu, W. A. Mozart
4. Hudba klasicismu, L. van Beethoven
5. Hudba romantismu, B. Smeatana
6. Hudba romantismu, A. Dvořák
7. Hudba XX. století, L. Janáček
8. Hudba XX. století, B. Martinů
9. Hudební revue, Ježek, Voskovec a Werich
10. Divadlo a hudba, Suchý a Šlitr
11. Protestsongy, Karel Kryl

Praktická část – nabídka (absolvent si předem sám vybere jeden
z úkolů):
1. Zpěv písně s doprovodem – dle vlastního výběru
2. Hra na nástroj – skladba dle vlastního výběru
3. Referát – hudební styl, skupina, skladatel, interpret v multimediálním referátu
(prezentace v PowerPointu, kombinace výkladu, videa, fotek, poslechu) – délka 5 – 10
minut, ústní projev absolventa je povinnou součástí, nelze jen pustit např. prezentaci

Materiální požadavky:
Vybavení pro multimediální prezentace (dataprojektor, interaktivní tabule, notebook,
reproduktory), kytara se snímačem pro doprovody, elektrické piano pro doprovody.
Výše uvedené požadavky jsou maximální, lze se samozřejmě obejít i bez nich, jiné mohou být
společné pro celý projekt (ICT).
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15) Okruhy a otázky – kuchař, cukrář
Pondělí :

Žáci budou seznámeni s druhy pokrmů, které budou připravovat ve cvičné
kuchyni

Předkrm :
Polévka :
Hlavní jídlo:
Salát :
Moučník :
Slané pečivo:
Žáci si budou samostatně vyhledávat informace o přípravě těchto pokrmů.
Zdroje : internet, knihy – kuchařky.
Do úterý, si samostatně připraví psanou formou postup a suroviny každého pokrmu.
/recept / + jídelníček
Úterý : Praktická část
Pomůcky vlastní: zástěra, 2 utěrky
Žáci budou připravovat dané pokrmy. Mohou pracovat na určeném pokrmu, nebo pracovat společně
na všech jídlech.
Hodnoceni budou samostatně.
Hodnocení při praktické zkoušce:
- vyhodnocení / receptu /+ jídelníčku
- připravenost, využití teoretických znalostí
- vlastní práce a organizace
- dodržování bezpečnosti
- hospodárnost
- dodržování čistoty, úklid
- výsledné ochutnání, kvalita pokrmu
- servírování pokrmu
Otázky v oboru kuchař, cukrář
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základní složení potravy – význam jednotlivých složek a jejich dělení
Zásady správné výživy, zdravý jídelníček
Zásady správného stolování
Poruchy příjmu potravy – popis nemoci – příčiny, rizika
Hygiena a ochrana zdraví při přípravě pokrmů, skladování potravin
Pyramida zdravé výživy
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16) Okruhy a otázky – květinářství – aranžérství
Pondělí : Seznámení s plánem práce, náplní exkurze a zkoušek
/ ústní a praktické /
Exkurze : květinářství
Praktická činnost : Suchá a živá vazba kytice
Pohovor : Druhy vazeb, péče o rostliny
Žáci si budou samostatně vyhledávat informace, pracovat pod dohledem
Zdroje vyhledávání informací : Internet, knihy
Otázky v oboru květinářství – aranžérství
1. Základní informace – suchá a živá vazba kytice
2. Druhy vazeb
3. Péče o rostliny – základní informace
– umístění
– vlhkost prostředí
– zálivka
– teplota prostředí
– hnojení
– choroby a škůdci
- přesazování
17) Okruhy a otázky – tesař, aranžér
Pondělí : seznámení s plánem práce, náplní exkurze a zkoušek (ústní a praktické)
Exkurze: keramická a aranžerská dílna
Praktická činnost: spojování dřeva, lepená – vrstvená deska- středa, čtvrtek
aranžmá na vybrané téma – roční období a jméno
Pohovor:druhy dřeva a použití, nářadí, bezpečnost práce
Žáci si budou samostatně vyhledávat informace o postupu práce, pracovat v dílně pod dohledem,
společně budou absolvovat exkurzi
Zdroje : Vybavení kabinetu Pv, internet, keramická a aranžerská dílna

Přehled pobytu žáků během absolventského týdne

.
1.
2.
3.
Č

Příjmení

Jméno

pondělí

úterý

středa
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Hodnocení volitelného předmětu u absolventů - TESAŘ
Č.

Příjmení

Jméno

Praktická

Teoretická

Bezpečnost práce

Celkové
hodnocení

1.
2.
3.
Praktický úkol: Zhotovení spojovacího čepu na rozpor.
Hodnocení: 1 – spáry do 0,5 mm, stěny rovnoběžné, spoj drží a jde bez
problémů rozložit a složit
2 – spáry do 0,5 mm, stěny různoběžné, rozložení a složení spoje
nejde hladce
3 – spáry od 0,5 do 1 mm, spoj nedrží nebo spoj nejde složit,
nedbale opracováno, nehodnoceno
18) Zhodnocení klíčové aktivity „Absolventský týden“ - vzor
Cílem absolventského týdne v 9. ročnících bylo připravit žáky do života na zátěžové situace u
zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na
různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.
Na začátku týdne byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o
průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí (anglický,
německý) jazyk, dále si každý/á žák/kyně zvolil/a jeden nepovinný předmět z okruhu všech
naukových předmětů, z výchov a z praktických oborů, s jejichž základy se během školní docházky
rovněž seznámili. Rozdělení do volitelných předmětů:
Fyzika
žáci
Chemie
žáků a žákyň
Výtvarná výchova
žáků a žákyň
Tělesná výchova
žáků a žákyň
Tesař/ka
žáci
Kuchař/ka, cukrář/ka
žákyně
Květinář/ka – aranžérské práce
žákyně
Asistenti vypracovali pro žáky tematické okruhy, doporučili studijní literaturu a po dobu
projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu
v počítačové učebně.
Všichni žáci si vypracovali svůj osobní studijní plán, vymezili místo, kde se budou který den
učit (třída, počítačová učebny, odborné učebny, videoučebna, školní jídelna, venkovní prostor
v areálu školy). Součástí týdne byly rovněž exkurze v rámci výtvarné výchovy a oboru tesař/ka.
Denně proběhlo průběžné hodnocení práce, které žáci a žákyně vypracovali na připravený
tiskopis, a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den
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vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost,
schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných
situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna
samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.
Absolventské zkoušky, které proběhly _____________________ – volitelné předmět
a
_____________– povinné předměty - tuto skutečnost potvrdily. Klasifikace byla většinou na
podobné úrovni, které žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila
zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, všichni přistupovali ke zkouškám odpovědně.
Společenskou úlohu zkoušek pochopilo____________žáků, kteří přišli vhodně oblečeni.
K příjemné atmosféře přispěly vkusné květinové aranže - výrobky žákyň 9. ročníku – obor
květinářka – aranžérské práce.
Výsledky zkoušek - příloha.
Celý týden žáci a žákyně zhodnotili v závěrečném zhodnocení - viz příloha.
Hodnocení jednotlivými asistenty absolventského týdne:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: matematika
Znalosti v oblasti geometrie
v oblasti algebry.
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: český jazyk
Otázky z českého jazyka byly rozděleny do dvou částí:
literární výchova
všestranný jazykový rozbor.
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: anglický jazyk
V úvodu projektového týdne si žáci zvolí ze dvou úrovní náročnosti: basic a expert.
Celková příprava a následně i zkouška se skládá z několika částí:
- vizitka absolventa - dotazník – základní informace – osobní data, která bude vyplňovat
v různých formulářích
- představení se na základě vyplněného dotazníku
- projekt - zpracování libovolného tématu, jeho prezentace
- 10 tematických okruhů – konverzace na vylosované téma, reakce na otázky
- popis obrázku – využití slovní zásoby
Během týdne mají žáci možnost konzultací s vyučující, přístup k informacím na internetu a
využívání slovníků Oxford Essential Ddictionary a konverzačních příruček Oxford Word Skills.
Hodnocení celkové.
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Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: německý jazyk
Ke zkoušce z německého jazyka bylo připraveno 5 gramatických a 8 konverzačních témat, obojí
bylo rozděleno do dvou úrovní – 1. a 2. úroveň, přičemž 1. úroveň byla jednodušší a 2. úroveň byla
těžší. Žáci byli rozděleni podle prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku.
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: fyzika
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: chemie
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: výtvarná výchova
Test z teoretických znalostí.
Praktická zkouška - malba a prací s hlínou.
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: tělesná výchova
Praktický test z košíkové a odbíjené.
Teoretické část - pravidla košíkové a odbíjené, vědomostní test se sportovní tematikou.
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: obor kuchař, cukrář
Zhotovení jídelníčku.
Recpty zvolených pokrmů.
Praktická zkouška ve cvičné kuchyni – vaření, prostírání..
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: květinář/ka, aranžérské práce
Praktická zkouška v květinářství.
Hodnocení celkové:
Jméno:
Hodnocení oboru, který realizoval: truhlář - tesař – k danému volitelnému předmětu se Teoretická
část.
Praktická část..
Hodnocení celkové:
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Počet inovativních hodin: _______
Počet podpořených žáků: ________, z toho ______děvčat, ______ chlapců
Seznam podpořených žáků:
Třída

Třída

Seznam asistentů:
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5.-9.r. – projekt Udržitelný rozvoj.
Jarní aktivita
Cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence: týmová spolupráce (práce ve
skupinách, rozdělení úkolů mezi ostatní členy týmu, společná prezentace výsledků,
hodnocení a sebehodnocení), vyhledávaní informací a jejich třídění.(základní informace o
ekologii, třídění odpadu, recyklace odpadu).
Využívání IT technologie, rozvoj výtvarných dovedností, ústní prezentace výsledků
prezentace.
Společným jmenovatelem všech uvedených činností bylo seznámit žáky zajímavým a
netradičním způsobem se svátkem Dne Země a především s jeho významem.
Popis aktivit:
Témata s ekologickou výchovou má škola zapracované ve všech předmětech.
Obsah:
Realizace probíhá obvykle na Den Země.
5. ročník – žáci jsou rozděleni do skupin, každá skupina měla za úkol nakreslit na větší
papír planetu Zemi a individuálně na lístečky stejné barvy napsat vše co ví o Zemi a položí
to na nakreslený obrázek. Pak následovala diskuse o ekologických problémech planety,
v České republice, v obcích kde žijí jednotliví žáci. Na závěr děti napíší na nové lístečky
(jiné barvy) své poznatky, které se dozvěděly ze společného povídání a položí je
k obrázku Země.
6. ročník –žáci mají za úkol namalovat plakát na téma „Den Země“. Po vytvoření plakátu
žáci své práce vystaví ve vestibulu školy.
7. ročník – žáci zpracovávají téma „význam třídění odpadů“. Jejich úkolem.je
zjišťovat informace o třídění odpadu a recyklaci. Výstupem je grafické zpracování
třídění odpadu.
8. ročník – zpracuje téma „Černé skládky“ , žáci jsou rozděleni do skupin a každá
skupina zpracuje mírně odlišné téma. 1. skupina má téma „nebezpečí spojená
s černými skládkami, druhá skupina řeší „likvidace černých skládek“, třetí skupina se
zabývá „postupem skládkování na skládce“ a čtvrtá skupina zpracuje
téma“odpadový dvůr“. Výsledky budou vyhodnoceny formou diskuze na dané téma.
9. ročník – má za úkol napsat krátký článek do novin na téma „DEN ZEMĚ“ a přeložit
ho do angličtiny a němčiny. Žáci své články odprezentují před ostatními spolužáky.
Žáci 6.-9. tříd šestou vyučovací hodinu zakončí úklidem prostoru v okolí školy .(sběr do
igelitových pytlů).
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5.-9.r. – projekt Udržitelný rozvoj.
Podzimní aktivita
5. ročník – Třídění odpadů
Inovativní hodiny v 5.r. – opakování teorie – co to je životní prostředí, druhy odpadu, jejich
třídění, návštěva a prohlídka sběrného místa v Drnholci, vytvoření třídních plakátů ve
skupinách, vyhodnocení.
6 inovativních hodin v rámci přírodovědy, vlastivědy, matematiky, enviromentální výchovy, český
jazyk, výtvarná výchova.
Zopakování nabytých poznatků, procvičování dovedností a schopností jednotlivce i kolektivu –
inovativnost a nezbytnost v konkurenčním prostředí dnešní přetechnizované doby plné zbytků a
obalů, porovnání s dobou našich předků – žili skromněji a šetrněji k životnímu prostředí – využití
poznatků v projektovém týdnu Ze života našich předků.
Role učitele: promyšlení námětu a jeho zpracování do polohy motivující žáky.
Nachystat si pracovní listy, připravit plán práce a materiály do skupinek.
Realizace:
Zahájení ve třídě – žáci píší na tabuli slova, která je napadnou k nadřazenému slovu ODPADY,
vyplní připravené pracovní listy o životním prostředí a odpadech. Vydány pokyny k návštěvě
sběrného místa, připomenutí pravidel silničního provozu.
Přesun do sběrného místa, jeho prohlídka, dotazy žáků směřované k paní Huserkové,
zaměstnankyně tohoto podniku. Žáky zajímají především výkupní ceny, jak se dále tento odpad
třídí a kde, všímají si starých věcí, které používaly třeba naše babičky, vzpomínají, zda něco
podobného viděli na půdách starých domů. Potřebné údaje si žáci zapisují.
Na zpáteční cestě si žáci povšimnou kontejnerů a odpadkových košů v obci.
Ve třídě proběhne vylosování žáků do 6 skupinek, jsou jim přiděleny úkoly: vytvořit z přinesených
materiálů na balicí papír plakáty na tato témata – místo sběrných surovin, skládka komunálního
odpadu, jak třídíme odpad doma, plasty, sklo, papír. Žáci se přesunou do haly stolního tenisu ( kvůli
dostatku prostoru ).
Ve skupinkách společně pracují na dané téma, hotový plakát doplní nejlépe vyplněnými pracovními
listy a instalují je na panely ve vestibulu. U svého plakátu žáci prezentují svou práci, třídní učitel
spolu s učitelem výtvarné výchovy práce žáků vyhodnotí.
Ve třídě žáci dále pracují s tabulí – odpad, který na začátku dne napsali, barevně podtrhnou podle
druhů, které se učili. Proběhne závěrečné zhodnocení učiteli.
Učitel zodpovídající za téma toto písemně vyhodnotí a doplní naskenovanými přílohami a
fotodokumentací.
Další práce s tímto materiálem bude součástí prosincového projektového týdne.
Role žáků:
Práce jednotlivce a skupin na daná témata a získávání nových poznatků, dovedností a schopností.
Samostatnost a cílevědomost jako základ pro zodpovědné jednání v životě. Důležité je nabyté
znalosti umět realizovat v praxi. Potřeba těchto dovedností a znalostí pro přípravu a realizaci
projektového týdne - Ze života našich předků.
Využití: práce s novými poznatky žáků v hodinách a jejich rozšíření na dalších příkladech ze
života.
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5. ročník
Odpadové hospodářství
1.
2.
3.
4.
5.

hodina : odpadové hospodářství, příčiny vzniku odpadu,druhy odpadu,třídění odpadu
hodina : komunální skládka odpadu Drnholec
hodina : prohlídka sběrného místa surovin
hodina : sběr odpadu kolem školy
hodina . Vytvoření plakátu „třídění odpadu“

Odpadové hospodářství- otázka omezení vzniku odpadů a způsobů jejich bezpečného,
enviromentálně přijatelného a ekonomicky výhodného využití či odstranění patří dnes k největším
hospodářským a politickým problémům na celém světě. Odpad se průmyslově zpracovává v
rozvinutém světě jen posledních 30 let. V ČR byl přijat zákon o odpadech teprve v roce
1991.(č.238/1991).
Příčiny vzniku odpadu – výrobní a nevyrobní sféra, růst ekonomiky a spotřeby, příklady: výroba
aut, dříve 1-3 auta v obci, dnes 1-2 auta ve většině rodin.(celkem je v ČR kolem 4,5 mil. aut.)
Spotřeba na žáka: kolik oblečení,boty,pomůcek do školy,domácnosti-pračky,ledničky,TV,radia atd.
Druhy odpadu:
• odpady z těžby- těžba surovin, ropy, důlní odvaly
• odpady z výroby- zpracování surovin(průmysl, zemědělství, stavebnictví, energetika)
• odpady ze spotřeby (komunální, zdravotnické, z dopravy atd)
• odpady při zpracování odpadu (popílek, škvára po spalování odpadu
Komunální odpad- Zákon 185/2001- veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob (mimo podnikatelů)
Dvě kategorie:
•
nebezpečný odpad (rozpouštědla,kyseliny, postřiky,oleje, zářivky, lepidla, baterie atd.
•
Ostatní odpad (co se dává do popelnic)
Oddělený(separovaný) sběr komunálního odpadu:
•
využitelný- sklo, papír , plast, kovy,textil
•
separace nebezpečných složek (z elektroniky)
Sběrné dvory: pneumatiky, elektrická zařízení, suť,železo,papír,textil,olej, barvy
Bioodpad – kompostování
Recyklace odpadu. Znovuvyužití – papír,sklo, plasty
Příklad- drcené pneumatiky se používají do podloží komunikací, protektorování pneu- obnova
pláště,využití jako paliva v cementárnách(větší výhřevnost než hnědé uhlí), drcené pneu se
používají u ropných havárií pro dobré absopční vlastnosti- pak se spálí.
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Skládkování- nejméně žádoucí způsob odstranění odpadu, ale bohužel nejvíc u nás uplatňován.
Skládka musí splňovat některé požadavky: nepropustnost,umístnění skládky,odplynění. Skládka je
hutněna pro větší kapacitu (kompaktor- 30 tun- stroj) .
Po naplnění životnosti je rekultivována.(zabezpečena i shora, pak ornice). Skládka se monitoruje
ještě 30 let po uzavření ( spodní vody, plyn,vyluhované vody atd.)
Skládky dělíme podle druhu odpadu:
•
inertní odpad
•
ostatní odpad
•
nebezpečný odpad
Spalování odpadu:
Výhody :
• rozvod tepla
• snížení množství odpadu na skládkách
• zachycení těžkých kovů v popílku
Spalujeme :
• tekuté kaly z čistíren odpadních vod
• plynné odpady
• tuhé odpady
Nespalujeme hliník ,pneumatiky
Nevýhoda : náročnost a částečný únik toxických splodin do ovzduší (při špatném spalování)
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Obnovitelné zdroje

6. ročník

1- 2. hodina : Obnovitelné zdroje energie
3. hodina : Měření spotřeby žárovek
4. Zpracování krátké zprávy o obnovitelných zdrojích
5. vycházka na kopec – Větrnný park „Lopatov“, fotovoltaika- Drnholec
Lidstvo potřebuje pro uspokojování svých potřeb energii a s vývojem civilizace se na množství
energie stále zvyšují nároky.Lidstvo bude muset v budoucnosti řešit velmi naléhavé otázky ve
spotřebě energie a zajistit zdroje energií.
Člověk bude využívat čím dál častěji tkzv. obnovitelné zdroje energie, což znamená obnovitelné
nefosilní přírodní zdroje.
Druhy obnovitelných zdrojů :
• energie větru
• energie ze Slunce
• geotermální energie
• energie vody
• energie půdy
• energie vzduchu
• energie biomasy
• energie skládkového plynu
• energie bioplynu
V roce 2007 se v EU dohodli, že v roce 2020 má být 20ˇ%energie členských států vyrobeno z
obnovitelných zdrojů. K této politice byly vypracované systémy dotací na podporu vzniku OZ.
EU požaduje snížit závislost na dovozu ropy, plynu a uhlí. (souhlas obyvatel EU až 90%).
(snížení skleníkových plynů, drancování krajiny).
Větrné energie
Větrná energie je obnovitelným zdrojem energie. Síla větru byla již využívána například k pohánění
větrných mlýnů. Dnes se využívá k výrobě elektrické energie. Síla větru a jeho četnost je
rozhodující pro stavbu větrných elektráren. Na našem území není moc příhodných míst pro stavbu
větrných parků a proto větrná energie má v ČR omezené možnosti. Nejbližší větrné elektrárny se
nacházejí mezi obcemi Břežany a Litobratřice. Energie závislá na terénu, proudění vzduchu.
Větrné elektrárny
Podle velikosti je dělíme :
•
malé – do 60 KW, rozběhová rychlost od 3m/s
•
střední •
velké 500-1500 KW, rozběhová rychlost okolo 7-8 m/s
to závisí podle velikosti vrtule a výrobní kapacity zařízení.
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Výhody.
•
ČISTÁ ENERGIE
•
SNÍŽENÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Nevýhody:
•
narušuje tahy ptactva
•
ekologická likvidace po skončení životnosti
•
sezonnost
Energie ze Slunce
Perspektivní zdroj, jehož možnosti jsou obrovské. Ze Slunce, kde probíhají termonukleární reakce
je předávána energie na Zemi ve formě záření. (Solární konstanta 1300W/m2.)
V současné době využíváme nejčastěji :
• solární panely – ohřev vody, topení
• fotovoltaické panely – výroba elektrické energie
Na našem území jsou výhodné oblasti s největším slunečním svitem (Znojemsko, Břeclavsko,
Mělnicko, České Budějovice).
V poslední době obrovský nárůst fotovoltaických elektráren 2010- asi 10 000. Stát velmi výhodně
podporuje dotačně stavby těchto elektráren a zaručuje lukrativní zisky výkupní cenou (12 Kč/KW)
po dobu 20 let! V současné době se snaži zabrzdit (2011) výstavbu elektráren na poli.
Výhody:
• poměrně čistá energie
• snižování skleníkových plynů
Nevýhody:
• sezonní závislost
• zatěžování obyvatelů vyšší platbou za elektrickou energii
• estetika krajiny
• odpady po ukončení provozu
Biomasa
Zpracování biomasy pro energetické účely. Na území ČR je celková výměra více jak 4,2 mil. ha pro
produkci potravin na výživu obyvatel, pro současný stav stačí 3 mil. ha. 1,2 mil. ha může být
uvolněno k pěstování energetických plodin.
Energetické využití biomasy :
• spalování
• zplyňování
• lihovarnictví
• syntetická paliva
• výroba elektrické energie
Nevýhody: zdražování potravin ve světě
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Vodní elektrárny – uplatnění vodní energetiky- tvoří dominantní část ze všech OZ.výkon 2000
MW,
Vltavská kaskáda, Vranov, malé vodné elektrárny
Další : Tepelná čerpadla – energie ze vzduchu, vody, půdy
Geotermální- u nás málo

Ekologie 7. ročník
Objevné cesty lužním lesem aneb každý objevitel musí počítat s neznámým prostředím a tedy
i nebezpečím.
Získávání nových poznatků, dovedností a schopností jednotlivce i kolektivu – inovativnost a
nezbytnost v konkurenčním prostředí. Potřeba těchto dovedností a znalostí pro přípravu a realizaci
projektového týdne - Zámořské objevy.
Role učitele:
promyšlení námětu a jeho zpracování do polohy motivující žáky.
Nachystat si vzorové listy, jak budou žáci prakticky pracovat.
Realizace:
Zahájení před školou. Pokyny k této objevné cestě – bezpečnost, chování v přírodě, kontrola
pomůcek, prezence. Společný přesun Drnholcem na začátek lužního lesa. Přitom dodržování
bezpečnosti silničního provozu – pravidla chůze ve skupině, pravidlo pravé ruky, chůze přes
přechod, třídění odpadu, služby pro obyvatelstvo.
Na začátku lesa zahájí jednotlivá družstva samostatně svou cestu do Jevišovky podle instrukcí.
Přitom plní úkoly a cvičení z pracovních listů.
V Jevišovce se sejdou všechna družstva a učitelé provedou s žáky společně základní zhodnocení,
vypustí do Dyje láhev se zprávou o své cestě – s obálkou a zpětnou adresou na případné vyjádření
nálezce na naší objevnou cestu. Následuje cesta autobusem do Hrušovan nad Jevišovkou.
V místním bazénu se všichni žáci seznámí s tím, jak se chovat, jestliže se sám topím, a jak
postupovat při záchraně tonoucího. Dále se zdokonalují ve svých plaveckých dovednostech.
Cesta autobusem do Drnholce a vyhodnocení práce v bazénu.
Ukončení dne před školou. Odevzdání všech pomůcek, materiálů.
V rámci projektu učitel tyto materiály naskenuje a v elektronické podobě uloží podle pokynu svého
garanta včetně fyzické kopie. Písemně provede stručné vyhodnocení inovativních hodin.
Další práce s tímto materiálem bude součástí prosincového projektového týdne.
Role žáků:
Práce jednotlivce a skupin v jiném prostředí a získávání nových poznatků, dovedností a schopností.
Samostatnost a cílevědomost jako základ pro zodpovědné jednání v životě. Potřeba těchto
dovedností a znalostí pro přípravu a realizaci projektového týdne - Zámořské objevy.
Využití: práce s novými poznatky žáků v hodinách a jejich rozšíření na dalších příkladech ze
života.
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Biologická diverzita (biodiverzita)
8. ročník
1. hodina biodiverzita
2. hodina Ochrana přírody – film
3. -4.hodina Lužní lesy, podél Dyje
5. hodina Zpracování poznatků na téma Ochrana přírody

Biodiverzita – bohatství života na Zemi, miliony rostlin,živočichů a mikroorganismů, včetně genů,
které obsahují složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí.
Lidská činnost způsobuje rychlejší úbytek počtu živočichů a rostlin na naši Zemi.Tyto ztáty jsou
nevratné.
Rok 2010 je Mezinárodním rokem biodiverzity.
Vznik a zánik druhů
Vymírání:
•
odhaduje se , že na Zemi bylo 500- 1500 milionů druhů organismů
•
v současné době se odhaduje 5-30 mil. druhů (94-99 % vymřelo)
•
vymírání je logickým následkem přirozeného výběru- kdo se nepřízpůsobí,zahyne
•
příčiny mohou být různé- člověk, sopky, snižování a zvyšování vodní hladiny,ledovce
•
historické vymírání druhů- konec prvohor a konec druhohor
•
ryclost vymírání před člověkem 1 druh za 2-5 let
•
rychlost vymírání za člověka za 400 posledních let 1100 druhů!
•
současná rychlost vymírání je alarmující – asi 500 krát rychlejší
•
v současné době je ohroženo asi dalších 4000 druhů živočíchů a 22000 druhů rostlin- hlavní
příčina je zvyšování populace člověka a jeho činnosti (odlesňování,výstavba,odvodňování
atd.)
•
kontaminace vod , půdy a ovzduší
•
zavlečení ostatních cizích druhů
•
války,konflikty- bombarování, chemické zbraně- Vietnam, Irák

Vznik nových druhů
•
změny genetických informací
•
vznik nového druhu může trvat až tisíce generací
Tabulka druhů – počet
Viry
bakterie
Prvoci
Houby
Živočichů
Rostlin

1000 druhů
4800 druhů
30000 druhů
69000 druhů
1033900 druhů
275400 druhů
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Naše planeta prochází největším vymíráním živočišných druhů od doby vymření dinosaurů před 65
miliony lety. Tempo vymírání se zrychluje, proto OSN v roce 2002 schválilo na svém summitu o
udržitelném rozvoji plán, jehož cílem je tento nepříznivý stav zastavit. Má být vytvořená síť
chráněných mořských rezervací, které by měly obnovit stav ryb. Tyto snahy jsou bohužel
nenaplňované, je znatelný pokles dravých ryb za půl století až o 90%! Tažnými sítěmi jsou
devastovány celé dna, ničeny korálové útesy.
V letech 2000 – 2005 ubylo tolik hektarů lesa, což je srovnatelné s rozlohou celého Irska.
Mění se klimatické podmínky, které mají za následek šíření invazivních druhů živočichů a rostlin,
kteří narušují původní ekosystémy.
OCHRANA PŘÍRODY
FILM:
Závěrečná zpráva o stavu planety Země
Význam lužního lesa – fauna a flóra, Dyje, Jevišovka
Zpracování tématu : Ochrana přírody

Třídění odpadů

9. ročník

Inovativní hodiny v 9.r. – exkurze na Úřadu městyse Drnholec –beseda se starostou městyse
na téma Likvidace komunálního odpadu v obci, exkurze ve sběrných surovinách, prohlídka
ČOV, výroba modelů kontejnerů na třídění odpadu a závěrečné zprávy z exkurze
5 inovativních hodin v rámci přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy, chemie, environmentální
výchovy.
ČOV, sběrné suroviny -třídění odpadu
Získávání nových poznatků o problematice čištění odpadních vod a jejich vypouštění do řeky Dyje,
třídění odpadu v obci – inovativnost a nezbytnost v konkurenčním prostředí.
Role učitele:
promyšlení námětu a jeho zpracování do polohy motivující žáky.
Nachystat si vzorové listy, jak budou žáci prakticky pracovat. V rámci projektu učitel tyto materiály
naskenuje a v elektronické podobě uloží podle pokynu svého garanta včetně fyzické kopie. Písemně
provede stručné vyhodnocení inovativních hodin.
Další práce s tímto materiálem bude součástí prosincového projektového týdne.
Realizace:
Zahájení ve třídě. Pokyny o bezpečnosti a chování během přesunu a po dobu besedy. Společný
přesun Drnholcem k budově Úřadu městyse Drnholec. Přitom dodržování bezpečnosti silničního
provozu – pravidla chůze ve skupině, pravidlo pravé ruky, chůze přes přechod, třídění odpadu,
služby pro obyvatelstvo.
Role žáků:
Práce jednotlivce a skupin v jiném prostředí a získávání nových poznatků, dovedností a schopností.
Samostatnost a cílevědomost jako základ pro zodpovědné jednání v životě. Potřeba těchto
dovedností a znalostí pro přípravu a realizaci projektového týdne - Já na to mám.
Využití: práce s novými poznatky žáků v hodinách a jejich rozšíření na dalších příkladech ze
života.
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