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Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko 

GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.02/03.0064 
 

Příprava a prezentace projektu spojeného s exkurzí žáků 
8.roč.  – zpráva a fotodokumentace 
 
KA: 12 

Předmět: zeměpis 
Školní rok:      2014/2015 

Ve výuce zeměpisu v 8. roč. jsme v rámci témat energetický průmysl a obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje využili prezentace k JE Dukovany a VE Dalešice (tyto prezentace 
vznikly v souvislosti exkurzí žáků do uvedených elektráren v minulých školních letech).  
K dané problematice si žáci připravili také referáty. 
Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2014/2015 proběhlo mnoho školních akcí, exkurzi 
do Dukovan a do Dalešic jsme nerealizovali. 
 
Pro část žáků 8.roč. jsme realizovali finančně a časově méně náročnou exkurzi do místní 

továrny P-D Refractories CZ a.s. 

Exkurze se konala 16.6.2015 a zúčastnilo se jí 15 žáků  8. ročníku. Žáci věděli, že tady stojí 

spoustu let, že tu pracují jejich příbuzní nebo známí, že se zde vyrábějí např. šamotové 

cihly, ale jak probíhá samotná výroba, co práce při výrobě tvarovek obnáší, jak vůbec 

továrna na výrobu stavebních hmot vypadá zevnitř, to z nich věděl málokdo (pokud 

„šamotku“ nenavštívil). Po celé dopoledne nás provázel Bc. Robert Kováč. Jeho výklad byl 

výstižný a úměrný věku našich žáků. Prohlédli jsme si tzv. novou i starou část závodu. 

Většina žáků vyhodnotila, jak je zde většina práce velmi náročná a namáhavá. Přesto však 

můžeme být rádi, že v našem regionu máme takový závod, který zaměstnává obyvatel 

nejen z našeho města, ale i z okolních vesnic. 

Účastníky exkurze jsme vybírali podle jejich zájmu. Zúčastnili se í především ti žáci, kteří 

mají zájem o technické obory. Akci zajišťovala Mgr. Zdena Seidlová. 
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Fotodokumentace z výuky zeměpisu v 8. roč.: 

  

  

  

 
 
Fotodokumentace z realizace exkurze žáků 8. roč. do P-D Refractories CZ a.s.: 
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