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Realizace projektu sice skončila 30. 6. 2012, ale klíčové aktivity tohoto projektu bude 
naše škola  realizovat i v dalších letech. 

Výuka prvouky, vlastivědě a zeměpisu v 3. až 9.roč. bude probíhat v moderně 
vybavené projektové učebně. Zařízení, software, výukové filmy a velké množství 
pomůcek podpoří názornost a atraktivitu výuky. 

Velmi nás potěšilo vyhodnocení evaluačních dotazníků, které vyplňovali na konci 
minulého školního roku všichni žáci zapojení do projetu. Většina žáků je s výukou 
prvouky, vlastivědy i zeměpisu spokojená, výuka je baví. Priority žáků jsou různé, ale 
prakticky každý žák si našel na výuce zmíněných předmětů něco, co se mu líbí. 

Vyučující budou ve výuce využívat vzdělávací materiály vzniklé v rámci projektu. 
Žáci zase mohou bez problémů prezentovat výsledky své práce vyučujícímu nebo 
spolužákům. 
Výuku budou zajišťovat nejen stávající členové realizačního týmu, ale také někteří 
další pedagogové. 

Prvouku ve 3.roč. budou vyučovat Mgr. Ivona Weigelová (3.A) a Mgr. Pavel Kuda 
(3.B). Vlastivědu ve čtvrtém ročníku  bude vyučovat Mgr. Jarmila Havlíčková,  

v 5. roč. budou výuku zajišťovat Mgr. Lenka Zemánková (5.A) a Mgr. Petra Dostálová 
(5.B). 
Na druhém stupni bude v 7.A vyučovat zeměpis Mgr. Marie Šimáčková, v ostatních 
třídách vyučuje zeměpis Mgr. Zdena Seidlová. 

I v letošním roce budeme realizovat zajímavé akce, které doplní výuku. 

Ve třetím ročníku plánujeme exkurzi žáků do Památníku města Velké Opatovice. 

Pro žáky 7. a 9. roč. plánujeme besedu s cestovatelkou, tentokrát se zaměříme na 
Evropu.  

Pro žáky 7. a 8. roč. chytáme exkurze. Jedna z exkurzí se týká MKC, cíl druhé exkurze 
bude ještě upřesněn ve 2. pololetí školního roku. 

Žáky 9.roč. čeká realizace miniprojektů.  

Materiály pro domácí přípravu žáků a interaktivní testy budou i nadále žákům 
k dispozici na školním webu. 

Pedagogové zajišťující realizaci klíčových aktivit projektu absolvují školení zaměřená 
na využití ICT ve výuce a na inovativní metody a formy práce. 
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