
Přehled projektových aktivit  

(povinné aktivity jsou zahájení projektu, jedna varianta z jakéhokoliv tématu a závěr projektu) 
 

Zahájení projektu  

Úvodní hodina  
● přiblížení projektu, vyplnění žákovských dotazníků, rozdělení žáků do týmů, ppt prezentace ,,co je 

co není veřejný prostor a jeho historie”, vytvoření pocitové mapy 

● 45 minut ve počítačové učebně 

 

Dotazníkové šetření - oslovení spoluobčanů  

● vytvoření vlastních otázek a dotazníku podle tématu, kterému se chce třída věnovat 

● oslovení rodičů a spoluobčanů (dotazník)  

● zpracování informací od všech subjektů, práce s mapou 

● 20 minut ve třídě na zadání práce s dotazníkem, 20 v terénu na oslovování spoluobčanů (nebo 

zadáno jako DÚ), 20 minut ve třídě na vyhodnocení 

 

Téma 1 - Mobilita a bariéry 
 

Pěší cesta tam a zase zpátky 

● vyzkoušení si cesty k obchodu/poště na kolečkovém křesle, s kočárkem, o berlích, o holi. 

● 135 minut v terénu + 45 na vyhodnocení a výstup ve třídě (mapa s vyznačenými problematickými 

místy/článek/...) 

 

Jízda na kole  tam a zase zpátky 

● plánování cyklistického okruhu v městské části 

● 90 minut ve třídě + den pokud bude chtít učitel s dětmi jet návrhy vyzkoušet a zhodnotit 

 

 

Téma 2 - Příběh místa 
 

Kulturní dědictví 

● vypátrání zajímavého místa jako kulturního dědictví, zjišťování informací, zpracování výstupu 

(článek/naučná cedule/komix do novin/...) 

● volba místa 30 minut + fotodokumentace v terénu 15 min (popřípadě víc na ilustrace, nákresy), 

zpracování výstupu 90 min  

 

Přírodní dědictví 

● vypátrání zajímavého místa jako přírodního dědictví, zjišťování informací, napsání legendy 

zpracování výstupu (článek/naučná cedule/komix do novin/...) 

● volba místa 30 minut + fotodokumentace v terénu 15 min (popřípadě víc na ilustrace, nákresy), psaní 

legendy popřípadě zpracování dalšího výstupu 90 min  

 

 

Téma 3 - Estetika a rekreace 
 

Estetika a rekreace 

● diskuse nad vylepšení konkrétního veřejného prostoru (nápady od žáku nebo z dotazníků) 

● Diskuse a práce ve třídě 45 min, práce kresba prostoru i s daným vylepšením v terénu 45 min (45 - 

90), vyhodnocení nejlepší kresby a návrhu ve třídě 

 

 

Závěr projektu 



 
Závěrečná hodina  

● diskuse a výběr návrhu k realizaci (naučná cedule, letáky/ kniha legend/ houpačka/...) 

● 45 minut ve třídě 


