ŠKOLNÍ PROJEKTY S PRVKY ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY
Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze
Plné texty článků lze objednat prostřednictvím
elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/
(elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese
petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma).
1.

Detektivní výcvik žáků a jejich rodičů se konal jedné páteční noci přímo ve
škole / Alena Tučímová -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 11 (2011), s. 7.
Uplatnění principů zážitkové pedagogiky a zapojení dětí - žáků základní školy - i
jejich rodičů do činností, při kterých se rozvíjejí jiné dovednosti než při běžné
školní práci. Děti spolu s rodiči rozšifrovávaly vzkazy, vytvářely identikity,
zabývaly se grafologií, snímáním otisků prstů apod.
pedagogika zážitku ; aktivizující metoda ; rodičovská účast ; projekt ; projektová
metoda ; rozvíjení schopností ; badatelsky orientovaná výuka ; policie ; základní
škola
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/307774
2.
Indiánské léto vrací žáky ze Stráže od elektroniky zpět k přírodě / Hana
Pilařová -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 24, č. 24 (2016), s. 7.
Vyvrcholení celoročního školního projektu Indiánské léto s cílem vrátit děti do
přírody v podobě třídenního GO kurzu, uspořádaného v květnu. Děti byly hodně v
pohybu, plnily úkoly podle pracovních listů, podnikaly dobrodružné cesty a učily
se pobývat v přírodě. Získaly mnoho zážitků, ale i nových zkušeností a
dovedností.
projekt ; činnosti v přírodě ; pedagogika zážitku ; příroda ; pohyb ; rozvoj ;
dovednost ; zkušenost ; základní škola
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/452304
3.
Kde se rodí zlaté české ručičky : se vztahem k řemeslným dovednostem
začínají v Petroupimi už v předškolním věku / Jaroslava Štefflová -- cze

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -Roč. 118, č. 12 (2015), s. 10-11.
Reportáž z návštěvy Církevní Základní školy a Mateřské školy Archa v
Petroupimi. Historie mateřské školy, kterou zřizuje Pražská diecéze Církve
československé husitské. Představení projektu Šikula podporujícího
polytechnickou výchovu - pracovní činnosti v dílně, práce s různými materiály,
zacházení s nářadím aj. Vybavení dílny. Spojení školy s přírodou, práce s
nejrůznějšími přírodními materiály, rozvoj všech stránek dětské osobnosti, učení
přes prožitek. Práce na zahradě.
mateřská škola ; církevní škola ; činnost ; předškolní výchova ; předškolní věk ;
polytechnická výchova ; pracovní výchova ; pracovní vyučování ; zahrada ;
příroda ; pedagogika zážitku ; rozvíjení schopností ; výtvarné techniky a materiály
; projekt
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/444226
4.
Na exkurzi pravěkem žáky přivítal mamut ve skutečné velikosti / Alena
Tučímová -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 35 (2015), s. 7.
Přiblížení projektu pro žáky prvního stupně základní školy, který využívá prvků
zážitkové pedagogiky k seznámení dětí s prehistorickými zvířaty a životem
pravěkých lidí. Aktivity v rámci projektu: kreslení prehistorických zvířat,
seznámení se s modely některých z nich ve skutečné velikosti, interaktivní
přednáška zkušené lektorky.
pravěk ; projekt ; exkurze ; přednáška ; pedagogika zážitku ; aktivizující metoda ;
první stupeň ; základní škola
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/448982
5.
Projekt Vystěhování Sedlčanska : netradiční výuka dějepisu / Pavla
Kinczerová -- cze
In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník -- ISSN 1210-7786 [CZ] -- Roč. 14, č. 2
(2006/2007), s. 16.
Ukázka alternativní výuky dějepisu na základní škole realizované v prostředí
knihoven a muzeí a založené na aktivní účasti žáků a prožitku: projektu
zaměřeného na regionální dějiny 2. světové války a následné vystěhování
německého obyvatelstva. Přípravná fáze ve třídě, činnosti v knihovně a městském
muzeu, závěrečná fáze (zhodnocení projektu) ve třídě. Pozitivní ohlasy žáků.

dějepis ; výuka ; základní škola ; projekt ; projektová metoda ; muzeopedagogika
; muzeum ; knihovna ; pedagogika zážitku ; aktivizující metoda
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/204036
6.
Projekty v málotřídce / Část 4. Stanislav Červenka. -- cze
In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník -- ISSN 1210-7786 [CZ] -- Roč. 14, č. 7
(2006/2007), s. 14.
Námět na netradiční výuku dějepisné látky v rámci prvouky a vlastivědy: příprava
scének (živých obrazů) z českých pověstí a historie. Témata: příchod Slovanů na
Říp, o Bivojovi, Libušin soud, o Přemyslovi, stavba Karlova mostu, upálení
Mistra Jana Husa apod.
projektová metoda ; projekt ; málotřídní škola ; vlastivěda ; prvouka ; dějepis ;
dějiny ; pedagogika zážitku ; dramatizace
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/206375
7.
Sedmáci nachystali žákům přípravné třídy spoustu zážitků v tvořivých
dílnách a získali titul Extra třída / Alena Tučímová -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 22, č. 30 (2014), s. 7.
Zapojení žáků sedmého ročníku Základní školy Zahradní v Chomutově do
projektu Extra třída zaměřeného na zapojení žáků do zkvalitňování života v obci
nebo čtvrti, v níž se nachází jejich škola. Žáci se zaměřili na pomoc dětem ze
sociálně slabšího a méně podnětného rodinného prostředí, které navštěvují
přípravnou třídu. Připravili pro ně tvořivé dílny, soutěže, dětský a tvořivý den, a
umožnily tak těmto dětem prožít to, co jim jejich vlastní rodina nemůže nebo
nedokáže dopřát.
sociálně znevýhodněný ; přípravný ročník ; pomoc ; vzájemné učení mezi
vrstevníky ; tvůrčí dílna ; soutěžení ; pedagogika zážitku ; projekt ; Extra třída
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/431749
8.
Silný příběh osudového boje známého zpěváka žáci nezapomenou / Alena
Tučímová -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 23, č. 12 (2015), s. 7.
Zpráva o zapojení jedné základní školy do projektu Sedmikráska zaměřeného na
protidrogovou a jinou prevenci a výchovu ke zdravému životnímu stylu

zážitkovou formou. Beseda s osobním asistentem Freddieho Mercuryho o
zpěvákově boji s AIDS a její silný vliv na žáky a jejich vnímání nebezpečnosti
této nemoci. Další připravované akce: beseda s výživovým poradcem a prohlídka
protidrogového vlaku
projekt ; prevence ; výchova k bezpečnosti ; výchova ke správné výživě ; beseda ;
AIDS ; pedagogika zážitku ; základní škola
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/442535
9.
Učíme se na hradech a zámcích, aneb, Památky mě baví! / Naděžda Rezková - cze
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 7 (2014), s. 9-12.
V roce 2012 byl zahájen projekt Národní a kulturní identita - Vzdělávací role
Národního památkového ústavu (NPÚ). Jedná se o muzejní projekt řetězového
provázení, kdy role průvodců vykonávají žáci základních škol. Poslání projektu
vystihuje motto: Památky nás baví. Autorka článku měla za úkol připravit,
realizovat a vyhodnotit vzdělávací program, který by uvedené cíle naplňoval. V
textu uvádí edukační desatero a jednotlivé kroky přípravy a průběhu projektu na
čtyřech státních zámcích a hradech - Telč, Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad
Rokytnou, Lipnice.
základní škola ; dějepis ; výuka ; vyučovací metoda ; pedagogika zážitku ;
muzeopedagogika ; aktivizující metoda ; inovace ve vzdělávání ; projekt ; zámky ;
hrady ; průvodce
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/430713
10.
V dopravní výchově jde o životy : mají učitelé dostatek podmínek pro její
výuku? / Jaroslava Štefflová -- cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -Roč. 118, č. 14 (2015), s. 20-21.
Dopravní výchova na základní škole v Rudné. Tradice, zkušenosti, začlenění ve
školních plánech, projekty. Teoretická příprava žáků - semináře, besedy,
seznamování se základními dopravními situacemi, poznávání dopravních značek,
testování (vyplňování testů). Divadelní představení s dopravní tematikou,
zážitkové lekce, scénky. Nedostatky - na pedagogických fakultách se dopravní
výchova nevyučuje, mnozí učitelé nemají řidičský průkaz.
základní škola ; výuka ; dopravní výchova ; dopravní bezpečnost ; výchova k
bezpečnosti ; bezpečnost ; vzdělávací program ; projekt ; pedagogika zážitku
ABA012

http://katalog.npmk.cz/documents/445119
11.
V Mexiku začalo naše Americké putování a naprosto změnilo představy o
tamním životě / Josef Griml ; [Redaktor] Zlata Šťástková -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 17, č. 17 (2009), s. 7.
Informace o přípravě a průběhu projektu Americké dny, který byl realizován v
Základní škole Heyrovského v Chomutově. Uplatnění prvků zážitkové
pedagogiky a aktivizujících vyučovacích metod. Aktivity v rámci projektu:
beseda s cestovatelem pobývajícím v Mexiku, ochutnávka mexických jídel,
referáty dětí o jednotlivých amerických zemích, ukázka havajských tanců a výuka
čači.
projekt ; projektová metoda ; aktivizující metoda ; pedagogika zážitku ; zeměpis ;
základní škola ; beseda ; tanec ; Amerika ; Mexiko
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/249365
12.
V projektu Učíme se spolu si naši středoškoláci nacvičují roli učitele / Jana
Zelenková ; [Redaktor] Zlata Šťástková -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 13 (2011), s. 7.
Pětiletá tradice projektu Učíme se spolu a jeho obměny Hrajeme si spolu ve škole
Kavčí Hory, která sdružuje mateřskou, základní a střední školu. V rámci prvního
projektu žáci střední školy můžou během projektového týdne převzít roli
pedagoga na prvním stupni základní školy (po předchozí důkladné přípravě). Ve
druhém projektu organizují středoškoláci tvořivé dílny a sportovní soutěže pro
žáky prvního stupně a žáci druhého stupně připravují programy pro děti ze
školky. Zapojení školy do projektu Celé Česko čte dětem.
žák ; střední škola ; základní škola ; první stupeň ; mateřská škola ; role učitele ;
pedagogika zážitku ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; projekt ; projektová
metoda ; čtení ; čtenářství ; výchovný program
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/308192

