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 ANOTACE
Žákovský projekt Kutílci je zaměřen na rozvoj k podnikavosti, iniciativy a kreativity. Děti MŠ
a žáci ZŠ budou vytvářet z různých materiálů výrobky vztahující se k modelům ZOO,
DinoParku a Sluneční soustavy, a to ve formě koláží obsahující prvky vlastnoručně
vyrobených 3D modelů. Ty následně představí na soutěži. Vítězové žákovských projektů
pak absolvují bezplatnou exkurzi se zážitkovým programem do kulturně vzdělávacích
a zážitkových center.

 CÍL
Cílem žákovského projektu Kutílci je rozvoj k podnikavosti, iniciativy a kreativity. Děti
a žáci si vyzkouší práci s různým materiálem, budou navzájem spolupracovat a dle vlastních
nápadů

budou

vytvářet

modely

související

s tematikou

ZOO,

dinosaurů

a Sluneční soustavy. Následně vytvořené modely sami představí v soutěži.

 CÍLOVÁ SKUPINA A ZAPOJENÍ
Cílovou skupinou jsou děti mateřských škol a žáci základních škol na území ORP Havířov.
Zapojení probíhá formou přihlášky, jež je přílohu této metodiky. V každé škole je vybrán
pedagog-garant, který koordinuje činnost.
Počet žáků školy není omezen, nicméně každý stupeň pracuje s předem danou oblastí,
a to v těchto kategoriích:
•

Mateřská škola – zoologická zahrada

•

1. stupeň ZŠ – dinopark

•

2. stupeň ZŠ – Sluneční soustava
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 AKTIVITY A ČASOVÝ HARMONOGRAM
1) Tvorba jednotlivých výrobků
Děti a žáci vytvoří během školního roku 2019/2020 výrobky z různých materiálů (papír,
dřevo, plast, kov), které se vztahují k dané oblasti. Nabízí se tvorba zvířátek, rostlin, budov,
cest, aut, vesmírných těles apod.
2) Tvorba modelů
Z nejlepších výrobků vytvoří děti a žáci do května 2020 model (projekt) ZOO, DinoParku
či Sluneční soustavy formou koláže. Ta musí obsahovat více druhů výrobků a zároveň musí
být zhotoveny z různých materiálů. Každá škola může vytvářet více koláží, nicméně
do soutěže pošle jen jeden model ve vybrané kategorii (tzn. jedna škola se může zapojit
do jedné, dvou nebo všech tří kategorií).
Maximální rozměr modelu je: 100 x 100 cm (délka x šířka).
3) Soutěž jednotlivých modelů (projektů)
Zapojené školy dopraví na předem určené místo svůj model (koláž) a vybraní žáci jej
představí. Soutěž je blíže popsána v kapitole Výstupy.

 PREZENTACE
Zapojené

školy

pořídí

fotodokumentaci

z tvorby

jednotlivých

výrobků,

koláží

a ze závěrečné soutěže. Na svých webových stránkách umístí článek o zapojení se
do žákovského projektu. V případě, že škola vydává vlastní časopis nebo má stránky
na facebooku, učiní taktéž.
Články do místního tisku či televize zajistí realizační tým MAP Havířov II.
Po skončení projektu zašlou školy realizačnímu týmu MAP Havířov II krátkou hodnotící
zprávu, jež je součástí metodiky viz příloha č. 2.
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 VÝSTUPY
Výstupem je soutěž žákovských projektů (modelů), přičemž v každé kategorii bude určen
vítěz. Děti a žáci budou na soutěži prezentovat vytvořené modely. Každá škola může
prezentovat pouze jeden model z každé kategorie.
Vyhodnocení proběhne v roce 2020 na Den dětí (termín a místo bude upřesněno).
Porota se bude skládat z realizačního týmu MAP Havířov II a členů pracovní skupiny
Kompetence pro trh práce.
Vítězné školy získají volný vstup včetně dopravy (v kapacitě jednoho autobusu
na kategorii) do míst, které svou koláží školy prezentovaly. MŠ tedy absolvuje exkurzi
do ZOO, 1. stupeň ZŠ do DinoParku Ostrava a 2. stupeň ZŠ navštíví Planetárium Ostrava.

 UDRŽITELNOST
Ačkoliv MAP Havířov II nemá primárně udržitelnost zakotvenou, u žákovských projektů
Kutílci se nabízí pokračovat ve tvorbě stejných či podobných modelů. Spolupráce, kreativita
a iniciativa žáků se bude takto prohlubovat.
Výhledově se počítá s návazností na další projekty MAP Havířov II.

 ZÁVĚR – SHRNUTÍ
Žákovský projekt je časově a materiálně nenáročný. Školy a školky dle svých možností
využívají na výrobu materiál, kterým disponují. Zapojení pedagogové koordinují činnost dětí
a žáků stejně, jako kdyby pracovali v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činnostech
apod.,

pouze

u

dětí

a

žáků

podněcují

kreativitu,

podnikavost

a

iniciativu

dle daných kategorií. Zároveň děti, žáci i pedagogové spojí svá úsilí k vytváření modelů,
dojde tak k prohlubování sociálních vazeb. Ukončení projektů proběhne formou
vyhodnocení soutěže modelů a následné exkurze do jednotlivých míst dle kategorií. Články
do místního tisku či televize zajistí realizační tým MAP Havířov II.
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 PORADNA
Bližší informace k realizaci projektů obdrží zástupci vybraných škol na metodické schůzce
s odborným týmem projektu MAP Havířov II a členy pracovní skupiny Kompetence pro trh
práce.
Během celého projektu Kutílci se pak můžete obracet s dotazy na členy pracovní skupiny
Kompetence pro trh práce projektu MAP Havířov II na níže uvedené kontakty:

Pozice

Kontaktní osoba

Telefon

Metodik č. 1

Mgr. Jiří Václavínek

59411038, 607 581 651

Metodik č. 2

Bc. Milan Kasl

725 717 871

 PROJEKT MAP HAVÍŘOV II
Metodika žákovského projektu Kutílci vznikla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 jako klíčová
aktivita pracovní skupiny Kompetence pro trh práce. Nositelem projektu je statutární město
Havířov a tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Další podrobnosti o projektu
naleznete na webových stránkách projektu (http://www.map-havirov.cz/) a facebookovém
profilu projektu (https://www.facebook.com/MapHavirovII).
Metodika žákovského projektu Kutílci jako výstup klíčové aktivity projektu MAP Havířov II
bude sloužit jako inspirativní metodický materiál pro pedagogy MŠ a ZŠ na území ORP
Havířov.
Kontaktní osoba za realizační tým projektu MAP Havířov II:
Ing. Monika Miškaříková, email: administrator.map@havirov-city.cz, tel.: 596 803 189
Příloha č. 1 – Přihláška
Příloha č. 2 – Závěrečná zpráva
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