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ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň
• 500 žáků
• ve všech třídách se
učí podle ŠVP
• od 7. ročníku
možnost výběru
povinně volitelného
semináře
• 13 žáků si vybralo
historický seminář

Spolupracující organizace
• Orlické muzeum v Chocni
(RNDr. Zdeněk Štaffen, Mgr. Michal Hofman)

• Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
(PhDr. David Vích)

• Městská knihovna v Chocni

Východiska
• projekt podobného rozsahu nebyl doposud
realizován
• příležitost seznámit se s regionálními dějiny
• projekt vycházel ze ŠVP
• možnost propojit vyučovací předměty
• škola leží nedaleko míst, kde stával hrad
Zítkov

Cílová skupina
• žáci sedmého ročníku (48 žáků)
• stěžejní skupina – 13 žáků historického
semináře
• nepřímo - 200 žáků 1. stupně

Cíle projektu
• prohloubit v žácích vztah ke kulturně historickému
dědictví místního regionu
• seznámit je s historií hradu Zítkova, s archeologickými
nálezy z této lokality
• poznat práci archeologa, zúčastnit se povrchového
sběru a archeologické prospekce ve vývratech stromů
• propojit vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů
• vytvoření návrhu na informační tabuli

Motivace
• četba ukázky z Vita Caroli
• žáci sami stanovili cíle, kterých by chtěli
dosáhnout
• žáci historického semináře vyhledávali
v literatuře zmínky o historii hradu
• návštěva muzea a knihovny

Přípravná fáze

• práce s literaturou, vyhledávání různých teorií
vztahujících se k Zítkovu
• zpracovávání historie hradu
• návštěva muzea – pojmy muzejní evidence,
muzejní inventář

Beseda s archeologem
• pojmy archeologie, archeologický nález
• seznámení se s různými archeologickými
nálezy
• příprava na práci v terénu

Projektový den – 30. září
• povrchový sběr – rozdělení do skupin
• sběr na jednotlivých lokalitách
• archeologická prospekce ve vývratech stromů
– ve 34 vývratech (1 vývrat pod akropolí)

Výsledky projektového dne
• množství nálezů
• 361 nálezů z povrchového
sběru
Archeologická prospekce
• 1 střep nalezen ve vývratu
za předhradím
• ve vývratu pod akropolí
nalezeno 52 střepů a
ostruha

Nálezy

Projektový den – 8. října
• mytí a očišťování archeologických nálezů
• zpracovávání muzejní evidence

Projektový den
8. října
• malování hradu naše představy

Práce s nálezy
• fotografování nálezů
• lepení střepů
• evidence nálezů

Evidence
Přír.
číslo

Datum
získání

Označení předmětu

Počet
kusů

Způsob nabytí

Údaje o předmětu (vznik, užití, nálezové Uložení
okolnosti atd.)
předmětu

1/2010

30.9.2010

26

2/2010

30.9.2010

3/2010

30.9.2010

4/2010

30.9.2010

5/2010

30.9.2010

Vrcholně středověká
keramika
Vrcholně středověká
keramika
Vrcholně středověká
keramika
Vrcholně středověká
keramika
Vrcholně středověká
keramika

Vlastní sběrnález
Vlastní sběrnález
Vlastní sběrnález
Vlastní sběrnález
Vlastní sběrnález

6/2010

30.9.2010

260

7/2010

30.9.2010

8/2010

30.9.2010

Vrcholně středověká
keramika
Vrcholně středověká
keramika
Vrcholně středověká
keramika

9/2010

30.9.2010

Vrcholně středověká
ostruha

1

Choceň-Zítkov, severní svah pod akropolí
– povrchový sběr
Choceň-Zítkov, severní svah pod valem –
povrchový sběr
Choceň-Zítkov, plocha akropole –
povrchový sběr
Choceň-Zítkov, západní svah pod cestou –
povrchový sběr
Choceň-Zítkov, vývrat
GPS souřadnice 49° 59' 56,9" s.z.š.,
16° 12' 00,0" v.z.d
Choceň-Zítkov, západní svah pod akropolí
– povrchový sběr
Choceň.Zítkov, východní svah pod
akropolí – povrchový sběr
Choceň-Zítkov, vývrat
GPS souřadnice 50° 00' 03,7" s.z.š.,
16° 12' 02,4" v.z.d
Choceň-Zítkov, vývrat
GPS souřadnice 50° 00' 03,7" s.z.š.,
16° 12' 02,4" v.z.d

1
1
26
1

48
52

Vlastní sběrnález
Vlastní sběrnález
Vlastní sběrnález
Vlastní sběrnález

Mapa nálezů z povrchového sběru

Projektový den – 13. prosince
• vytváření trojrozměrných modelů hradu

Další aktivity
•
•
•
•

sběr rostlin a vytvoření herbáře
zpracování historie hradu
slohové práce – Co mi ostruha vyprávěla
zachycení GPS souřadnic

Příprava výstavy a prezentací
•
•
•
•
•
•

zpracovávání prezentací v PowerPointu
příprava podkladů pro výstavu
příprava pracovních listů
příprava interaktivního programu pro děti
zpracovávání plakátu
propagace výstavy

Instalace výstavy

Pracovní listy k výstavě

Vernisáž výstavy – 17. 1.
• prezentace výsledku projektu veřejnosti
• vysoká účast rodičů, prarodičů a veřejnosti

Doprovodné programy k výstavě
• interaktivní programy pro 1. stupeň
• prezentace výsledků projektu dětmi
• pracovní listy k výstavě

Výstava

Hodnocení výstavy
• kladně přijímána veřejností
• přispěla k zvýšení zájmu o historii choceňských
hrádků
• z návštěvní knihy možno vyčíst touhu po
pokračování projektu jak ze strany žáků, tak ze
strany veřejnosti:
•
•

„Výstava se nám moc líbila. Vzhledem k tomu, že se v okolí Chocně
nachází další lokality zbytků hradů, budeme se těšit na další výstavu.“
„… jsem moc ráda, že jsem na projektu mohla pracovat!… a že jsem se
mohla sblížit se spolužáky. Bylo to super. Mohli bychom udělat další
projekt.“

Informační tabule
• zpracování podkladů na informační tabuli

Výstupy projektu
• výstava
• prezentace projektu v regionálním tisku
• prezentace dětí přístupné na internetových
stránkách školy
• umístění informační tabule na lokalitě

Pomůcky, materiál
• zdroj informací – literatura, spolupráce
s partnerskými institucemi
• pomůcky, materiál – nakoupeny z finančních
prostředků určených na projekt
- při práci na projektu byly efektivně
využity a lze je doporučit na práci na
podobných projektech

Klíčové kompetence
• Kompetence sociální a personální
(spolupráce ve skupinách)

• Kompetence komunikativní
(prezentace výsledku projektu veřejnosti)

• Kompetence k řešení problémů
(evidence nálezů, práce s mapou, vytváření pracovních listů, určování rostlin)

• Kompetence k učení
(vyhledávání literatury, zpracování historie, vytváření prezentací)

• Kompetence pracovní
(povrchový sběr, archeologická prospekce, vytváření modelu hradu, instalace výstavy)

Průřezová témata
• Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj: hodnoty, postoje, praktická etika
- osobnostní rozvoj: kreativita
- sociální rozvoj: poznávání lidí

• Mediální výchova
- práce v realizačním týmu
- fungování a vliv médií

• Enviromentální výchova
- ekosystémy
- vztah člověka k prostředí

Hodnocení žáků
• žáci byli v rámci projektu hodnoceni na
základě pozorování a kvality odevzdané práce
• hodnocení výstupů z projektu se promítlo do
hodnocení v jednotlivých předmětech

Zpětná vazba
• žáci ve zpětné vazbě projekt hodnotili kladně
• byli s výsledky projektu spokojeni, samotný
projekt je zaujal
• vyjadřovali se, že v podobných projektech by
chtěli pokračovat
• v jedné třídě došlo ke zlepšení vztahů mezi
žáky – což si uvědomovali i sami žáci

Spolupráce s muzeem
• navázání spolupráce
• projekt byl kladně hodnocen nejen školou, ale
i partnerskou institucí, která byla díky projektu
ve městě zviditelněna
• muzeum spolupracuje se školou na dalším
projektu

Hodnocení projektu
• projekt přispěl k zviditelnění školy
• v místní komunitě zvýšený zájem o kulturní
dědictví regionu
• umístění informační tabule přispěje k rozvoji
místní turistiky
• dosaženo cílů, které byly stanoveny v úvodu
projektu

Výhled do budoucna
• navazující projekt zaměřený na další lokalitu
v okolí Chocně – Hrádníky
• finanční zdroje - snaha získat peníze
z městského rozpočtu – žádost o příspěvek

Děkuji za pozornost.

