Stroj času
od přírodních úkazů k technickým
vynálezům
hodiny, hodinky, zvony a zvonky,
ciferníky, budíky i hodinové stroje
v domácnostech,v muzeu,
na věži i na orloji
aneb pojďte s námi
měřit čas….

Mgr. Marie Machancová,autorka projektu
ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820

• 1.- 9.ročník ZŠ praktické
ŠVP Nová škola
• 1třída ZŠ speciální
• Vzdělávací program:
24 035/97- 22 Pomocná škola
• 15 988/2003-24
Rehabilitační vzdělávací
program pomocné školy
• 1 přípravná třída
Vzdělávací program
základní školy
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Anotace:

• Zaměření na práci se žáky s mentálním postižením
6. - 9. ročníku - 37 žáků
• Aktivní zapojení žáků I.stupně, speciální třídy a
přípravné třídy – 38 žáků
Celkem 75 žáků školy.

Anotace:
Cílová skupina projektu je ohrožena
v důsledku svého mentálního postižení,
nedostatečného sociálního zázemí a
snadné ovlivnitelnosti negativními vzory,
ve vztahu k historii, památkám a tradicím.
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Anotace:
Mnohé rodiny neposkytují dětem
správné příklady chování
k historickému dědictví,
minimální je
osobní praktická zkušenost žáků,
kterou jsme tímto projektem
intenzivně podpořili.

Současný stav problematiky,
souvislost projektu s činností školy:
• nízká úroveň vztahu žáků
k historickým památkám a tradicím
• rozšíření znalostí v rámci všech
předmětů našeho ŠVP – Nová škola.

• obohacení tradičních
projektů školy
realizované v rámci
celoročního plánu
školy
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Hlavní cíl:
Na základě osobního kontaktu
pozitivně ovlivnit vztah žáků
k místnímu regionu,
historickým památkám
zaměřených na určování času.

Spolupráce:
• Vlastivědné muzeum Olomouc ( VMO ) Magdalena Babková-Hrochová,Martina Zedková
• Magistrát města Olomouce
• MěÚ Hranice Jarmila Vrtalová
• Děkanát římskokatolické církve Hranice
p. Jiří Doležel
• Městská knihovna Hranice Marie Jemelková
• Městské muzeum a galerie v Hranicích
PhDr Hana Svobodová
• Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Hana Havlujová,Vladimíra Sehnalíková
• Zvonařská dílna Brodek u Přerova
Leticie Vránová-Dytrychová
• Pedagogové ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820
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Místa realizace:
• ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820
• stavby - domy města Hranice
• Radniční věž města Hranice
• Městské muzeum a radnice
Hranice
• kostel Stětí Jana Křtitele

• Náměstí T.G.Masaryka Hranice
• atrium Pernštejnského zámku
Hranice

Místa realizace:
• Vlastivědné muzeum
Olomouc
• Radniční věž města
Olomouc
• historické centrum
města Olomouc, orloj
• Staroměstský orloj
v Praze
• historické centrum
města Prahy
• Uměleckoprůmyslové
muzeum v Praze
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Přípravná fáze
září 2010
• Seznámení se se základními pojmy

Harmonogram

• Aktivity - myšlenková mapa, čtyřlístek,
vyhledávání informací na internetu
• Dílčí cíle - zjistit aktuální představu o způsobu
měření času žáků
• Reflexe – Zjištění počátečního uvědomění žákůvědomosti k tématu
SROVNÁNÍ

ČTYŘLÍSTKŮ

NA ZAČÁTKU

-------------- ----------------- --------------3 podstatná jména
-------------- ----------------- --------------3 přídavná jména
-------------- ----------------- --------------3 slovesa
-----------------------------------------------věta o 4 slovech

Realizační fáze - září
projektový den Hranice

17. 9. 2010

• Sluneční a věžní hodiny vycházka
• Aktivity - vyhledat sluneční
hodiny ve městě, orientace
na mapě města Hranice
• Dílčí cíle fotodokumentace objektů,
vyznačit je v připravené
mapě města
• Reflexe - Objev x
samozřejmost slunečních a
věžních města Hranice
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Realizační fáze - září
projektový den Hranice

17. 9. 2010

• Městské muzeum a
galerie v Hranicích
– pátrat po způsobech
ohlašování a určování
času, exponáty hodin
• Děkanát
římskokatolické církve
Hranice - exkurze kostel
Stětí Jana Křtitele
• Aktivity –vyznačit
v mapě historické budovy
centra Hranic
• Dílčí cíle - vyrobit zvon
z keramické hlíny,zvon
nakreslit, vyhledat staré
fotografie na internetu,
fotodokumentace projektu
prezentace na nástěnce

Výstupy, klíčové kompetence
projektový den Hranice 17. 9. 2010
• Kompetence,
průřezová témata
• OSV (1.5) - cvičení pro
rozvoj pružnosti nápadů
• (1.4) - rozumové
zpracování problémů
• VDO (2.2) - vzájemná
komunikace a spolupráce
• MkV (4.2) - předsudky
a vžité stereotypy
• EV (5.2) - přírodní
zdroje, vlivy na prostředí
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Výstupy, klíčové kompetence
projektový den Hranice 17. 9. 2010
• OSV (1.1) - cvičení pozornosti a
soustředění
• Čj, - procvičování a upevňování
učiva tématicky zaměřeného na
J.Ladu – ponocný
• Informatika - vyhledávání
informací a zajímavostí o zvonech

Výstupy: medializace projektu
projektový den Hranice 17. 9. 2010
VDO (2.1) - spolupráce
školy se správními orgány
a institucemi v obci
MeV (6.4) – tvorba
mediálního sdělení webové stránky školy

Hranický deník

Školní časopis „ Nováček “
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Realizační fáze - říjen
projektový den Praha 20.10. 2010
• Pražský orloj výlet žáků do
Prahy
• Aktivity - film
"Kozí příběh„
• Dílčí cíle výtvarná a
fotografická
dokumentace,
tvorba portfolií
žáků
• Reflexe - Orlojvynález nebo jen
měřící stroj ?

Realizační fáze - říjen
projektový den Praha 20.10. 2010
•

Uměleckoprůmyslové
muzeum Praha
- tvořivé aktivity
s exponáty hodin

• Loreta Praha
– poslech zvonkohry
doplněný výkladem
k historii Lorety
místního kaplana
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Výstupy, klíčové kompetence
projektový den Praha. 20.10. 2010
• OSV (1.1) - řešení problémů,
dovednosti pro učení
• (1.5) - pružnost nápadů,
originalita
• (1.9) - spolupráce, soutěživost
VDO(2.1) - občan jako součást
společnosti,
prohlubování empatie,
schopnost aktivního naslouchání
• Ch - vlastnosti látek
v závislosti na teplotě

Výstupy, klíčové kompetence
projektový den Praha. 20.10. 2010
• VMEGS (3.1) - poznávání a
pochopení díla významných
Evropanů
• VDO (2.2) - občan jako
odpovědný člen společnosti,
jeho práva a povinnosti
Z- Evropa ve
středověku,osídlování českých
zemí
VO - hromadné pohromy varovné signály
• ČSP - kresba, výroba zvonků
na vánoční jarmark škol
• Vv - návrh orloje, románský
a gotický sloh, náboženská
symbolika,chrám sv.Víta
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Realizační fáze – listopad
projektový den Olomouc 19.11. 2010
• Sbírka hodin – VMO lektorská činnost partnerů
projektu
• Aktivity - praktické zážitkové
činnosti žáků s hodinami

Výstupy, klíčové kompetence
projektový den Olomouc 19.11.2010
• OSV (1.2) - pohled na svět
očima druhého,
(1.9) - rozvoj základních
dovedností dobré
komunikace a spolupráce
• (1.1) - cvičení dovedností
zapamatování
• VDO(2.1) - občan jako
součást společnosti - občan,
společnost, rodina a škola
Vv - náměty a inspirace
ke kresbě hodin,
• M - měření času, jednotky
času,praktické slovní úlohy
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Realizační fáze – listopad
projektový den Olomouc 19.11. 2010
• Dílčí cíle porovnat pražský a
olomoucký orloj,
vytvořit sbírku
hodin
• Reflexe - To
všechno jsem o
hodinách nevěděl

Výstupy, medializace, průřezová témata
projektový den Olomouc 19.11.2010
Zpravodaj školství Olomouckého kraje
• ČJ - pověsti, pohádky a báje
o hodinách
Vv - naši předkové, život a
kultura našich předků stavební slohy, historické
stavby- umělecké památky
• Informatika - zpracování
hodin v PC grafice,
• HV - doprovodné hudební
nástroje- zvonky, rolničky
• ČSP - povrchová úprava
materiálů - dřevěných,
keramických
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Realizační fáze - prosinec
• Příklady dobré praxe –
zpracování
nashromážděných
informací a materiál
• Aktivity - roztřídit sbírku
hodin, prezentovat své
výrobky na vánočním
jarmarku

Příprava prezentace projektu
Hranice 10.12.2010 Vánoční jarmark
dvorana Pernštejnského zámku
• Dílčí cíle - spoluvytvářet
prezentaci školy
• Reflexe - Kolik je na světě hodin,
já jsem poznal tento příběh......
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Výstupy, klíčové kompetence
Prezentace projektu Hranice 10.12.2010
• VMEGS (3.1) - naši
sousedé v Evropě,
život dětí v jiných
zemích
• MeV
(6.3) - vliv
médií na každodenní
život, společnost,
politický život a kulturu
• (6.1) - hledání rozdílu
mezi formativním,
zábavným a reklamním
sdělením

Promítání projektových dnů žákům

Realizační fáze – leden 26.1.2011
„Den otevřených dveří“
ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820

• Aktivity instalace sbírky hodin,
prezentace svých výrobků

• Dílčí cíle - fotodokumentace sbírky
ve škole, spoluvytvářet prezentaci školy
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Realizační fáze únor prezentace
veřejnosti ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820
Vestibul školy

Vitriny

Nástěnné panely

Chodby školy

Využité metody
 metoda zážitková
• upevnění pozitivně
emoční vztahu k památkám
• rozvoj estetického cítění
• exkurze
 metoda badatelská
• zjišťování způsobu určování,
ohlašování, měření času
nejen v místním regionu
 metoda orální historie
• získání zkušeností
z mezigeneračního vyprávění„ Příběh hodin“
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Využité metody
Objektové učení
•žáci se učili vybrat informace,
rozlišit a vybrat fakta
•osvojili si základy
poznávacích postupů,
•uvědomili si,význam přírody,
techniky pro člověka a
vzájemných souvislostí
•působení jednotlivce
na památky i přírodu,
ekologické chování
každého z nás

Dokumentace a zpětná vazba
•

SROVNÁNÍ

ČTYŘLÍSTKŮ

NA ZAČÁTKU ČTYŘLÍSKU

jméno____________
NA KONCI ČTYŘLÍSTKU

•
Stroj času
-------------- ----------------- --------------•
3 podstatná jména

Stroj času
---------------- ----------------- -------------3 podstatná jména

-------------- ----------------- --------------•
3 přídavná jména

---------------- ----------------- ------------3 přídavná jména

-------------- ----------------- --------------•
3 slovesa

---------------- ----------------- ------------3 slovesa

-----------------------------------------------•
věta o 4 slovech

-------------------------------------------------věta o 4 slovech
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Dokumentace a zpětná vazba

Dokumentace a zpětná vazba
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Dokumentace a zpětná vazba
• Hodnocení a sebehodnocení žáků

Dokumentace a zpětná vazba
Hodnocení a sebehodnocení žáků
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Dokumentace a zpětná vazba
Hodnocení a sebehodnocení žáků

Výstupy - shrnutí
• Dokumentace
- fotodokumentace žáků při činnostech
- fotodokumentace žáky
- zakreslení budov do mapy
- prezentace na internetu
- prezentace ve školním časopise „Nováček“
- prezentace v místním a regionálním tisku
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Výstupy - shrnutí
• Portfolio
- portfolia - výkresy, vymodelované zvony, hodiny,
pracovní listy, výrobky žáků
- výstavy ve škole, ve Vlastivědném muzeu
Olomouc, obci Opatovice, Galerii M+M Hranice,
dvoraně Pernštejnského zámku Hranice
- nástěnka školy – fotodokumentace výstav
- hodnocení a sebehodnocení žáků
- zpětná vazba - čtyřlístek, myšlenková mapa

Zdroje, pomůcky, materiál
• Zdroje: Portál Wikipedie – orloje
• www.mmghranice.cz
• www.vmo.cz/ - Olomouc
•
•
•
•

www.mkcr.cz/umeleckoprumyslove muzeum v Praze
www.dialog-lbc.cz „ Člověk a jeho svět“
Pomůcky: Mc „ Kozí příběh“, PC technika,videokamery
Materiál:

• výtvarný materiál - výkresy, barvy, pastely,
křídy, tuže, modelíny, pedigu, papíru a
keramické hlíny, dřevo, moduritu pro výrobu
zvonků, kresbu hodin, orlojů, spotřební materiál
k vytváření portfolií a fotodokumentace.
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Rozpočet projektu
•
•
•
•

Vstupné ..................... 1 500 Kč
Jízdné
..................... 6 300 Kč
Výtvarné potřeby………….. 7 200 Kč
Celkem
15 000 Kč

• Finanční zdroje byly využity v plné šíři
s výrazným efektem pro všechny žáky školy,
zejména pro materiální vybavení, ze kterého bude
čerpáno i při následných výtvarných i pracovních
činnostech žáků v rámci projektu, ale i v dalších
souvisejících rukodělných aktivitách, na které je
naše škola - základní škola praktická - zaměřena

Shrnutí a celkové zhodnocení projektu
•

Projekt přispěl k autentickému a
komunitnímu učení v aspektech prožitkové
výchovy, rozvoji smyslového vnímání,
hravých činnostech podněcujících spolupráci,
komunikaci ve skupině - společně v týmu
žáci vytvářeli projektové dokumentace, plnili
úkoly při muzejních aktivitách a prezentovali
svou práci veřejnosti

Hranice
velmi se žákům líbily
výstupy do věží

• Žáci akceptovali projekt s velkým
zaujetím od těch nejmladších, po nejstarší,
absolvovali jej v rámci svých možností i
tělesně handicepovaní žáci
Olomouc
• projekt svým zaměřením naplnil tvůrčí žáky zaujala radnice
atmosférou celou školu
i expozice muzea

a příznivé pracovní klima přetrvává
do dnes, projekt propojil nenásilně první a
druhý stupeň školy, žáci pozitivně hodnotili
výstavu svých prací ve škole a těší se na
exkurzi do zvonařské dílny v Brodku u
Přerova, znovu by si vyšli na místní věže

Praha
akce nejlépe
přijímaná žáky
známkou 1
hodnotili všichni
účastníci exkurze
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Shrnutí a celkové zhodnocení projektu
• Projekt přispěl k intenzivní se vzájemná spolupráci s
MěÚ Hranice, Městským muzeem a galerie v Hranicích,
Děkanátem římskokatolické církve, Hranice Dětským
domovem Hranice a zejména s rodinou a žáků školy
• medializace na veřejnosti přinesla spolupráci
s místním i regionálním tiskem, „Hranický týden“
„Zpravodaj školství Olomouckého kraje,na školních
webových stránkách byla prezentována činnost školy
• hlavním přínosem spolupráce s partnerskou institucí
Vlastivědné muzeum Olomouc bylo vytvoření
speciálního programu v muzeu přizpůsobeného našim
žákům, zajištění prohlídky radnice a věže v Olomouci. I
když žáci nehodnotili jmenované aktivity příliš pozitivně,
byla tato činnost pro projekt velkým obohacením, o čemž
svědčí i současnosti realizovaná
výstava prací v prostorách muzea.
• Za vstřícnost, trpělivost, ochotu a spolupráci patří našim
partnerům poděkování

Udržitelnost projektu
• leden – červen 2011
• Příklady dobré praxe –
prezentace partnerské spolupráce
realizace výstavy
Vlastivědné muzeum Olomouc
• Aktivity - výstava portofolií,
sbírky hodin a výrobků žáků ve
škole, v prostorách VMO,
• v rámci Jarní výstavy v obci
Opatovice,
• galerie M + M Hranice,
• Dílčí cíle – prezentace
zpracovaných materiálů, seznámit
se z výrobou zvonů
• exkurze do zvonařské dílny Brodek
u Přerova

22

Fotodokumentace:
výstava Vlastivědné muzeum Olomouc

Budoucí perspektiva projektu
pro školní rok 2011/2012
Projekt lze obměňovat a využívat v běžném vyučovacím procesu
ve všech ročnících naší ZŠ praktické i speciální a přípravné
třídy, i přes úskalí zdravotního omezení žáků
Projektové dny – se zaměřením na návštěvu věže radnice i
kostela, je možné znovu uskutečnit cyklicky např. po dvou letech
pro nové i současné žáky školy
Portfolia žáků budou po uskutečnění výstavy v říjnu v prostorách
Pernštejnského zámku v Hranicích trvale umístěny na prostorných
chodbách školy, aktualizovány a obměňovány novými pracemi
žáků s tématikou projektu
Problémem se muže stát financování – vstupné,
materiál,předpokladem je zajistit financování kromě vlastních
zdrojů z realizace nových tématicky souvisejících projektů
z krajských grantů a dotací
Městské muzeum a galerie v Hranicích
se stalo naším stálým partnerem a opakovaně nás zve na své
výstavy a programy

Projekt lze využít pro realizaci v každém městě
v každé základní škole jakéhokoliv typu.
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Děkujeme
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