Vodňanské veduty: Za příběhy vodňanské architektury
Vedute of Vodňany: Stories of Architecture of Vodňany
Projekt ZŠ Bavorovská, ZŠ Alešova a Městského muzea a galerie ve Vodňanech
Autoři: Dáša Šmídová a Jana Vršecká (ZŠ Bavorovská, Vodňany), Olga Plachtová a Zdeněk Brom (ZŠ Alešova, Vodňany), Jitka
Velková (Městské muzeum a galerie Vodňany)
Architektura každého místa má svoje zvláštní utváření, které vytváří jeho jedinečnost. Architektura je zdánlivě němá, ale při jejím
podrobném zkoumání zjistíme, že hovoří svou řečí a sděluje celé příběhy. Zaznamenat tyto příběhy znamená ponořit se hluboko do
podstaty věcí, a pochopit, co spojuje všechny lidi, kteří v daném místě žijí. Díky projektu budou mít žáci vodňanských základních škol
možnost nejen nacházet, zaznamenávat a výtvarně zpracovávat drobné detaily vodňanské architektury – štukování, staré portály,
sgrafita, kované kliky, ale také zkoumat a zaznamenávat příběhy, které se k těmto drobným artefaktům pojí. Jejich poznatky, literární
i výtvarná díla se stanou základem výstavy v Městském muzeu a galerii, turistické informační skládačky i námětů pro výtvarnou výchovu
ve zdejších školách.

Vedute of Vodňany: Stories of Architecture of Vodňany
The architecture of every place is unique. Architecture is seemingly mute, but if we take a closer look, we find out that it speaks its own
language and can tell stories. To understand these stories means to dive into the substance of things, and to understand what links all
people who live in a particular place. During the project, pupils will not only search for and work with small details of the architecture of
Vodňany (plastering, portals, sgraffiti, mounted handles) but also study and note the stories of these artefacts. Their findings and literary
and art works will form the basis of an exhibition in the local museum and art gallery, and of an information brochure. They will also serve
as a topic of an art education in local schools.

Romano bijav – Romská svatba / Romani Wedding
Projekt Speciální ZŠ a Praktické školy Trmice
Autorky: Lucie Bubnárová, Růžena Lázová (Speciální ZŠ a Praktická škola Trmice)
Spolupráce: Poradenské informační centrum Romano Jasnila (Mgr. Martin Cichý), Městská knihovna Trmice (Vlasta Součková),
Zámek Trmice (Jan Souček), Městský úřad Trmice
V rámci projektu se žáci 1. a 2. stupně seznámí s romskou kulturou
a tradicemi. Mladší žáci se budou zabývat především ústní tradicí
(romské pohádky, básničky, říkanky, písně), starší žáci se zaměří na
získávání informací na dané téma z oblasti romských tradic (pohřeb,
svatba, křtiny). Vyvrcholením projektu bude dramatizace romské svatby.
Díky získaným dovednostem a předaným informacím (starší mladším) se
žáci dozví o své historii více, než dosud věděli a poznají také, jak lépe
trávit volný čas. Naučí se spolupracovat se svými spolužáky a kamarády,
budou docházet ke kompromisům a ústupkům. Veřejným vystupováním
si žáci posílí své sebevědomí a postavení ve skupině. Seberealizace
žáků povede ke kladnému vztahu ke vzdělávání a vylepšení vztahů mezi
žáky a učiteli.
Romano bijav – Romani Wedding
During the project pupils of the first and second stage of the elementary school (aged 6 to 15) will learn about Romani culture and
traditions. Younger pupils will deal predominantly with the oral tradition (fairytales, poems, riddles, songs), while older students will focus
on gaining information about Romani traditions (funeral, wedding, christening). The highlight of the project will be a dramatization of a
Romani wedding. Thanks to the skills and information gained throughout the project, pupils will learn more about their history and about
better ways of spending their free time. They will learn to cooperate with their classmates and friends, to search for and reach
compromises. Public presentations will boost their self-confidence and improve their position in the peer group. Pupils’ self-realization will
lead to a more positive approach to education and improve relationship between teachers and pupils.

Kaple ožívá dětskýma očima / Chapel Comes to Life through
Children’s Eyes
Projekt Gymnázia Teplice
Autorka: Mgr. Radka Mrvová (Gymnázium Teplice)
Spolupráce: Občanské sdružení Pro arte beuronensis
Kaple ožívá dětskýma očima
Teplice jsou lázeňské město v průmyslové oblasti s vysokou nezaměstnaností a nízkým stupněm vzdělanosti. Studenti naší školy mají
velké rozpětí sociálního zázemí, nicméně obecně pocházejí z rodin, které kladou velký důraz na vzdělání. Součástí areálu školy je
beuronská kaple z přelomu 19. a 20. století, která za minulého režimu sloužila různým účelům, proto značně zchátrala. Jakožto součást
budovy bývalého kláštera, který byl několikrát přestavován k účelům školy a nesamostatná budova, nesplňuje kaple požadavky pro
prohlášení kulturní památkou. Občanské sdružení Pro arte beuronensis,
které za účelem záchrany kaple vzniklo, se tedy rozhodlo rekonstruovat
kapli svépomocí a sbírat finanční prostředky od veřejnosti. Přes velkou
snahu našich studentů, kteří ve svém volném čase kapli otevírají vždy
jeden víkend v měsíci, a pracují na její záchraně, je zájem o kapli stále
velmi malý. O její existenci mnoho lidí z regionu vůbec neví, proto jsme se
rozhodli pro propagační akci – výstavu a dětskou výtvarnou soutěž, jejímž
cílem by mělo být právě rozšíření povědomí o existenci kaple u široké
veřejnosti a probuzení zájmu dětí a mládeže o místo, kde žijí. Cílovou
skupinou projektu by měli být tedy nejen studenti naší školy, ale co nejširší
veřejnost – v první fázi žáci okolních základních škol, potažmo jejich
rodiny, ve druhé fázi pak široká veřejnost včetně lázeňských hostů.
Chapel Comes to Life through Children’s Eyes
Teplice is a spa town situated in an industrial area with high unemployment rate and low educational attainment. Even though students of
our school have various social backgrounds, they generally come from families which put much stress on education. On the school
premises, there is a Beuron chapel from the break of the 19th and 20th century, which was used for different purposes during socialist
times and therefore has decayed much. The chapel used to be a part of a former monastery which was several times re-built as school
and, as it is an integral part of it, it doesn’t comply with the rules for being recognized as a historic-cultural monument. A charity Pro arte
beuronensis, which was established in order to protect the chapel, decided to reconstruct the chapel, and to gain finances to do so from
the public. Even though students try hard
to protect the chapel and open it to visitors
once a month, the public is still not very
interested in it. Many locals don’t even
know about the existence of the chapel
and that is why we’ve decided to launch
an exhibition and organize a children’s art
competition with the aim of promoting the
knowledge of the chapel and encouraging
public interest in the place they live in.
The target groups of the project are
therefore not only students of our school,
but also the general public, i.e. pupils of
local elementary schools and their
families, and, later on, general public and
spa visitors.

Tradiční lidová kultura Svinova
Traditional Folk Culture of Svinov
Projekt ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov
Autorka: Mgr. Radomíra Kostková
Spolupráce: Slezský soubor písní a tanců Opavica (Svatava Bohušová), Ostravské muzeum (Markéta Palowská), Komise pro občanské
záležitosti při Radě Městského obvodu Svinov (Lenka Hrušková), Knihovna Ostrava Svinov (Marie Synková)
Lidové umění je jedním z druhů ušlechtilých zájmů, který spojuje do jednoho
celku pohybově-hravý, hudebně-poetický, slovesný a výtvarný projev, na
který navazují ostatní obory lidské činnosti a každodennosti. Proto se náš
projekt zaměřuje na poznání a porozumění tradiční lidové kultuře, na
výchovu k úctě k ní, na probuzení zájmu o život obce, regionu a zároveň i na
získání nových dětí pro práci ve folklorním souboru. Projekt bude vyžadovat
nejen spolupráci žáků navzájem, žáků s učiteli, ale i vyučujících mezi sebou,
což povede k provázanosti jednotlivých vyučovacích předmětů
a komplexnějšího zařazování průřezových témat. Některé částí projektu se
budou realizovat ve výukových hodinách, jiné v projektových dnech,
v zájmových kroužcích, v nepovinných předmětech a při vystoupeních pro
veřejnost.
Traditional Folk Culture of Svinov
Folk art comprises of dance, music, poetry, literature and arts and is closely connected to other areas of daily life of people. Our project
therefore focuses on the understanding of traditional folk culture, on the education towards respecting it, on encouraging the interest in
the life of both the community and the region, and on attracting new children to participate in the folklore group. The project will demand a
close cooperation between pupils themselves, between pupils and teachers, and also between particular teachers and will therefore result
in a cross-curricular approach to teaching individual subjects. Some parts of the project will be realised during regular lessons, other
during project days, after-school classes, and during presentations for public.

Lesní rybníky/ Forest Ponds
Projekt ZŠ Lišov
Autorky: Mgr. Jaroslava Veberová a Mgr. Petra Pelikánová
Spolupráce: Mgr. Jiřina Jiráčková, Mgr. Ludvík Šibřina – pedagogové ZŠ Lišov, Zdeňka Perníková – vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ
Lišov, PhDr. Daniel Kovář – ředitel SOkA České Budějovice, Pavel Soukup – člen společnosti National Geografic, Ing. Arch. Martin Veber
– architekt a urbanista, Státní rybářství Třeboň, SOU Lišov – výroba laviček, Kulturní komise a komise cestovního ruchu při Radě města
Lišov, Klub seniorů Lišov, Pamětníci – místní „písmáci“ a amatérští historici
Žáci školy ve spolupráci s uvedenými partnery a pedagogy navrhnou a zrealizují první bod naučné
stezky „Lesní rybníky“ a propojí jej se sítí turistických tras. Bude se jednat o zastavení u rybníka
Utopený, který patří do historické soustavy lesních rybníků po okraji a uvnitř lesa Zadní klíny. Rybník
s klasickou dubovou hrází, sídliště volavek a divokých kachen je jedním z nejkrásnějších míst v této
části lesa, je navíc opředen hrůzostrašnou pověstí o utopené svatbě. Na druhou stranu je místo málo
navštěvované a stává se kulisou pro pořádání technopárty. Věříme, že práce našich žáků na tomto
projektu a její veřejná prezentace přinese všeobecně změnu v pohledu na toto místo a vyvolá zájem
občanů a s ním i potřebu krajinu za městem lépe spravovat a chránit.
Forest Ponds
Pupils of the school will prepare and realise the first informational panel of the “Forest Ponds” heritage
trail and connect it with other tourist paths. The first panel will be placed at the Utopený pond, which
belongs to the historical pond system found on the edge and inside of the Zadní klíny forest. The pond
has a typical oak dam. There is a community of herons and wild geese there which makes it one of the
most beautiful places of this part of the forest. A legend about a drowned wedding is also connected to
this place. On the other, the pond is not very often visited and sometimes techno parties are organised
here. We hope that the project and the presentation of its results will cause a change in the perception
of this place and that it will attract interest of locals, as well as bring about the understanding of the
need to protect and to take care of the area.

Příběh města/
města The Story of a Town
Projekt ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov a Regionálního muzea v Českém Krumlově
Autorky: Mgr. Eva Zálohová (ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov), Mgr. Miloslava Caisová
(Regionální muzeum v Českém Krumlově)
ZŠ Za Nádražím je sídlištní škola
škola. Škola zápasí s úbytkem studijních typů žáků
přecházejících na místní i českobudějovické gymnázium po 5. a po 7. ročníku. Vedení školy
podporuje tvořivost kantorů. Vyučující každoročně
každoročně připravují mnoho projektů, avšak
málokterý je dlouhodobý. Škola stojí na periferii města a z časově – organizačních důvodů
mohla dosud málo spolupracovat s regionálním muzeem. Žáci bydlí mimo historické centr
centrum
a necítí spjatost s kulturně–historickým
ckým dědictvím. Z domova nejsou vedeni k účastí na
kulturně–společenských
společenských akcí místní komunity. Dne 23. září 2010 bude zahájena dlouhodobá
výstava „Příběh města“ dokumentující život v Krumlově v letech 1309 – 2009. K nové výstavě
se budou průběžně připra
připravovat
vovat doplňující aktivity a materiály. Je zde tedy příležitost založit
spolupráci školy a muzea na kvalitativně vyšší úrovni. Prostřednictvím projektu se žáci
aktivně zapojí do přípravy a interpretace nové dlouhodobé výstavy v Regionálním muzeu,
což jim umožní
ožní vytvářet si kladný vztah ke kulturně historickému dědictví. Připraví materiály
a pomůcky vhodné pro další žáky, školy a návštěvníky muzea.
The Story of a Town
The elementary school Za Nádražím has been facing the problems of a “drain” of study
study-orientedd pupils to gymnasiums after the 5th and 7th
grade. The school management encourages teachers to be creative and many projects take place annually; few of them have, howe
however,
ver,
been long-term
term ones. As the school is located on the outskirts of the town, it co
couldn’t
uldn’t cooperate effectively with the local museum. Pupils
live outside of the historical centre and feel no connection with local heritage. What’s more, they are not encouraged by the
theirir parents to
participate in cultural and social community events.
On 23rd September 2010 a new long
long-term
term exhibition called “The Story of a Town” was opened which deals with the life in Český Krumlov
in years 1309-2009.
2009. Educational materials and activities complement the exhibition, which has provided the opportunity of estab
establishing
lishing
cooperation between the school and the museum. Thanks to the project, the pupils take part in the preparation and interpretat
interpretation
ion of the
exhibition and thus form a positive relationship to local heritage. Pupils help out with preparing materials for other pupils, school and
visitors of the museum.

Chomutovem na „špacír“/ A Walk of Chomutov
Projekt ZŠ Zahradní, Chomutov
Autorky: Mgr. Markéta Crhová, Mgr. Jana Váchová (ZŠ Zahradní, Chomutov)
Spolupráce: Mgr. Jiří Šlajsna, Oblastní muzeum v Chomutově, vyučující dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, německého jazyka a výtvarné
výchovy
Naše škola se zaměřuje na výuku žáků cizí státní příslušnosti a na výuku cizích
jazyků. Leží na okrajovém sídlišti města, část žáků do školy dojíždí a většina žije
v místě školy. Na sídlišti se vyskytují sociálně patologické jevy, žije zde mnoho
sociálně slabých rodin a zároveň je zde velká migrace obyvatel. Z těchto důvodů je
pro naše žáky většina památek nedostupná nebo neznámá. Chceme jim proto
nabídnout nejen další možnosti poznání, ale též jiné způsoby trávení volného
času, než které jim nabízí sídliště. Projekt žákům umožní seznámení se
s nejnavštěvovanějšími přírodními a historickými památkami na Chomutovsku
a porovnání jejich užívání a vzhledu v minulosti a v dnešní době. Návštěvy
památek budou využívány k rozvíjení klíčových kompetencí zařazením rozličných
činností, vytváření a posilování vztahu k místnímu regionu a kulturně historickému
dědictví. Počítáme s pomocí místního muzea a jeho pracovníků, s pomocí obyvatel
místního domova důchodců.
A Walk of Chomutov
Our school focuses on pupils of foreign background and on teaching foreign languages. It is situated on the outskirts of the town; some of
the pupils commute to school, while most of them live nearby. Different socio-pathological problems can be found in the area; many of the
families are socially disadvantaged and there is a big migration of inhabitants. That is why most of the pupils are not familiar with local
places of interest. We would like to provide pupils both with a possibility to learn about them, and with an alternative way of spending their
free time. The project enables pupils to learn about some well—known places of natural and historical interest in the Chomutov region,
and to compare their use and appearance now and in the past. The visits develop key competences, as well as create and develop
relationship to region and heritage. The local museum and home for seniors also cooperate on the project.

Objevujeme hrad Zítkov/ The Exploration of Zítkov castle
Projekt ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň
Autorka: Mgr. Martina Krsková, ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň
Spolupráce: Mgr. Michal Hofman a RNDr. Zdeněk Štaffen, Orlické muzeum Choceň, PhDr. David Vích, Regionální muzeum Vysoké
Mýto
Inspirací k tomuto projektu byla skutečnost, že škola stojí nedaleko míst, kde ve
14. století stával hrad, o jehož existenci žáci vědí velice málo. Žáci se
prostřednictvím projektu seznámí s historií tohoto místa, s archeologickými
nálezy, s prací archeologa, zúčastní se povrchových sběrů a archeologické
prospekce a provedou muzejní evidenci 1. stupně. Při projektu vytvoří pracovní
listy pro žáky 1. stupně a podklady pro vytvoření informační tabule k danému
místu. Výsledky jednotlivých aktivit byly široké veřejnosti přístupny při výstavě
v Orlickém muzeu v Chocni a zůstávají nadále na internetových stránkách školy.
Na výstavě proběhly interaktivní programy pro děti.

The Exploration of Zítkov castle
The target group of the project comprises pupils of the 7th grades (aged 12-13). The project drew inspiration from the fact that the school
is located close to a place where a castle stood in the 14th century; the pupils, however, knew very little about it. During the project, pupils
learned about the history of this place, about archaeological findings and the work of an archaeologist. They took part in surface
archaeological investigation, in archaeological prospection and learned about the way an object becomes a part of a museum collection.
An aim of the project was also to prepare worksheets for primary school children and to collect information for preparing information panel
about the site in question. The outcomes of the project were presented at an exhibition at the museum in Choceň and they are still
available on the school webpage. Pupils also developed interactive programmes for exhibition participants.

Stroj času/ The Time Machine
Projekt ZŠ a MŠ Hranice
Autorka: Mgr. Marie Machancová (ZŠ a MŠ Hranice)
Spolupráce: Vlastivědné muzeum Olomouc – Magdalena Babková Hrochová, Martina Zedková, MěÚ Hranice, Děkanát římskokatolické
církve Hranice, Městské informační centrum Hranice, Městské muzeum a galerie města Hranice, Magistrát města Olomouc, Magistrát hl.
města Prahy
Projekt je zaměřen na práci se žáky s mentálním postižením a žáky ohrožené
sociálním vyloučením. Tato cílová skupina je ohrožena v důsledku svého
postižení, nedostatečného sociálního zázemí a snadné ovlivnitelnosti
především negativními vzory, a to i ve vztahu k historii, památkám a tradicím.
Mnohé rodiny neposkytují dětem správné příklady chování k historickému
dědictví, minimální je osobní praktická zkušenost žáků. Projekt přibližuje
památky zaměřené na měření času ve vazbách souvislostech, vzbuzuje touhu
poznávat a podpořit přirozený vztah k historickému dědictví. Hlavní náplní
jsou praktické činnosti, tvořivé aktivity a hry, doplněné v nezbytné míře
výkladem. Důležité prvky tvoří prožitková výchova, smyslové vnímání, hry
podněcující spolupráci, komunikaci ve skupině i na veřejnosti. Projekt shrnuje,
upevňuje a prohlubuje učivo, obohacuje ho o ekologickou a enviromentální
problematiku; napomáhá odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti a klade
důraz na mezipředmětový přístup.
The Time Machine
This project focuses on work with mentally and socially disadvantaged pupils. This target groups faces problems resulting from their
disability, inadequate social background and from the fact that they are easily influenced by negative examples, also in respect to history,
heritage and traditions. Many families don’t provide children with good examples of behaviour to historical heritage; the pupils also suffer
from virtually non-existent personal experience with these concepts. The project aims to present pupils with ways of measuring time in
context and to encourage them to explore. Furthermore, it aims to create a positive relationship to historical heritage. Key elements of the
project are practical and creative activities and games, which will be accompanied by descriptions and explanations. The project stresses
experience, sensual perception, games promoting cooperation and communication both within group and in public. The project draws on
cross-curricular approach, and focuses on environmental problems and on analysing context and interconnectivity.

Život a školství v Hodslavicích za doby F. Palackého a dnes
The Life and Schooling in Hodslavice during the Time of
F. Palacký and Now
Projekt ZŠ a MŠ Fr. Palackého, Hodslavice a Muzea Novojičínska
Autorky: Mgr. Alena Kulíšková (ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice), Mgr. Eva
Sulovská (Muzeum Novojičínska)
Spolupráce: Muzeum Novojičínska, zámek Kunín, Státní okresní archiv Nový
Jičín, obecní úřad Hodslavice, vyučující výchovy k občanství, dějepisu, českého
jazyka, mediální výchovy, výtvarné výchovy
Záměrem projektu je vrátit žákům pocit hrdosti, pocit, že pochází z obce, kde se
narodil a první roky života prožil František Palacký. Jde o to probudit v žácích
zájem o místo, kde žijí, rozumět mu a chránit je. Žáci se v průběhu projektu
seznámí s činností muzea, zámku, okresního archívu, s místními složkami v obci.
Aktivity budou rozvíjet klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální a personální, občanské i pracovní tak, aby byly
naplňovány výstupy ŠVP Škola pro život.
The Life and Schooling in Hodslavice during the Time of František Palacký and Now
The aim of this project is to bring back to the pupils the feeling of pride, the feeling that they come from a village where František Palacký,
a Czech historian and politician of the 19th century, was born and where he spent the first years of his life. The project should make them
interested in the village where they live, and help them understand and protect it. Pupils will learn about the local museum, chateaux,
regional archives, and about other community organisations. The activities will develop key competencies (in terms of learning, problemsolving, and working competencies, communication, social and personal and civil competencies) and thus fulfil the expected outcomes of
the School Curriculum called School for Life.

Jak žila rodina Gargulakova/ How the Gargulak Family Lived
Projekt ZŠ a MŠ Havířov – Bludovice, Frýdecká 37
Autor: Mgr. Přemysl Vaněk (ZŠ a MŠ Havířov – Bludovice, Frýdecká 37)
Spolupráce: Leo Košťál, o.s. Beskydčan – Muchovice (hlavní partner a konzultant projektu); Jaromír Polášek, Muzeum Beskyd, Frýdek –
Místek, Jan Al Saheb, Muzeum Těšínska, Český Těšín, Jiří Langer, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R., Jaroslav David,
Ostravská univerzita, Milan Harvalík, Ústav pro jazyk český AV ČR, Petr Šimeček, soukromý pěstitel, Staré Hamry

V tomto projektu bychom chtěli společně s žáky rekonstruovat život jedné
obyčejné rodiny valašského pastevce 19. století. Srovnáním jeho života tehdy
a dnešního života v oblasti Beskyd dnes chceme také srovnat, jaké dopady
z hlediska ovlivňování lokální krajiny měl tehdejší a má dnešní život.
V seznámení se s tehdejším způsobem hospodaření a v kritickém přístupu k jeho
kladům i záporům spatřuji možnost inspirovat se přístupy, které je i dnes možné
praktikovat a které se jeví jako trvale udržitelné. Tyto přístupy by měly pomoci
prezentovat pojem měkké a šetrné turistiky, jak je nabízena v ekologickém centru
v Muchovicích. Projekt je realizován s žáky 6. – 9. třídy, kteří se do projektu
dobrovolně přihlásili.

How the Gargulak Family Lived
In this project we would like to reconstruct the life of an ordinary family of shepherds who lived in the Valašsko region in the 19th century.
We will compare their life with today’s one and also analyse the impact of the life of people on the local countryside. By getting acquainted
with and critically analysing the positive and negative aspects of the 19th century pastoral farming, we can come across approaches that
are sustainable and which can be used nowadays. Using these approaches we would like to present the concept of sustainable tourism
which is offered by the Muchovice centre of environmental education. The target group of the project comprises volunteer participants
from 6th to 9th grade (aged 10-15).

Tři mapy kraje Františka Antonína Šporka
Three Maps of the Region of František Antonín Špork
Projekt Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a Keramického studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově
Autorky: Mgr. Lada Biňovcová (Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem), Ing. Jarmila Tyrnerová (Keramické studio J. T. s.r.o.)
Zájmové území komponované krajiny začíná již 3 km od budovy školy a ve vesnicích bývalého
Šporkova panství bydlí mnoho studentů. Areál Kuksu je pro studenty důvěrně známým cílem
výletů i místem prázdninových brigád v roli průvodce, existence unikátní komponované kulturní
krajiny je však veřejnosti doposud skryta. Projekt je zaměřen na barokní minulost krajiny kolem
Kuksu z dob působení F. A. Šporka, na její proměny. Hlavním cílem projektu je navození změny
v myšlení studentů. Studenti na příkladu tvorby a vývoje cenné krajiny v jejich bezprostředním
okolí pochopí propojenost a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních
hledisek. Studenti pochopí, že i krajina může být kulturním dědictvím, že toto dědictví je
podceněním souvislostí ohroženo a že stopa konání jednotlivce může být v krajině čitelná i po
staletích. Jednou z cest k pochopení bude srovnání historické a současné mapy zájmového území
během projektového dne a vytvoření vlastní mapy zážitkové. Ta bude společně se studentským
filmem a informačními panely součástí závěrečné prezentace projektu na výstavě v Městském
muzeu ve Dvoře Králové nad Labem.
Three Maps of the Region of František Antonín Špork
The baroque landscape that we are interested in begins only 3 km away from the school building. Many students live in the villages that
used to belong to count Špork’s manor. The premises of the unique baroque complex of the Kuks are well-known to students, thanks to
numerous excursions and summer jobs. However, the existence of the baroque landscape remains a secret to most of the public. The
project focuses on the history and development of the baroque landscape around Kuks which came to existence under F. A. Špork (18th
century). The main aim is to change the approach of students to cultural heritage and help them understand the way economic, social and
environmental aspects are interconnected. All of these are demonstrated on the example of a creation and development of the valuable
landscape which they live so close to. Students will understand that even landscape can be a part of cultural heritage and that this
heritage is endangered. They will be able to see that even the actions of a single individual can still be spotted after centuries. We
compared historical and actual maps of the region and created our own “experiential map”. Final presentation, alongside student films and
information panels were presented at an exhibition at the Town Museum of Dvůr Králové nad Labem.

Herdule a paličky/ Lace Pillows and Bobbins
Projekt ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí
Autorka: Ivana Machačová (ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí)
Spolupráce: Blanka Drtinová – vedoucí kroužku paličkovaní, František Klapal – ředitel školy, Muzeum Orlických hor – Irena Krejčí,
Miroslava Šustrová – vedoucí krajkářské školy, Úřad městyse Doudleby nad Orlicí – školská a kulturní komise
Vamberecká krajka tvoří spolu s korunovačními klenoty,
staroměstským orlojem, Českým Krumlovem a Pražským hradem
pět z pětadvaceti českých perel, které vybrali lidé v národním
hlasování na internetu. Tradici paličkování se snaží udržovat místní
ženy a dívky a toto cenné umění si předávají z generace na
generaci. Ideou projektu je popularizovat tradici vamberecké krajky
mezi žáky a veřejností. Ukázat, že nejde pouze o starší generaci
krajkářek, ale že i v současné době se k tomuto řemeslu vedou žáci
základních škol. Snahou projektu je vzbudit u žáků úctu k tradici,
prohloubit znalosti o regionu. Důraz při průběhu projektu byl kladen
na skupinovou práci žáků a spolupráci s nově příchozími žáky do 6.
třídy. Zájem žáků i veřejnosti potvrdila úspěšná výstava v listopadu
2010.
Lace Pillows and Bobbins
In a nationwide internet opinion poll, Vamberk lace was selected as one of the 25 “pearls of the Czech Republic”, alongside the crown
jewels, Prague astronomical clock tower, the town of Český Krumlov and the Prague castle. The tradition of braiding is kept alive by local
girls and women who pass this technique from generation to generation. The aim of the project is to popularize the tradition of Vamberk
lace among pupils and general public. We want to show that it is not only the older generation who is keen on this handicraft, but that
there are also pupils of elementary school who learn it. Another aim of the project is to promote respect for traditions and to deepen
pupils’ knowledge of the region. The main organisational form is group work; we also put stress on cooperation with the new coming
pupils of the 6th grades (aged 11-12). An exhibition presenting project results, launched in November 2010, was a success among both
pupils and general public.

Z hradu se stala zřícenina
And Thus the Castle Turned into Ruins
Projekt ZŠ Dolní Dobrouč
Autorka: Zdeňka Havlíčková (ZŠ Dolní Dobrouč)
Spolupráce: Sbor pro záchranu hradu Lanšperk, občanské sdružení, Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, Okresní archiv v Ústí nad Orlicí,
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Na strmém kuželovitém kopci nad krásným údolím Tiché Orlice
nedaleko města Ústí nad Orlicí stojí zříceniny pomezního hradu
Lanšperk. Byl postaven v době vlády krále Přemysla Otakara II.
v souvislosti s kolonizací, během níž byly osídleny zdejší do té doby
téměř pusté pohraniční hvozdy. Jde o typ méně stavěného
bezvěžového hradu s mohutnou plášťovou zdí. Projekt reaguje na
skutečnost, že zřícenina vzdálená od budovy školy 5 km dotváří
neopakovatelný ráz místní krajiny, a proto chce probudit zájem žáků
o region, ve kterém žijí, a atraktivní formou jim pomoci získat vztah
ke kulturně historickému dědictví, respektovat ho, rozumět mu
a chránit ho. Zároveň chce žáky seznámit s činností a posláním
místních kulturních institucí, rozvíjet klíčové kompetence žáků, plnit
výstupy ve vzdělávacích oblastech český jazyk a literatura, dějepis,
přírodopis, výtvarná výchova, práce s počítačem, dramatická
výchova a stanovené cíle průřezových témat osobnostní a sociální výchova, mediální výchova a výchova environmentální a vytvořit
využitelné materiály.
And Thus the Castle Turned into Ruins
On a steep conic hill above the beautiful valley of Tichá Orlice river, not far away from the town of Ústí nad Orlicí, there are the ruins of
the Lanšperk castle. It was built in connection with the colonisation during the reign of King Přemysl Otakar II. (13th century). In that
period, the forests close to the boarder that had earlier been deserted were colonised. This castle was built in an uncommon style, without
a tower, with a robust outer wall. The project draws on the fact that the ruins of the castle are situated only 5 km away from the school and
that they are a distinct feature of the local countryside. The project aims to encourage pupils’ interest in the region they live in, and to
make them respect, understand and protect cultural heritage, and to help them establish a personal relationship to it. Other aims are to
introduce pupils to the work of local cultural institutions and to prepare teaching materials. In accordance with the national curriculum the
aims of the project are to develop pupils’ key competencies, and to fulfil the expected outcomes of selected educational areas (Czech
language and literature, History, Natural sciences, Fine arts, ICT, Drama education) and those of cross-curricular subjects (Personal and
social education, Media education, Environmental education).

Brno: Cesta za poznáním města/ A Journey to Explore the City
Projekt ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 a Muzea města Brna
Autoři: Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D. (ZŠ a MŠ Brno, Husova 17), Mgr. Lukáš Bajer (ZŠ a MŠ Brno, Husova 17), Mgr. Alena Najbertová
(Muzeum města Brna), Mgr. MgA. Barbora Svátková (Muzeum města Brna)
Projekt je historicko – literárně – výtvarný, výtvarné činnosti tvoří jeho
podstatnou část. Nechceme vytvářet klasického průvodce po Brně (těch zde
máme několik desítek), ale umožnit dětem poznávání vybraných památek
prostřednictvím výtvarných metod, vlastní zkušenosti a prožitku. Chtěli
bychom přivést děti k zájmu o své město a místo, kde žijí a chodí do školy.
Aby na základě nově získané zkušenosti samy poznávaly a objevovaly další
místa a zajímavosti. Projekt dále dětem umožní setkat se se zajímavými
osobnostmi „Rádci“ (archeolog, konzervátor a dlouholetý vedoucí skupiny
historického šermu, duchovní, divadelník, znalec podzemí, učitelé Střední
školy uměleckých řemesel, religionista, správce židovského hřbitova ad.),
které je budou inspirovat k dalšímu poznávání. Výsledky projektu představí
výstava na Nové radnici města Brna.
A Journey to Explore the City of Brno
The key elements of this cross-curricular project are history, literature and arts, with a focus on art activities. Our aim is to enable children
to explore and experience selected heritage sites of the city of Brno by experimenting with different art methods. We would like to promote
pupils’ interest in the places where they both live and go to school and to encourage their individual exploration of other places. The
project also provides them with the opportunity to meet interesting people, such as archaeologist, heritage institute employee, a leader of
a fencing group, clergyman, actor, expert on underground, teacher from an art school, Jewish cemetery caretaker. These meetings
should inspire them for further explorations. The outcomes of the project were presented at an exhibition at New Town Hall of the city of
Brno.

Cesta za hvězdou/ Following the Star
Projekt ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, Školní 152
Autoři: Eva Andršová a Josef Forster (ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou )
Spolupráce: Státní hrad a zámek Bečov, Židovská obec Karlovy Vary, základní organizace ČSOP Berkut –J. Šindelář (botanická
zahrada), archeologie – Mgr. Klsák, obecní kronika – F. Jareš (kronikář), Státní okresní archiv Karlovy Vary
Městečko Bečov nad Teplou je širokou veřejností vnímáno jako
krásné místo v údolí řeky Teplé obehnané romantickou krajinou,
do které patří gotický hrad, barokní zámek, téměř zaniklá
botanická zahrada či popraviště. Naším záměrem je motivovat
děti k poznávání historie Bečova nad Teplou z jiného úhlu
pohledu – skrze historii židovského obyvatelstva. Uvědomili
jsme si, že děti chodí bývalou židovskou čtvrtí každý den. Ale
určitě si žádné z nich neuvědomuje, jací zde žili lidé, jakou měli
víru, jaké měli zvyky, trápení a že vůbec nějaké židovské ghetto
existovalo. Proto jsme se rozhodli vytvořit společně s nimi
virtuální rekonstrukci historie Bečova nad Teplou se zaměřením
na židovské ghetto, synagogu a židovský hřbitov, abychom
zjistili informace, které nám pomohou nejen lépe objasnit, jací
zde žili lidé, ale také vzbudit v žácích morální úctu v otázce
židovství.

Following the Star
The town of Bečov nad Teplou has been widely viewed as a beautiful place in the Teplá river valley, surrounded by a beautiful
countryside with a Gothic castle, baroque chateaux, nearly extinct botanic garden and gallows. The aim of this project is to motivate pupils
to explore the history of Bečov nad Teplou from a different perspective, that of the Jewish population. We have found out that even
though our pupils pass through the former Jewish quarter every day, none of them thinks about what kind of people used to live there,
what they believed in, about their traditions as well as their worries. They don’t even know that a Jewish ghetto used to be here. That’s
why in this project, pupils create a virtual reconstruction of the Jewish history of Bečov nad Teplou. We focus on the history of Jewish
ghetto, synagogue and cemetery and look for information that will help us understand the people that used to live here. We also want to
promote pupils’ respect to Jewish culture and religion.

