PROJEKT „UČÍME SE JINAK“
Milí žáci,
také v tomto školním roce na nás čeká projekt Učíme se jinak. Opět
si budete moci vybrat z témat, která vám jsou nejbližší a pod vedením
učitelů absolvovat tři zážitkové dny zaměřené na dané téma. Jako
minule budete na základě získaných poznatků zpracovávat
projektovou práci a žáci devátých tříd i projektovou prezentaci. Na
závěr vás čeká den plný sdílení svých poznatků, zážitků a prací se svými
spolužáky, kteří byli v jiných skupinách. V následujícím textu se můžete
seznámit ve zkratce se všemi projekty a dále pak s bližším
představením jednotlivých projektů .
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NA VÁS ČEKAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ
PROJEKTY:

100 LET KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V MLADÉ BOLESLAVI
V tomto projektu se zaměříte na poznávání přírody, vzácných lokalit a kulturních
památek regionu, zmapujete práci Klubu českých turistů.
 Vedoucí: Mgr. Jan Trávnický DiS., Ing. Jaroslava Wojnarová
 Počet volných míst: 26
 Předpokládané náklady: 200,- Kč
POZNEJ PŘÍRODU BOLESLAVSKA II
V projektu se seznámíte se zajímavými přírodními lokalitami v okolí MB.
 Vedoucí: Mgr. Simona Pardubská, Mgr. Ondřej Pardubský
 Počet volných míst: 26
 Předpokládané náklady: 150,- Kč

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY
V projektu se seznámíte s technikou mramorování, smaltování bez pícky
a tvorbou mýdla.
 Vedoucí: Martina Filipi
 Počet volných míst: 13
 Předpokládané náklady: 200,- Kč
VŠEOBECNÁ VLASTIVĚDNÁ A OBORNÁ MUZEA - POROVNÁNÍ
A MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ
Připravovaný projekt se bude zaměřovat na porovnávání obsahu tří vybraných
všeobecných a odborných muzeí a regionální i celostátní perspektivě.
 Vedoucí: PhDr. Vojtěch Hájek
 Počet volných míst: 13
 Předpokládané náklady: 500,- Kč (vstupné a jízdné)
PERLY REGIONU
Během tří výletů se vypravíte za historií, současností i přírodou našeho
regionu. Navštívíte tři vzácné památky regionu.
 Vedoucí: Mgr. Jana Petrová, Mgr. Vlasta Buršíková
 Počet volných míst: 26
 Předpokládané náklady: 200,- Kč (vstupné a jízdné)
BEZPEČNÝ PRŮJEZD MĚSTEM
V rámci projektu se seznámíte s částmi kola, jejich údržbou a drobnými
opravami. Dovíte se, jak používat aplikaci Rekola, seznámíte se s plánem
cyklostezek a samozřejmě se vydáte na kole i na malý výlet.
 Vedoucí: Mgr. Igor Steger
 Počet volných míst: 13
 Předpokládané náklady: žádné

TVOŘÍME NOVINY OD A DO Z
V projektu se seznámíte s tím, jak vznikají noviny , jak se připravují a tisknou od
vstupních dat až po závěrečné zpracování. Navšívíte redakci, tiskárnu a noviny si
zkusíte i vytvořit.
 Vedoucí: Mgr. Zdeňka Čupíková, Mgr. Romana Valentová
 Počet volných míst: 26
 Předpokládané náklady: cca 125,- Kč
PŘÍPRAVA A REALIZACE KULTURNÍ ČI SPORTOVNÍ AKCE – DEJ SVÉMU
NÁPADU ŠANCI
Tento projekt se zaměřuje na získání vědomostí o projektovém řízení, tak aby
zrozená myšlenka nezůstala jen v hlavě. Připravíte projekt, dozvíte se, kde všude
zažádat o povolení, jak získat peníze na projekt a nakonec jeden i zrealizujete.
 Vedoucí: Mgr. Jana Kyptová
 Počet volných míst: 13
 Předpokládané náklady: 50,- Kč

TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ SPORTY
V tomto projektu si vyzkoušíte tradiční sporty, jako jsou tenis nebo stolní tenis,
ale i netradiční sporty, jako je ultimate frisbee a air-soft.
 Vedoucí: Mgr. Rudolf Hofman
 Počet volných míst: 13
 Předpokládané náklady: 300 - 500 Kč
JAK SE DĚLÁ KNIHA

V projektu se seznámíte se všemi částmi tvorby knihy, od práce autora, po její
tisk a vázání.
 Vedoucí: Mgr. Jana Vlachová, Bc. Josef Zdobinský
 Počet volných míst: 26
 Předpokládané náklady: přibližně 400 Kč (vstupné, jízdné)

BLIŽŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM PROJEKTŮM

100 LET KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
V MLADÉ BOLESLAVI

„Za sto let práce KČT
v Mladé Boleslavi se
podařilo převzít správu
zříceniny Michalovice a
otevřít zde rozhlednu,
dokončila se stezka na
Chlum,
zajistit
velké
množství výletů, po roce 1948 byl důraz kladen na masovou turistiku, její branný
význam a zapojení mládeže, od r. 1957 plnění 100 jarních kilometrů, vznik
dálkového pochodu Mladoboleslavská padesátka, vznikl oddíl mladých cyklistů,
uskutečňovány i zimní pochody, zapojení výletů do tzv. Středočeské desítky.“
Citováno od Mgr. Věry Zimové – členky KČT v Mladé Boleslavi.
Klub realizuje programy pro mládež, juniory, rodiny s dětmi i zdravotně
postižené turisty, programy ochrany přírody a vlastivědné programy. Dnes KČT
sdružuje přes 33 tis. turistů po celé České republice, z toho 8 tis. v turistických
oddílech mládeže. Základními články KČT jsou odbory, kterých je v různých
místech ČR více než 420.
Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889
značí v Česku pěší turistické trasy. Od konce 2. světové války pokrývá síť
značených tras území celé republiky – asi 40 000 km. Od 90. let 20. století se stal
KČT i garantem nově vznikající sítě cyklotras, jejichž zřizovatelem jsou kraje, obce
či mikroregiony. V současné době je v ČR vyznačeno přes 34 000 km cyklotras.
Dále je vyznačeno přes 4 000 km tras pro lyžařskou turistiku a přes 3 000 km tras
pro turistiku na koni.
Vedoucí: Mgr. Jan Trávnický, Ing. Jaroslava Wojnarová

Popis projektu: Cílem projektu „Učíme se jinak II.“ je zapojení mládeže a
mladých lidí do výletů a vycházek v našem regionu Mladoboleslavska,
Mnichovohradišťska a středního Pojizeří: vzbudit zájem o přírodu a její
ochranu, poznání kulturních památek regionu, vzácné lokality, práce KČT
v Mladé Boleslavi. Při letošních 100letých oslavách KČT Mladá Boleslav
zmapovat práci Klubu – organizace, historie, práce značkařů a průvodců,
plánování výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, procvičit si práci s mapou,
orientaci v přírodě apod.
Plánované zážitkové dny:
1) Výlet se značkaři z KČT v Mladé Boleslavi – praktická ukázka značení
turistických cest, rozcestníky, práce s mapou, orientace v terénu, stručná
historie KČT, organizace KČT,
2) Wander book – turistický deníček pro milovníky turistiky a turistických
vizitek, návštěva Liberce, práce organizace, turistické vizitky a významná
místa v regionu Pojizeří,
3) Turistický výlet s brannou výchovou – metodika vedoucího turistického
oddílu, příprava turistické trasy, základní znalosti z branné výchovy, výlet
do přírody Mladoboleslavska.
Cena: náklady spojené s dopravou vlakem, zhruba do 200,- Kč celkem.

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY
V letošním školním roce vyzkoušíme další výtvarné techniky.
V prvním zážitkovém dni 26.9.2019 se seznámíme s výtvarnou technikou
MRAMOROVÁNÍM. Tato technika je velice jednoduchá. Dekorovaný předmět
může být z různého materiálu /např. dřevo, papír, plast, terakota apod./.
My si společně odekorujeme střední květináč.

Ve druhém zážitkovém dni 28.1.2020 se zaměříme na SMALTOVÁNÍ BEZ PÍCKY.
Na tuto techniku budeme potřebovat smaltovací pudr, měděný výřez a vařič, na
kterém budeme prášek zapékat při teplotě 150 st. C.

Ve třetím zážitkovém dni 23.4.2020 si ukážeme jednoduchou výrobu MÝDLA
z mýdlové hmoty a tu budeme odlévat do silikonové formy. Mýdlo se vyrábí jak
studenou formou, tak i horkou cestou. Může mít i různou tvrdost a také i různé
barvy a vůně. A to už bude na každém z vás, co si do mýdla přidáte.

Všechny tyto zajímavé techniky si můžete vyzkoušet, pokud se na ně přihlásíte.
Na tyto zážitkové dny budeme vybírat :
 Mramorování …….50 Kč
 Smalty……………….50 Kč
 Výroba mýdla…..100Kč
Tyto zážitkové dny povede pí.uč. Martina Filipi

POZNEJ PŘÍRODU BOLESLAVSKA II

Mgr. Ondřej Pardubský, Mgr. Simona Pardubská
V tomto projektu se seznámíme se zajímavými přírodními lokalitami v našem
bezprostředním okolí, a tentokrát vyrazíme i trochu dále. Poznáme horu Chlum,
kde využijeme pracovní listy ochránců přírody, projdeme se pískovcovým
skalním městem na Hruboskalsku s odborným průvodcem a navštívíme nově
otevřenou naučnou stezku nedaleko Bělé pod Bězdězem, kde vyzkoušíme i
tamní herní prvky. Zájemci vypracují pracovní listy, zaznamenají si získané
informace, které zpracují ve své práci v informatice.
Zájemci by měli být schopni ujít menší výlet i chladnějším počasí.
Plánované exkurze
1.Přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi – naučná stezka s pracovními listy
2.Krajinou Hruboskalska – Sedmihorky, s průvodcem
3. Volnočasový areál Vrchbělá – práce s informacemi z naučných tabulí, hry
Cena do 150 Kč zahrnuje náklady na dopravu a průvodce a odměny pro
soutěžící.

VŠEOBECNÁ VLASTIVĚDNÁ A ODBORNÁ
MUZEA – POROVNÁNÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

PhDr. Vojtěch Hájek
Připravovaný projekt se bude zaměřovat na porovnávání obsahu tří vybraných
všeobecných a odborných muzeí v regionální i celostátní perspektivě. Navštívíme
během tří cest celkem čtyři instituce. Při prvním výjezdu se zaměříme na
Vítkovský památník a s katakombami, kde probíhala péče o zemřelé tělo
Klementa Gottwalda. V rámci této cesty bude naším cílem Pražské městské
muzeum na Florenci, kde se nachází realistický papírový model Prahy z let 18261837. Druhou zastávkou bude Muzeum Mladoboleslavska. Třetím místem bude
muzeum věnované jednomu z nejvýznamnějších českých režisérů, scenáristů a
výtvarníků Karlovi Zemanovi v Praze spojené s plavbou po Vltavě.
Finanční náročnost





Září – 40 Kč autobus Pha, 2 x 24 Kč MHD, MHMP 120 Kč, Vítkov 40 Kč
Leden – MB – 30 Kč
Duben – 40 Kč autobus Pha, 2 x 24 Kč MHD + 120 Kč vstupné do MKZ
Celkově: cca 500 Kč (cena se může lišit dle aktuálních možností)

TVOŘÍME NOVINY OD A DO Z

Vedoucí skupiny : Čupíková Zdeňka, Valentová Romana
Název projektu: „Tvoříme noviny od A až do Z“
Projektové téma zahrnuje mediální výchovu, zeměpis/polygrafický
průmysl/ a výtvarnou výchovu.

l. zážitkový den 26. září 2019 – návštěva tiskárny GEOPRINT v Liberci :
seznámení s průběhem procesu výroby tiskovin, se kterými se denně
setkáváme /žákovské knížky, noviny, kalendáře, pohledy, svatební
oznámení, programy kin a divadel atd./ a to od vstupních dat přes tisk až po
závěrečné knihařské zpracování.
Žáci obdrží vzorky různých tiskovin. Získané informace zpracují
v pracovních listech.
Finanční náklady: vstup zdarma
Jízdné – zpáteční vlak Ml. Boleslav – Liberec ………………Kč 52,-

MHD ……………………… …………………

cca Kč 20,-

2. zážitkový den 28. ledna 2020 – návštěva redakce Boleslavského
deníku: seznámení s procesem tvorby novin /inspirace pro články,
získávání informací, pracovní den novináře, spolupráce tištěné a
internetové podoby novin, druhy rubrik, focení a dokumentace do novin,
které si žáci mohou sami vyzkoušet/
Fin. náklady : Kč 0,3. zážitkový den 23. dubna 2020 – vytvoření vlastních fiktivních novin
/vymyšlení názvů novin, jednotlivých rubrik, jmen lidí, událostí apod./
Práce bude probíhat ve skupinách.
Fin. náklady : cca Kč 50,Celkové fin. náklady cca Kč 125,Zapsala : Zd. Čupíková

BEZPEČNÝ PRŮJEZD MĚSTEM

V tomto projektu se zaměříme na bezpečnost silničního provozu, konkrétně
na cyklisty, cyklistické stezky a kola. Budeme řešit různé problémové
situace v průběhu tří zážitkových dní.
První projektový den budeme řešit tyto úkoly:
 Překontroluj vybavení kola, zopakuj si pravidla silničního provozu jízdou
na dopravním hřišti.
 Vysvětli kamarádovi, kde chyboval v oblasti bezpečnosti.
 Pomoz kamarádovi po pádu z kola.
 Seznam se s aplikací Rekola, vysvětli, jak se používá.
 Oprav píchlou duši.
 Seřiď přehazovačku a brzdy.

Druhý projektový den :
 Seznam se s plánem cyklostezek a cyklotras Mladoboleslavska.
 Naplánuj cestu do cykloservisu, na místo srazu, na úpatí Chlumu a zpět.
 Dokaž, že si sám opravíš kolo.
Třetí projektový den :
 Jeď na výlet podle tvého plánu.
Práce po skončení zážitkových dní:
Podle rozvrhu zpracuj téma projektu v samostatné prezentaci. K důkazu
splnění úkolů použij fotodokumentaci. Vysvětli plánování cesty a zhodnoť
výlet.
Čtvrtý projektový den – sdílení
 Samostatně prezentuj svoji práci.
Poznámky pro žáky, kteří se budou chtít zúčastnit projektu :
 Projekt je výběrový. Je určen pouze pro žáky, kteří prokáží zájem o danou
problematiku.
 Projet je určen pro žáky, kteří vlastní jízdní kolo s plnou výbavou dle
předpisů, mají vlastní helmu a vhodné cyklistické oblečení. V den
přihlášky přinesou fotografii vlastního kola nebo dovezou kolo ke
kontrole.
 Projekt je z bezpečnostních důvodů určen žákům bez závažných
kázeňských přestupků.

PERLY REGIONU
Během tří výletů se vypravíme za historií, současností i přírodou našeho
regionu. Navštívíme zámek v Mnichově Hradišti, Loretu v Kosmonosech,
románský kostel ve Vinci a další objekty. Ukážeme si historické památky,
současnou architekturu 21. století i přírodní zajímavosti. Zajdeme na místa, která
neznají ani mnozí místní obyvatelé.
Cena: 200,-Kč (vstupné a jízdné).
Mgr. Jana Petrová, Mgr. Vlasta Buršíková

TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ SPORTY

Tématem prvních zážitkových dnů budou spíše individuální sporty TENIS
a STOLNÍ TENIS.
Žáci se seznámí se základními pravidly, metodikou jednotlivých úderů, vyzkouší
si trénink a organizaci školního turnaje pro II. stupeň ZŠ.
Ve druhé části projektu se žáci seznámí se sporty, které většinou nejsou
v nabídce výuky Tv na ZŠ tj. ULTIMATE FRISBEE a AIR-SOFT, formou hry a týmové
spolupráce získají nové zkušenosti z oblasti kolektivních sportů a sportu
zaměřeného na brannou a vojenskou tématiku s návazností na činnost oddílů a
klubů v Mladé Boleslavi.
Vedoucí: Mgr. Rudolf Hofman, trenér tenisu, držitel zbrojního průkazu ČR.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V PRAXI

Cílem projektu je seznámit žáky s
hlavními zásadami zdravého způsobu
života. Zvláště v dnešní uspěchané době
zapomínáme dbát na naše zdraví, a
dokud se nepřihlásí nemoc, neřešíme,
zda máme dostatek pohybové aktivity,
zda je náš energetický příjem v souladu s
výdejem, zda naše strava je vyvážená
a pestrá a zda známe a využíváme
základní
relaxační
techniky
na
odbourávání stresu. Dnešní děti již od
raného věku získávají takové znalosti a
dovednosti v oblasti IT, kterými přivádějí do rozpaků nemalou skupinu
dospělých. O to hůře pro jejich vyvíjející se tělo, které by spíše nežli ohýbání a
vysedávání před počítačem uvítalo aktivní pohyb.
První projektový den bude pojat sportovně. Vyrazíme do parku Štěpánka, který
nabízí nepřeberné množství pohybových aktivit. Poukážeme na prospěšnost
chůze coby nejpřirozenějšího lidského pohybu, zkusíme si zaběhnout kratší i delší
tratě, protáhneme se na místních workoutech a hřištích.
Druhý projektový den bude vzhledem k lednovým plískanicím jako stvořený pro
exkurze a indoorové aktivity. Navštívíme tři prodejny zdravé výživy, kde
načerpáme potřebné rady, jak na zdravou stravu, a odhalíme tajné tipy
šéfkuchaře, aby nám chutnala. Dále budeme pokračovat do DDM Na Výstavišti,
kde si v rámci zdraví prospěšné volnočasové aktivity namalujeme hrneček, který
si odneseme domů. Vše bude probíhat pod vedením zkušené lektorky.
Třetí projektový den se ponese v duchu kulinářského umění našich mladých
propagátorů zdravého životního stylu. Po získání inspirace v jídelně zdravého
stravování si žáci sami zvolí pokrm, který chtějí připravit. Tímto bude ukončena

praktická část projektu a žáci své zážitky a zkušenosti přenesou do datové
podoby dle daných požadavků (viz osnova PhDr. Hájka).
1) Demonstrace a aplikace inspirativních aktivit volného času - sportovní vyžití v
parku Štěpánka (rychlá chůze, běh, venkovní workout) - malování keramiky v
DDM Na Výstavišti (Husova 201, MB)
2) Exkurze zaměřená na zdravé stravování a podporu zdraví - návštěva prodejny
Pro Racio (Havlíčkova 887, MB) - návštěva prodejny Bylinka MB (17. listopadu
1197, MB) - exkurze do jídelny Gaia (Staroměstské nám. 89/89, MB)
3) Vlastní kulinářské pokusy ve školní kuchyni aneb Vařím si zdravě - příprava
zdravého pokrmu a následná konzumace
4) Náklady na 1 žáka - předběžný odhad je 200,- Kč, z toho 60,- výtvarný program
v DDM, 140,- suroviny pro přípravu pokrmu
Cena je pouze orientační a má informativní charakter.

JAK SE DĚLÁ KNIHA
V projektu si zkusíte všechny fáze výroby knihy:
 Jak vniká papír,
 jak se tvoří texty a ilustrace
 jak se knihy vážou
Přijde za vámi opravdový spisovatel
a navštívíte Muzeum klasického
knihařství v Rožďalovicích.
Cena 400,- Kč je orientační.
Předpokládáme náklady na cestu a
vstup a částečně i na besedu se
spisovatelem.
Vedoucí: J. Vlachová a J. Zdobinský

