
Projekt žáků 2. stupně

„Učíme se jinak IV.“

8. ZŠ Mladá Boleslav



Projekt žáků 2. stupně ZŠ – „Učíme se jinak IV.“

- zážitková pedagogika, projektové vyučování,

- 3 zážitkové dny: 1) úterý 4. 10. 2022, 2) čtvrtek 26. 1. 2023,

3) středa 26. 4. 2023,

- Třídní učitelé budou prezentovat projekt a jednotlivá témata na

rodičovských schůzkách v úterý 20. 9. 2022.

- Řada žáků byla již oslovena učiteli a jsou zapsáni k danému tématu.

- V pátek 23. 9. 2022 (7.35 – 7.55) hod se nerozhodnutí a nezapsaní

žáci dopíší do tabulek ke konkrétnímu učiteli. Tabulky budou k

dispozici u sborovny v 1. poschodí a v přilehlých prostorech školy.

- Informační schůzky žáků s učiteli a prezentace propozic

1. zážitkového dne se koná v pondělí 26. 9. 2022 od 7.55 – 8.15

hod.



Úkoly pro žáky:

1) Zpracování zážitků z jednotlivých dnů v rámci předmětu základy

informatiky a informační a výpočetní technika. Vyučující (PhDr.

Vojtěch Hájek, Mgr. Zdeňka Michalcová, p. Jakub Vávra) stanoví

podmínky a náležitosti práce (výstupy ze zážitkového dne), která

také bude klasifikována.

2) Výstupy ze zážitkových dnů mohou být také náplní slohových prací v

rámci předmětu český jazyk a literatura + případně dalších

předmětů, kterých se týkají. Podmínky stanoví jednotliví vyučující.

3) Žáci se zpracováním výstupů ze zážitkových dnů připravují na další

studium na SOU, SOŠ nebo gymnáziu, jejíchž součástí jsou

obdobné práce.



Téma č. 1



Projekt Učíme se jinak IV. – „Barokní kultura a umění v regionu Pojizeří“

Vedoucí: Jan Trávnický a Josef Zdobinský

Cílem projektu je seznámit žáky s uměleckým

slohem baroko. Zaměříme se na barokní

stavitelství a umění v širší kulturní oblasti

Pojizeří – Mladoboleslavsko a Nymbursko.

1. den = Loreta Kosmonosy, zámek Černínů,

kostel, sochařská dílna Jelínků, vstupné.

2. den = Lysá nad Labem – zámek Šporků,

zámecká zahrada, cesta vlakem.

3. den = Mnichovo Hradiště – zámek

Valdštejnů, Kaple sv. Anny, cesta

autobusem + vstupné.

Téma č. 2



Téma č. 3



Téma č. 4



Téma č. 5



Téma č. 6



Téma č. 7



Téma č. 8



Téma č. 9



Téma č. 10



Téma č. 11



Téma č. 12



Po stopách ninjů a samurajů
◼ Vyučující: Bc. Kristýna Petráková a Bc. Petra Barthelová.

◼ Počet žáků: 26

◼ Cíle projektu: Žáci si osvojí základní informace o historii ninjů, samurajů

a tradičních zbraních. Žáci si také vyzkouší trénink tradičního japonského

bojového umění a osvojí si pravidla první pomoci.

◼ Během tří zážitkových dní si společně vyzkoušíme trénink bojových umění.

Prohlédneme si tradiční japonské zbraně, a dokonce si je i vyzkoušíme. Také se

naučíme základy první pomoci. V případě hezkého počasí navštívíme mlýn

v Bohumilči u Českého Dubu, který byl postaven v 16. století.

◼ Finanční náročnost: za dopravu 300,- Kč

Téma č. 13



Téma č. 14



Téma č. 15

Projekt Učíme se jinak IV. – Cestovní kancelář

Vedoucí: Mgr. Jana Slabá

Projekt bude zaměřen na mediální výchovu a cizí jazyky.
3 zážitkové dny:

1. den = návštěva cestovní kanceláře CA Planet tour, seznámení se s

činností agentury, nabídkou zájezdů po České republice i zahraničí,

2. den = vytvoření vlastního katalogu zájezdů (ČJ, AJ, NJ),

3. den = vycházka po Mladé Boleslavi s návštěvou kulturních památek a

turisticky zajímavých míst, vyzkoušení si práce průvodce,

Finanční náročnost: 0,- Kč.


