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Úvod  

Voda = život. Život může být jen na planetě, kde je voda. Dnes už nám nestačí chránit jen 

zvířata a rostliny. Moderní společnost se musí starat i o ochranu životního prostředí. Staráme 

se o čistotu vodních toků, bojujeme proti znečišťování řek a potoků. Chráníme, udržujeme  

a upravujeme studánky a prameny. Všechny výsledky studia přírodních věd musí obohacovat 

a ovlivňovat náš život. Pedagogové a žáci si v posledním projektu letošního školního roku 

dali za cíl „putování za vodou“ v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, v areálu 

Sluňákov v Horce nad Moravou. V areálu Sluňákov se děti seznámily s jednotlivými 

stanovišti např. Kouzelný les poznání, Lesní chrám, Kouzelný les zvuků, Sluneční hora, 

Kouzelný les pocitů, Rajská zahrada, Keramické pece, Ohniště zlaté spirály, aby pochopily 

význam vody v krajině, vodní faunu a floru. 

 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili všichni žáci základní školy, prvního i druhého stupně.  

 

Časová dotace: 

Přípravná fáze: 1 hodina – motivační DUM. 

Vlastní akce: 4 – 6 hodin (podle věku žáků – putování areálem Sluňákov).   

Závěrečná fáze: 1 hodina – teoretická část, doplňování pracovních listů, výroba lodiček.  

 

Realizace projektu 

Přípravná fáze projektu proběhla ve středu dne 15. 6. 2016 v interaktivní učebně. Děti  

se seznámily s digitálním učebním materiálem (DŮM) a byl jim vysvětlen úkol, trasa 

pochodu i zásady péče o vodu v přírodě.  

 

Vlastní akce 

Časový harmonogram 

1) Sraz ve škole v 8:00. 

2) Vyzvednutí stravy v 8:00 – 8:15. 

3) Odjezd do areálu Sluňákov v Horce nad Moravou. 

Vlak tam v 8:31.  

Vlak zpět v 12:07 nebo 13:07. 

Autobus tam č. 20 v 8:39. 
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Autobus tam č. 18 v 8:43. 

Autobus zpět č. 18 v 11:40.  

Autobus zpět č. 20 v 12:11 nebo 12:41.  

4) Sraz před areálem Sluňákov. 

5) Odchod na jednotlivá stanoviště pod dohledem jednotlivých třídních učitelů.  

6) Odměna – opékání špekáčků na závěr akce. 

7) Návrat do školy dle rozvrhu jednotlivých tříd na oběd.  

 

Ukončení projektu    

Pod vedením třídních učitelů si žáci zopakovali všechny poznatky, které načerpali v areálu 

Sluňákov, doplňovali pracovní listy a vyráběli lodičky z korku (enviromentální výchova). 

 

 

Zdroje a pomůcky  

Organizací celého projektového dne měla na starost Mgr. Táňa Vozáková s pomocí  

Mgr. Věry Dejnegové.  

 

Poděkování patří paní PaeDr. Yvonně Kryštofové a Mgr. Drahomíře Stratilové za přípravu 

pracovních listů. Velký dík patří paní vedoucí kuchyně za přípravu potravin pro jednotlivé 

třídy na opékání, poděkování patří také paní Lence Látalové za pořízení fotodokumentace 

z projektového dne a zdravotní péči po celý projektový den.  

 

 

Zhodnocení projektového dne 

Závěrečný projektový den „Den vody“ se velmi vydařil. Přispěla k tomu pečlivá příprava, 

organizace a zajímavá tématika vlastního předmětu projektového dne ve spojení s krásným 

počasím. Žáci se zapojili pod vedením svých třídních učitelů do projektu velmi aktivně, celý 

den nás provázela dobrá nálada, děti byly hodné a ukázněné. Mgr. Věra Dejnegová jako 

připomínku na projektový den, připravila pro děti nástěnky s fotodokumentací této akce.   

 

 

 

 


