
 

Název projektu: Prožij svůj život - moderní technika a nové kompetence usnadňují řešení běžných 

životních situací 

Rozpočet projektu celkem: 1 549 434,94 Kč 

Popis projektu: Základní škola Suchdol nad Odrou si klade za cíl průběžně zkvalitňovat výuku. Toho 

chce mimo jiné dosáhnout propojením každodenní běžné výuky s řešením skutečných životních 

situací. Projekt je zaměřen na všechny žáky základní školy, kteří budou realizovat připravené úkoly a 

aktivity pod vedením pedagogů přírodovědných předmětů. Aktivity spjaté s přírodovědnými 

předměty a každodenní praxí budou rozděleny do pěti témat, výuka bude díky propojenosti s praxí 

intenzivnější. Každé téma bude zakončeno projektovým dnem. Na závěr celého bloku žáci pojedou na 

kurz do Beskyd, kde budou využívat poznatky získané během výuky a projektových dnů, upevní 

vzájemné vazby a posílí sociální vztahy ve skupinách. Celý projekt vyvrcholí konferencí, kde budou 

prezentovány práce žáků v průběhu realizace projektu a shrnuty výsledky projektu. 

Vzniknou sady metodik a pracovních listů, které budou zpracovány pro vlastní výuku, projektové dny i 

kurz a budou se týkat přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, na 

prvním stupni také prvouka, vlastivěda, přírodověda) a předmětu práce s počítačem. Ve všech 

předmětech bude ve zvýšené míře využívána technika, aktivně ji budou využívat jak učitelé, tak 

především žáci.  

Cílová skupina bude rozdělena do tří podskupin, všechny tyto podskupiny se budou v přírodovědných 

předmětech zabývat pěti oblastmi - Městys, Poodří, škola, životní styl, rodina. Jedná se o oblasti, 

které si žáci sami zvolili na základě dotazníků, který byl ve škole proveden. V těchto oblastech žáci 

budou řešit situace s každodenního života, které se budou prolínat do běžných vyučovacích hodin, za 

pomoci moderních metod výuky. 

Z každé oblasti žáci budou vyhotovovat jednotlivé výstupy, které budou následně prezentovány na 

projektových dnech, kterých bude celkem pět. Projektové dny vždy shrnou výsledky za danou oblast, 

dále také vytvoří velký prostor pro zlepšení komunikačních schopnosti a týmové práce. Nedílnou 

součásti je pobytový vzdělávací kurz v Beskydech. Škola bude realizovat celkem dva kurzy, jeden pro 

žáky prvního stupně a druhý pro žáky druhého stupně. Na kurzu žáci budou moci využít poznatky 

nabyté ve škole a procvičit si je v praxi. Kurzu budou účastni rekreologové, kteří připraví speciální 

tematické programy. Žáci se během projektu zúčastní vzdělávacích besed k jednotlivým oblastem za 

účasti HZS,PČR, členů ekologie, CHKO Poodří a CHKO Beskydy.  

 


