
 

 

Zpráva z víkendového pobytu pedagogů ve dnech 3. 9. – 5. 9. 2021 

Pedagogická příprava zaměřená na seznamování dětí s technikou 
 

 

Klíčová aktivita č. 2 „Pedagog ve světě techniky“ 

v rámci projektu „Objevujeme svět techniky“ 
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002430 

 

 

Prezenční listina účastníků víkendového pobytu pedagogů je přílohou č. 1 zápisu. 

 

 

 

   
 

Víkendového pobytu se zúčastnilo 21 pedagogů. Probíhal dle stanoveného harmonogramu (příloha č. 2). 

Po příjezdu do Hotelu City-city proběhlo přivítání a ubytování, všichni účastníci následně zamířili do 

Dolní oblasti Vítkovic na prohlídku Světa techniky a míst, kde budou probíhat aktivity s dětmi. Provázela 

nás vedoucí lektorského týmu, paní Ivana Češková. Program představili lektoři, kteří budou u aktivit 

osobně přítomni. Lektor Radim Zahradník, ukázal komponenty lodi, kterou budou děti pod vedením 

kolegů vyrábět ze dřeva. Paní Květa Jordánová nás seznámila s průběhem modulu nazvaném Džungle 

v DOV, ve kterém se snaží dětem přiblížit vhodnou formou historii lokality a stěžejní komponenty chodu 

vysoké pece. 

Poté následovala komentovaná prohlídka dominanty DOV – Bolt Toweru. Všichni jsme se shodli na tom, 

že Ostrava nabízí díky této lokalitě ideální podmínky pro technické vzdělávání. Kolegyně z Polska byly 

nadšené celým komplexem, který je využíván nejen pro účely vzdělávání, ale i kulturu. Po prohlídce jsme 

se přesunuli opět do hotelu, kde po večeři byl věnován čas přípravě a organizaci aktivit, které budou 

společně absolvovat děti. Kolegyně z Polska nás seznámily s průběhem aktivit, které chystají u nich. 

Program bude zejména zaměřen na seznamování dětí s fyzikálními zákony formou experimentů, po obědě 

bude vyhrazen čas společným hrám. 



 

 

   

Sobotním dopolednem nás provázely lektorky Kateřina Jenešová a Dagmar Gluchová. Cílem bylo 

seznámit se s fyzikálními a chemickými pokusy vhodnými k provedení s dětmi. Prožili jsme úžasné 

dopoledne. Do všech aktivit jsme se mohli zapojit a v závěru zadaný pokus nejen provést, ale také 

komentovat a vysvětlit, aby byl pro všechny srozumitelný. V mezičase před návštěvou Landek Parku 

Ostrava následovala společná porada, na které jsme domluvili organizaci dětí při stravování, detaily 

jednotlivých aktivit, doby příjezdu a odjezdu, opatření pro zajištění bezpečnosti dětí a předávání 

aktuálních informací k vývoji epidemiologické situace, která by mohla ovlivnit konání společného 

programu v Polsku i u nás. 



 

   

 

Sobotní odpolední program někteří účastníci spojili s procházkou a na prohlídku Landek Parku se vydali 

pěšky. Všichni jsme ocenili, že Hornické muzeum na Landeku neumožňuje pouze prohlídku důlní 

techniky umístěné v areálu, ale hlavně „fárání“ do dolu, kde bylo možné zažít pobyt v podzemí 

a představit si práci horníků v dávné i nedávné minulosti. 



 

 

Po prohlídce byl čas na družení, volné procházky, sdělování osobních i pracovních zážitků, které 

pokračovalo až do večera. Po večeři jsme relaxovali, předávali si vzájemně zkušenosti z praxe 

i předešlých projektů. Po nedělní snídani náš pobyt končil a následoval odjezd domů. Vybraný hotel 

splnil naše očekávání, byl velmi dobrou volbou pro pořádání setkání v rámci projektu. 

Loučili jsme se s pocitem nepromarněného víkendu, všichni plní dojmů a velmi spokojeni. Těšíme se na 

následující setkání, které bude věnováno aktivitám s dětmi. 

 

V Ostravě dne 6. 9. 2021 

 

Za tým všech účastníků Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o. 


