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Zpráva z projektového dne „Magická laboratoř v Głubczycích“ 
 

 

Klíčová aktivita č. 3 v rámci projektu „Objevujeme svět techniky“ 

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002430 

 

 

Projektový den se konal dne 6. 10. 2021 od 9:00 do 14:00 hodin v areálu Komplexu střední všeobecně 

vzdělávací školy na ulici Kochanowskiego 22 v Głubczycích. 

 

Zúčastnily se tři mateřské školy v uvedeném počtu: 

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace (22 dětí + 3 učitelé) 

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace (18 dětí + 3 učitelé) 

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 Głubczyce (23 dětí + 3 učitelé) 

 

Učitelé s dětmi z České republiky dojeli na místo konání autobusem, kde se setkali s učiteli a dětmi 

z Polska. Po srdečném přivítání nastal čas na seznámení s náplní dne. Děti dostaly k označení placky se 

svým jménem, logem mateřské školy a vlajkou státu, ze kterého pocházejí. Po svačině v místní restauraci 

jsme se vydali do nedaleké střední školy. Po přivítání byly děti rozděleny do tří smíšených skupin s cílem, 

vzájemně se v rámci aktivit setkat s polskými i českými kamarády. 

 

Program byl zaměřen na seznámení s fyzikálními a chemickými pokusy vhodnými pro děti, včetně 

vzdělávací lekce na téma „Jak vzniká blesk a jak se chránit proti zásahu bleskem“. U chemických 

a fyzikálních pokusů měly děti možnost pracovat v menších skupinkách po 4 až 5 dětech. Účastnily se 

pozorování, zároveň si některé pokusy samy vyzkoušely. U všech aktivit se postupně vystřídaly. 

 

1. Vzdělávací lekce v kinosále k tématu: „Jak se tvoří bouřkové mraky a jak se chovat při bouřce“: 

Dětem se věnovala profesorka fyziky. Díky videoukázce a komentáři, přeloženém učiteli z českých 

mateřských škol, byl vysvětlen vznik bouřkových mraků a blesku. Děti byly poučeny, jak se správně 

při bouřce chovat, kde je vhodné nebo naopak nebezpečné se před blesky schovat. 
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Děti měly možnost vyrobit si barevnou hmotu v podobě slizu. 

 

2. Zapojení do předvádění chemických pokusů, zaměřených na pozorování vlastností různých druhů 

pevných a tekutých materiálů, bylo pro děti velmi lákavé. 
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3. Také fyzikální pokusy děti zaujaly. Byly zaměřeny například na pozorování působení atmosférického 

tlaku, proudění vzduchu, pohybu těles po nakloněné rovině, vnímání šíření zvuku, sledování 

světelného spektra. 

Velkou pochvalu a uznání si zaslouží vyučující se studenty, kteří se účastnili předvádění pokusů. Byli 

velmi dobře připraveni, projevovali k dětem vstřícný a přátelský vztah. Během všech činností bylo patrné, 

že se děti vzájemně skamarádily. Spojovala je radost a nadšení ze společné činnosti. 
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V průběhu celého pobytu měly děti k dispozici dostatek tekutin k pitnému režimu, svačinku i oběd. Před 

odjezdem děti obdržely hodnotné dárky v podobě stavebnic Kinoptik. Rozloučili jsme se s přáním na 

brzkou viděnou v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovic. 

 

Všichni odjížděli spokojení a plní dojmů ze zajímavého programu a ze společně stráveného dne. Zpět 

jsme se vrátili v 16:00 hodin. 

 

V Ostravě dne 8. 10. 2021 

 

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


