
Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou druhé číslo
letošního informačního bulletinu. Berte je zejména jako
propagaci našeho letošního celoškolního projektu DŮM.

Je to první číslo, které se k Vám dostává pouze elektronicky.
Šetříme školní peníze. Doufáme, že mail otevřete. Doufáme,

že přečtete. Doufáme, že přijdete :-).

Informační bulletin č. 2. 2014/15

Vážení rodiče, jak jistě víte, učitelé naší školy nabízí žákům 4. - 9. ročníku jednou do roka

výuku v několikadenním celoškolním projektu, který má základní nosné téma. Školní projekty

mají různé formy prezentace, kterým předchází získávání, třídění a hodnocení informací. Žáci 

vycházejí do ulic, knihoven, muzeí, úřadů, firem a jiných institucí, připravují a zpracovávají 

ankety, hovoří s pamětníky, vyhledávají exponáty, vizualizují výstupy, vytváří grafy. U těchto 

projektů se využívá prvek vnitřního prožitku, který je v klasické výuce těžko dosažitelný. 

Pracujeme tedy s vnitřní motivací vedoucí k efektivnějšímu učení a porozumění. Projekty 

nevnímáme jako ztrátu času, ale jako jedinečnou příležitost sociálně, odborně a komunikačně 

připravit žáky na reálný život. Pro připomínku i navnadění na projekt nově vám přinášíme 

rekapitulaci projektů z posledních let. Bližší na http://www.propojeni.cz/category/projekty-skoly/ 

2003/04 EVROPSKÁ UNIE 2004/0560. LET OD KONCE 2.SVĚTOVÉ VÁLKY

vědecká konference – kulturní dům vědecká konference – kulturní dům

 

2005/06 CO V UČEBNICÍCH NENAJDETE  2.st. činnostní – škola
TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE  1.st činnostní – škola

2006/07 KOMUNISTICKÝ ÚTLAK A NESVOBODA ZMIZELÍ SOUSEDÉ – ŹIDÉ

http://www.propojeni.cz/category/projekty-skoly/


(tyto dva projekty byly určeny pro starší žáky) 

2007/08 OLYMPIJSKÉ HRY vědecká konference – kulturní dům

zároveň prožitkový, činnostní - Častoboř

2008/09 MŮJ KRAJ – MŮJ SVĚT vědecká konference – kulturní dům

2009/10 PIONÝRSKÁ ODYSSEA prožitkový, činnostní,retro  - škola



2010/11 VESMÍR vědecká konference – kulturní dům

2011/12 CO UMĚL DĚDEK, UMÍM TAKY prožitkový, činnostní – skanzen Vys. Chlumec



2011/13 VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA prožitkový, činnostní, film ČT - Sedlčansko

2012/13 LIP DUP prožitkový, činnostní, film  - škola

2012/13 OČIMA STROMŮ prožitkový, činnostní - Sedlčany

2013/14 VLTAVA prožitkový, činnostní v rámci klíčové aktivity 

grantu KOMPETENCE V PRAXI během Projektové 

učení v přírodě



V letošním školním roce zakončujeme grantový projekt KOMPETENCE V PRAXI, se kterým

jsme uspěli při rozdělování prostředků z ESF. Tento grant měl celkem šest tzv. klíčových aktivit. 

Jedna byla zaměřena na vzdělávání pedagogů. Další tři proběhly v minulých dvou školních 

letech. Byly to předloňské ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, TOULKY PRAHOU a loňské PROJEKTOVÉ 

UČENÍ V PŘÍRODĚ na Častoboři a ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ ve Vrchotových Janovicích. Některé 

tyto aktivity děláme každoročně, ale tentokrát díky grantu byly jiné. Naším úkolem bylo každou 

z nich rozpracovat a přesně popsat v tzv. MANUÁLU. Ten obsahuje popis  každé aktivity, její 

přínos, metodický návod, pracovní listy, doporučené informační formuláře rodičům, návrh 

harmonogramu a návrhy evaluačních dotazníků. Může se tedy stát návodem pro podobné nebo 

stejné aktivity i v jiných školách. Manuály jsou veřejně přístupné, ostatně i vy se s nimi  můžete 

seznámit na http://www.propojeni.cz/kompetence-v-praxi-esf/  Připomínáme, že rodiny 

zapojených žáků ušetřily domácí kasu - ubytování, stravování, doprava apod. byly převážně 

hrazeny z  grantových prostředků.  

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU: 21 měsíců

ROZPOČET PROJEKTU: 1 551 354,26 Kč 

VÝSTUP PROJKETU: Inovovaný školní vzdělávací program a 5 manuálů

HARMONOGRAM PROJEKTU:

http://www.propojeni.cz/kompetence-v-praxi-esf/


Nyní pracujeme na závěrečné klíčové aktivitě, kterou je CELOŠKOLNÍ PROJEKT, tentokrát 

s názvem DŮM. Co říci o projektech, co prozradit o tomto konkrétním?

Celoškolní projekty obecně sociálně, odborně a komunikačně připravují žáky na reálný 

život. Činnostním učením se žáci v této klíčové aktivitě učí plánovat postup práce, získávat, 

třídit a hodnotit informace, vizualizovat je  a prezentovat. Tento způsob učení využívá prvek 

vnitřního prožitku, zvyšuje efektivitu výuky. V heterogenním složení skupin (mladší spolu se 

staršími, dívky s chlapci) dochází navíc k dělbě práce podle náročnosti, žáci zaujímají různé 

pracovní pozice, učí se navzájem. I proto bylo zvoleno téma, které je nosné pro každého člověka

bez ohledu na vzdělání, věk, pohlaví a další aspekty – téma bydlení, jehož symbol dal také 

projektu název  - DŮM. Toto téma učitelé rozpracovali do 20 subtémat tak, aby bylo vyčerpáno 

co nejpodrobněji, aby se žáci o stavbě domu, materiálech, barevnosti, zařizování, zahradě apod.

dozvěděli co nejvíce. Společně se žáky se pak během přípravné schůzky a dvou projektových 

dnů pokusili co nejlépe toto téma naplnit. Jak se nám to povedlo, zjistíte v pátek 14. listopadu

od 15.30 hodin v divadelním sále v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech.

Trochu specifická je úloha deváťáků. Ti mají za úkol řídit, koordinovat sběr a třídění dat a

vést nácvik prezentace pod dohledem učitele.  Odnáší si tak cennou zkušenost s řízením a 

plánováním práce.

ANOTACE SUBTÉMAT TÉMATU DŮM:

Jak už bylo řečeno, každý učitel si zvolil téma, do kterého se podle zájmu či podle konkrétního 

učitele přihlásili žáci 4.- 9. ročníku. 

Číslo 
skupiny

1

Garant Zdeňka Veselá

Téma

Jak bydlet?
(druhy bydlení)
Jak si najít nové bydlení? Ve městě? Na vesnici? Bydlet v domě nebo
bytě? Vlastnit nebo bydlet v nájmu? A co rekreační bydlení? Vše má
své výhody a nevýhody. A jsou i lidé, kteří nemají bydlení – lidé bez
domova. A kde bydlí žáci a učitelé naší školy? Položíme si i další otázky
a pokusíme se na ně najít odpovědi.

Číslo 
skupiny

2

Garant Kateřina Štemberková

Téma

Architekti
Možná si myslíte, že narýsovat dům není žádná zábava, ale představte
si, jak vám z ničeho, jen z představ v hlavě najednou na papíře vyroste
dům a navíc pomocí vašich vlastních rukou!!! A co víc, bez vás by se
domeček  nikdy  nepostavil.  Budeme  tým,  budeme  měřit,  rýsovat,
povídat si a navštívíme projekční kancelář, abychom vše viděli v praxi,
takže hurá do toho a půl je hotovo :-)



Číslo 
skupiny

3

Garant Pavel Staněk

Téma

Rozpočet
Chcete bydlet v rodinném domě (RD)? Tak na to musíte mít  peníze.
Podíváme  se,  kolik  stojí  stavba  nového  nebo  koupě  staršího  RD.
Zjistíme,  co  ovlivňuje  cenu  RD.  Dozvíme  se  něco  o  finančních
produktech,  jako  je  hypotéka,  stavební  spoření  nebo  pojištění.
Nezapomeneme, že koupí náklady na RD dům nekončí, jsou tu opravy
a provozní náklady. Pokud nejsi jen snílek, ale chceš své sny realizovat,
jsi tu správně.

Číslo 
skupiny

4

Garant Pavla Kolářová

Téma

Stavební konstrukce a materiály
Než se postaví  dům, musíte udělat základy. Jak a z čeho? A co dál?
Z jakého materiálu se postaví dům? Co musím umět? Dozvíte se, jaké
druhy cihel existují, co je to sádrokarton, tvárnice, izolace, polystyrén a
k čemu slouží. Možná se půjdeme podívat i do stavebnin a na stavbu a
budeme chytřejší. :-) 

Číslo 
skupiny

5

Garant Radovan Faktor

Téma

Střechy
Vždy se říkalo, že střecha dělá dům. Víte ale, jaké jsou typy střech, 
možnosti střešních krytin a možná konstrukční řešení? Slyšeli jste 
někdy o klasickém krovu, podkroví, sponkovaných vaznících? Nebo 
chcete jednou být tesař, klempíř či pokrývač? A jako dlouho taková 
střecha vydrží? Je opravdu na celý život? Přijďte jí vyrobit…

Číslo 
skupiny

6

Garant Hana Němečková

Téma

Elektrikáři
Pračky, myčky, ledničky,
to jsou naše jedničky.

Zásuvky a vypínače,
čekají jen na jističe.

Žárovky a topení,
potřebuje stavení.

Sporáky a televize,
počítače, mrazáky,
jsou potřeba, to se ví!
Elektrikář zapojí!

Číslo 
skupiny

7

Garant Jiří Šibrava

Téma

Instalatéři
Bojlery - yeah! Baterie! Stoupačky do všech pater, já nejsem žádnej  
raper,  ale  jsem  instalatéééééér!  –  znáte  z tv  reklamy.  Ale  možná
neznáte, co vlastně instalatéři  musí zajistit,  abychom se mohli  umýt
v teplé vodě, natočit si  vodu k pití  a ohřát se u teplovodního topení.
Odpověď najdeme při práci v naší skupině – takže vodomilové, hlaste
se!



Číslo 
skupiny

8

Garant Radka Brotánková

Téma

Malby, dekorace vnitřních stěn
Stanou  se  z  nás  malíři  pokojů  a  rozzáříme  náš  dům  barvami.
 Rozhodneme,  zda  místnosti  vymalujeme  nebo
vytapetujeme. Vybereme  barvy  do  jednotlivých pokojů  tak,  aby  náš
dům působil harmonicky a útulně.

Číslo 
skupiny

9

Garant Eva Jiráková

Téma

Podlahy
Víš, co se skrývá pod kobercem, linem či dlaždicemi? Pokud ne, můžeš
se  u  odborníků  seznámit  s tím,  jak  se  při  stavbě  domu  konstruuje
podlaha.  Navštívíme  podlahové  centrum,  nakreslíme  průřez
podlahovými  vrstvami,  vytvoříme  vzorkovník  různých  druhů
podlahových krytin a zhodnotíme jejich výhody a nevýhody. 

Číslo 
skupiny

10

Garant Jaroslav Nádvorník

Téma

Fasáda
Dům potřebuje oblečení.  Takové,  které dům chrání  před nepohodou,
dešti, prudkým sluncem.  Takové, aby v něm bylo v zimě teplo a v létě
jsme se v něm neuvařili. A navíc, oblečení by mělo být slušivé. Jaké
oblečení – izolaci - domu dopřát?  Z čeho by mohla být vyrobena? Jak
se na dům připevňuje? Jaká bude poslední  vrstva izolace? Z omítky
nebo obkladu? Hladká nebo se strukturou? Jakou barvou ho natřeme?
Dům musí  hledět  do okolí.  Stejně,  jako si  slečny zvýrazňují  řasy,  je
dobré zvýraznit i samotná okna – oči domu. Jak se to dělá?

Číslo 
skupiny

11

Garant Iva Šachová

Téma

Kuchyň
Kuchyň je srdcem bytu či domu. Je plná vůní a tepla. Jak ji však zařídit,
aby byla funkční a zároveň útulná? Jaké spotřebiče a kde v ní mají být.
To vše a mnoho jiného o kuchyních se dozvíme v naší skupině. Pojďte
s námi vytvořit kuchyň snů!

Číslo 
skupiny

12

Garant Hana Suchá

Téma

Koupelna
Koupelna je prostor, který si zaslouží naši pozornost. Dostává se jí v 
domě stále větší důležitosti. Je spojena s pojmy, jako je relaxace, klid, 
osobní prostor, harmonie, čistota... Pojďme se pokusit vytvořit 
koupelnu snů.



Číslo 
skupiny

13

Garant Jindřiška Štůlová

Téma

Dětský pokoj
Víte, která místnost v domě se během prvních šesti let dítěte nejvíce
promění a jak? Odpověď na tuto otázku budeme hledat při navrhování
svého vlastního ideálního pokojíčku i při zhotovování modelu dětského
pokoje.  Navštívíme prodejnu  s  dětským nábytkem.  Seznámíme se  s
profesemi, které odborně spoluvytvářejí dětský pokoj.

Číslo 
skupiny

14

Garant Alena Novotná

Téma

Obývací pokoj
Obývák je největší místnost a jakési srdce každého domova. Odehrávají
se zde společné rodinné chvilky, je místem setkání, zábavy a relaxace.
Pojďme si představit a vytvořit  zmenšenou podobu obývacího pokoje
podle  našich  zkušeností  a  představ.  Ukážeme  si  krok  za  krokem
zařizování obývacího pokoje, zjistíme, které profese jsou k tomu třeba a
jaké vybavení je pro tuto místnost typické a obvyklé

Číslo 
skupiny

15

Garant Eva Grinová

Téma

Ložnice
V ložnici dospělí lidé spí, odpočívají, relaxují a nabírají nové síly. Jaký
nábytek je pro tuto místnost nezbytný a jaký naopak nevhodný? Na co
musíme myslet při zařizování ložnice? Jaké školy musíš vystudovat, aby
ses mohl  zařizováním interiéru  živit?  To  vše  se  dozvíme a  ještě  se
pokusíme zmenšeninu ložnice vyrobit.

Číslo 
skupiny

16

Garant Jitka Mošničková

Téma

Pracovna
Dům a samostatná pracovna - pro mnohé pouhý sen, pokud ve svém 
bydlení bojují s nedostatkem místa. Najdeme odpovědi na otázky. Co je
to pracovna? Kdo tuto místnost užívá? Které profese nejčastěji využívají
tyto prostory?
Zkusme si pracovnu vybudovat. Koho budeme muset oslovit, požádat, 
aby vše fungovalo? Jak plánovat? Kde nakupovat? Kolik zaplatíme? 
Sice si budeme hrát, modely nábytku, bytových doplňků, přístrojů si 
vyrobíme  ve zmenšené podobě, ale poznáme, že vytvořit skutečnou 
pracovnu, není lehká záležitost.  Doufám, že na společné prezentaci 
nám ji budou Vaši rodiče závidět.

Číslo 
skupiny

17

Garant Jan Laštovička

Téma

Oplocení a zabezpečení
Naše skupina v terénu vyhledá, zdokumentuje a porovná (z hlediska
funkčního,  estetického,  ...)  různé  druhy  a  styly  oplocení  a  branky.
Vybrané  typy  zkombinujeme  a  pokusíme  se  o  jejich  nápodobu  na
modelu.  Seznámíme  se  také  s  různými  způsoby  zabezpečení  domu
(bytu, objektu). 



Číslo 
skupiny

18

Garant Jitka Jandová

Téma

Zahradní stavby
Zahrada není jen plocha určená k pěstování rostlin. Stále častěji se 
užívá k obývání, a proto ji obohacujeme stavbami, které ji zútulňují a 
zpříjemňují pobyt v ní. Klouzačky, pergoly, altánky, bazény….Je tolik 
možností. Pojďte se v nich trochu zorientovat: materiál, umístění, 
konstrukce – o tom všem se dozvíte v naší projektové skupině

Číslo 
skupiny

19

Garant Štěpánka Kuthanová

Téma

Zahrada
Jakou zahradu si zvolíme ke svému domu? Okrasnou, užitkovou nebo
spojíme krásu s užitkem? Své nápady prodiskutujeme s odborníkem,
nakreslíme  své  návrhy  a  doporučíme  ostatním  atraktivní  a  vhodné
okrasné rostliny,  ovocné stromy a keře pro různé zahrady.  A kam s
rostlinnými  zbytky?  Navrhneme  umístění  kompostu  či  vybereme
vhodný kompostér.

Číslo 
skupiny

20

Garant Václava Mašková

Téma

Zpěváci
Nové písničky,  zpěv ve sboru i sólo, pohyb po jevišti před plným sálem,
boj s trémou, radost z potlesku a týmového úspěchu – to vše zažiješ
v umělecké skupině
Podmínka? – hudební sluch a ochota se učit nové, netradiční věci

PREZENTACE PROJEKTU:

Na výsledek se přijďte podívat v pátek 14. listopadu od 15.30 hodin do divadelního 

sálu kulturního domu. V dopoledních hodinách proběhne „generálka“ projektu pro školu. Žáci 

sami zhlédnou obsah ostatních skupin; získají tak přehled nejen o svém tématu. Odpolední 

prezentace je určena pro vás, rodiče, prarodiče i pro širší veřejnost. Bylo by výborné, 

abyste své děti přišli podpořit. Nemyslíme, že se dozvíte zásadní množství nových informací o 

stavbě domu, mnozí z Vás ji mají  za sebou. Ale na vaše děti ještě stavba domů, zařizovaní bytů 

a braní půjček čeká. Přijďte je podpořit :-)! Těšíme se na vás!... a nezapomeňte s sebou 

tužky.

Prezentace bude rozdělena do dvou bloků, s kratší desetiminutovou přestávkou. 

Jednotlivé skupiny budou následovat po sobě podle stanoveného pořadí. Prosíme, abyste drželi 

palce dětem po dobu celého „poločasu“ a neodcházeli během představení. Také Vás žádáme, 

aby žáci ze skupin, které vystoupí až nakonec, měli v případě potřeby zabezpečený odvoz 

domů. Neberte nám je dříve, neměl by kdo „hrát“ :-). Děkujeme!

Po skončení dopoledního vystoupení, budou mít žáci volno (nebudou mít odpolední 

vyučování) - k dispozici je družina a školní klub. Na odpolední vystoupení mají žáci 

s vedoucím učitelem skupiny sraz u kulturního domu v čase, který jim učitel sdělí (asi 15 min 

před plánovaným vystoupením). Po odehrání svého vystoupení se žáci buď posadí na volná 

místa v sále nebo mohou odejít domů. Předpokládaný konec prezentace je okolo 17.45 hod.



V rámci grantu Pomáháme školám k úspěchu proběhne  pro učitele v pátek a sobotu 21. 

a 22. listopadu druhý díl semináře Typologie osobnosti a její praktické využití ve výuce.  Z toho 

důvodu vyhlašuji na pátek 21. 11. ředitelský den. Školní družina bude mít provoz v 

obvyklých hodinách, a to i pro žáky, kteří nejsou do školní družiny přihlášeni. Za 

případné komplikace se omlouváme.

Z posledního sběru papíru získala škola díky vaší pomoci skoro neuvěřitelných 17 200,-

Finanční zajištění našeho adoptovaného Situ v černé Africe na tento školní rok jsme již splnili. 

Paní Kateřina Štemberková a paní Hanka Suchá budou mít tuto částku spolu s parlamentáři k 

dispozici „na kontě“ školního parlamentu. Tam se budou rozhodovat, na jakou smysluplnou 

školní činnost nebo zařízení se použije. Děkujeme za výraznou pomoc!

Na úterý 11. listopadu jsou pro některé rodiče přichystány další nabídky. První z nich 

pořádáme společně s 1. základní školou. Rodiče žáků 9. ročníků se sejdou v kině, aby se tam 

setkali s výchovnými poradci a zástupci středních škol. Dozví se vše důležité o vyplňování 

přihlášek na střední školy, o novém systému přijímacího řízení, jeho  termínech a také k 

nim promluví zástupci středních škol.

Další aktivitu organizuje naše škola. Je určena pro

rodiče budoucích prvňáčků a jejich předškoláky. V

15.30 hod. se mohou setkat s budoucími učitelkami 1. tříd

paní Evou Grinovou a Alenou Novotnou  i se školní psycholožkou

dr. Janou Ptáčkovou pod názvem Hrajeme si na prvňáčka a

Začněme dobře.  Dopoledne je možná prohlídka školy, tříd a 

od 10 hodin návštěva výuky angličtiny v současné první a

třetí třídě. Pozvánka na http://www.propojeni.cz/wp-

content/uploads/docs/1415/zacnemedobre2014.pdf

Často se na nás obracíte s žádostmi o kontakt na naši školní

psycholožku. Ten najdete na našich webových stránkách a nebo zde: 

http://www.propojeni.cz/wp-content/uploads/2014/10/skolni-psycholog.pdf

V Sedlčanech je nově otevřena psychologická a psychoterapeutická praxe 

PhDr. Dagmar Brejlové. Další informace http://www.brejlova.cz/zakladni_informace.htm

Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi!

Přejeme krásný podzim i pomalu blížící se čas adventní.

http://www.brejlova.cz/zakladni_informace.htm
http://www.propojeni.cz/wp-content/uploads/2014/10/skolni-psycholog.pdf
http://www.propojeni.cz/wp-content/uploads/docs/1415/zacnemedobre2014.pdf
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