Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu

Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

Název příjemce

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko

Celková alokovaná částka

1 560 016,00 Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1.2.2011 - 30.6.2012
Cílem projektu Inovativní metody v prvouce, vlastivědě
a zeměpisu je podpořit kvalitní a efektivní přípravu učitelů na
vyučovací hodiny prvouky, vlastivědy a zeměpisu. Prioritou je
rozvíjet přírodovědnou i společenskovědní gramotnost žáků 3.
až 9. ročníku ve zmíněných předmětech v souladu s moderními
trendy výuky a ŠVP. Návaznost výuky v prvouce (3. ročník),
vlastivědě (4. a 5. ročník) a zeměpisu (2. stupeň) posiluje
mezipředmětové vztahy a usnadňuje přechod žáků mezi 1. a 2.
stupněm.
Ve 4., 5. a 6. ročníku jsou v rámci projektu vytvořeny ucelené
sady vzdělávacích materiálů (materiály do výuky a na ně
navazující materiály pro domácí přípravu žáků a interaktivní
testy), ve kterých je zpracováno všechno učivo vlastivědy či
zeměpisu v daném ročníku.
Ve 3. ročníku je obdobně zpracována jen část učiva prvouky,
která je tematicky zaměřená na domov, práci s mapou, vodu,
vzduch a půdu. V 7. ročníku je zpracován tematický celek
Evropa. Dalšími klíčovými aktivitami projektu je další
vzdělávání pedagogů zaměřené na využití ICT ve výuce a na
hodnocení a sebehodnocení žáků, exkurze žáků 8. ročníku do
JE Dukovany a PVE Dalešice, beseda s cestovatelem pro žáky
7. a 9. ročníku a realizace miniprojektů v 9. ročníku. Pro výuku
prvouky, vlastivědy a zeměpisu je využívána odborná učebna
projektu vybavená výpočetní a projekční technikou s
přístupem na internet, televizí, DVD přehrávačem,

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

vizualizérem, nástěnným držákem na mapy, prostorovými
modely pro výuku, nástěnnými mapami a obrazy,
demonstračními obrázky, encyklopediemi, školními atlasy,
výukovými filmy a dalšími pomůckami. Výuka se stává
názornější, zábavnější, žáci mohou pracovat s různými
informačními zdroji a prezentovat svoji práci.
Materiály pro domácí přípravu s prvky e-learningu
a interaktivní testy bezprostředně navazují na vzdělávací
materiály využívané ve výuce. Slouží k opakování
a procvičování daného učiva, obsahují doplňující informace
a jsou cenným pomocníkem žákům, kteří nebyli přítomni ve
výuce.
http://www.zsvelkeopatovice.cz/projekt-inovativni-metody-vprvouce-vlastivede-a-zemepisu/
Mgr. Marie Šimáčková, věcný manažer
marie.simackova@seznam.cz
516498912, 723612792

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

