Svět kolem nás
Projektový týden 9. ročníku
V květnovém týdnu od 27. do 31. května 2013 proběhl na naší škole projektový týden žáků
9. ročníku, který byl takovým neoficiálním ukončením základní školy pro tyto nejstarší žáky.
Cílem projektu bylo ověření úrovně osvojení klíčových kompetencí vycházejících žáků jako
např. práce s textem, vyhledávání a zpracování informací nebo využívání moderních
komunikačních prostředků při práci (internet, PowerPoint).
Na projektový týden se museli nejdříve připravit vyučující druhého stupně, kteří navrhli
vhodná témata a zároveň se tím stali konzultanty. Žáci pak dostali jasně stanovená kritéria pro
práci a začali si vybírat ze seznamu témat. Každý žák pracoval samostatně a své téma pod
vedením vyučujícího musel zpracovat v elektronické a písemné podobě, zároveň si pak musel
připravit prezentaci své práce, kterou obhajoval před komisí. Kromě odborného obsahu práce
byla také hodnocena úroveň vyjadřování, srozumitelnost a technická stránka prezentace.
Největší trému měli žáci při prezentaci před komisí, která nebyla složena z učitelů, ale
z pozvaných hostů. Zpočátku to všichni žáci brali s humorem, ale s postupem času byli stále
vážnější a nervóznější.
V komisích zasedli tito hosté:
1. komise
Ing. Arnošt Vaněk – tajemník MěÚ v Příboře
Ing. Zuzana Turková
paní Lenka Nenutilová – ředitelka Luny Příbor, střediska volného času, p. o.
2. komise
Mgr. Ján Drtil – ředitel ZŠ Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, p. o.
Mgr. Marie Linartová
paní Jaroslava Lupíková – pedagog Luny Příbor, střediska volného času, p. o.

Po skončení akce si všichni žáci oddechli.
Uvědomili si, že to zase není taková hrůza, jak
si mysleli. Mnozí zjistili, že vedle vědomostí je
zapotřebí také umět vystupovat, reagovat na
různé situace a zvolit vhodné oblečení.
Tento projekt proběhl v letošním roce již potře
a chybičky si myslíme, že se podařil a naši žáci
ukázali, že toho hodně umějí a dokážou se
poprat i s takovým náročným úkolem.

Mgr. Dana Cágová

