Ohlédnutí za prvním rokem projektu NatTech.
Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila společně s VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice do
projektu NatTech MSK. Jde o projekt ke zatraktivnění technického vzdělávání ve středních
a základních školách.
Žáci šestého a sedmého ročníku celý rok jezdili pravidelně na část výuky předmětu Člověk
a svět práce do dílen a učeben VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Výuka probíhala ve stolařské a
zámečnické dílně a v počítačové učebně.
Žáci devátých a osmých tříd se na této škole zúčastnili vždy dvou celodenních workshopů,
při nichž se seznámili s výukou a s vyučovanými obory. Při druhém workshopu si vyzkoušeli i
práci v kovárně. V průběhu května a června se stejných workshopů zúčastní i obě sedmé
třídy.
Pro naše žáky byly v rámci projektu zorganizovány zatím dvě jednodenní exkurze.
Uskutečnily se 21. a 28. listopadu. Žáci navštívili ZETOR Brno a elektrárnu v Dalešicích.
Velmi žádanou aktivitou byl technický kroužek. Tři naši deváťáci spolu s dalšími žáky
spolupracujících základních škol se jej účastnili po celý školní rok každou sudou středu
odpoledne. První část se konala pětkrát ve stolařské dílně, další část pětkrát v počítačové
učebně a nyní kroužek probíhá v zámečnické dílně.
Protože byl o kroužek ze strany našich žáků zájem mnohem větší, vytvořili pro 12 našich
žáků další, ten probíhá ve stolařské dílně.
Celý projekt je našimi žáky i pedagogy hodnocen velmi kladně. Máme mezi sebou i výjimky,
které nezaujmeme ničím, ale většina se na tyto akce těší. Zejména na další exkurze. Ráda
bych ocenila především tu část projektu, kde si naši žáci mohou vyzkoušet různé činnosti –
práci se dřevem a kovem. Zároveň získají povědomí, kde se škola nachází, jak mají
vybaveny učebny a dílny. Dovídají se o učebních a studijních oborech této školy. Vědí, jak
vypadá oheň v kovárně a co je kovadlina, k čemu slouží šuplera, jak vzít do ruky a použít
pilník, pilku, vrtačku.
Stejně jako střední škola v Kopřivnici se do téhož projektu zapojila Dolní oblast Vítkovice.
V rámci jejich nabídky se naši žáci zúčastnili těchto vzdělávacích programů:
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
třídy 1. – 3. ročníku
ROBOTI V NAŠEM ŽIVOTĚ
třídy 4. – 5. ročníku
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
třídy 5. ročníku
ROBOTI VE SLUŽBÁCH LIDSTVA
třídy 7. – 9. ročníku
Během měsíce června ještě navštívíme:
BUDIŽ SVĚTLO
třídy 7. ročníku
TAJEMSTVÍ VESMÍRU
třídy 9. ročníku
PRAVĚK – DOBA KAMENNÁ
třídy 4. ročníku
Projekt pokračuje i v příštím školním roce a naše žáky čeká řada dalších vzdělávacích
programů, exkurzí a činností. Jsme rádi, že jsme se do tohoto projektu zapojili. Teď už
můžeme jen doufat, že se milióny, vložené do tohoto projektu, vrátí zpět prostřednictvím
zájmů žáků o přírodovědné a technické obory.

!
!

1

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Příbor, Jičínská 486

