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Realizátor projektu 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 

tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín – Nový Bohumín 

73581 

IČ: 75029120 

tel.: 596013104 

e-mail: skola@zsbenese.eu 

Rozsah 
Projekt má lokální působnost v rámci Moravskoslezského kraje. 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou projektu jsou žáci 1. stupně ZŠ a děti předškolního věku obou mateřských škol. Zapojením mladších 
dětí chceme pozitivně působit na zákonné zástupce těchto dětí, neboť na základě zkušeností z praxe předpokládáme, 
že děti budou své prožitky s rodiči sdílet. 

Realizace projektu 
1. 9. 2016 – 30. 6. 2017 

Celková výše dotace 

73 300 Kč (z toho 54 500 Kč hrazeno z dotace Moravskoslezského kraje, 18 800 Kč hrazeno z vlastních zdrojů) 
 

Anotace 

Projektem chceme podnítit zájem dětí o studium přírodovědných předmětů již od útlého věku a to především 

formou zážitkového vzdělávání a badatelsky orientovaného vyučování.  

Díky projektu budeme moci pořídit laboratorní sady určené pro žáky mladšího školního a předškolního věku a děti si 

aktivně osvojí metody pozorování, měření či experimentování, seznámí se s vlastnostmi látek a objektů kolem nás. 

Projekt je v souladu se Školním vzdělávacím programem v rámci předmětu Člověk a jeho svět a s aktivitami školy a 

obou mateřských škol. Projekt umožní zlepšit kvalitu vzdělávání přírodovědných předmětů, podporuje 

environmentální výchovu, přispěje k rozvoji logického myšlení žáků, k formulaci jednoduchých problémů a 

vyvozování závěrů. Zapojením mladších dětí s důrazem na prožitek a praktické experimentování a badatelství lze 

předpokládat, že díky pozorování okolního prostředí a jevů v přírodě si děti přiměřeně ke svému věku budou vytvářet 

pozitivní vztah k přírodě a okolí (neničí, chrání, chápe zodpovědnost za prostředí ap.) 

Efektivita projektu se projeví ve zvýšení přírodovědné gramotnosti dětí propojením teorie s praktickým badatelsky 

orientovaným učením založeném na vlastním prožitku. Děti si nenásilnou formou aktivně osvojí metody přírodních 

věd.  Získané přírodovědné znalosti dále děti využijí při řešení běžných životních situací (nesahá na horké, svůj oděv 

přizpůsobí teplotě venku, odhadne objem nádoby,...). 
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Pokračování projektu 

Zakoupením laboratorních souprav umožníme pokračování badatelsky orientované výuky i v dalších letech, čímž 

rozšíříme okruh a zvýšíme počet zapojených dětí. Zaměřením výuky na experimentování a prožitek zvýšíme motivaci 

k dalšímu přírodovědnému vzdělávání a posílíme kladný vztah našich dětí k přírodě a jejich zodpovědnost 

k životnímu prostředí. 

 


