
Školní projekt: „To je Svitava a záhada z lahve“ 
 
Úvodní údaje k projektu 
 
Anotace a cíl projektu:  
Školní projekt (dále jen ŠP) „To je Svitava“ je zaměřený na poznávání řeky             
Svitavy především na úsek protékající Brnem. Cílem projektu je zvýšení          
sounáležitosti s tímto místem a podpora občanské angažovanosti. Pilotní        
ověřování projektu proběhne v několika třídách základních škol primárně        
sídlících v blízkém okolí řeky Svitavy (kapacita je omezena).  
 
Cílová skupina: 
Projekt je určen pro žáky a učitele 1. stupně základních škol (ideálně žáky             
4. a 5. tříd sídlících v okolí řeky Svitavy). 
 
Místo realizace:  
Úvodní teoretická část a tvorba výstupů se realizuje přímo ve škole. Praktická            
část se koná u řeky Svitavy prozatím na Černovickém nábřeží. 
 
Zařazení projektu do RVP: 
Projekt naplňuje RVP v rámci průřezového tématu Výchova demokratického        
občana především v oblasti postojů a hodnot. Vede k otevřenému, aktivnímu,          
zainteresovanému postoji v životě a učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti         
a angažovanosti. Dále projekt přispívá k naplňování všech pěti klíčových         
kompetencí s důrazem na kompetence k řešení problémů a kompetence        
občanské. 
 
Vyučovací předměty: 
Realizace projektu je vhodná v rámci předmětů: vlastivěda, přírodověda, český         
jazyk a výtvarná výchova. 
 
Časová náročnost projektu: 
Zaškolení pedagoga bude trvat 2 hodiny na společné schůzce. Na realizaci           
projektu ve výuce je třeba si vyhradit 6 vyučovacích hodin. Není zde započítán             
čas na dopravu na místo realizace praktické části v terénu.  
 
Podmínky účasti 
Účast v projektu je pro zapojené školy zdarma.  
Zapojený pedagog absolvuje před začátkem školního projektu úvodní schůzku         
s koordinátorem projektu, kde se dozví princip, náplň a průběh ŠP. Místo           
schůzky bude včas upřesněn. Metodické materiály potřebné k realizaci        



projektu budou v elektronické podobě dostupné na webu       
www.nabrezisvitavy.cz. Zapojený pedagog s žáky absolvuje všechny níže       
uvedené části projektu.  
 
Části projektu 
1. Úvodní schůzka s učiteli (max. 2 hodiny) 
2. Úvodní teoretická část (2 vyučovací hodiny, ve škole) 

● základní informace o řece Svitavě v historii i současnosti,  
3. Praktická část (2 vyučovací hodiny, v terénu u řeky Svitavy Černovické            
nábřeží, nejbližší zastávky Tržní či Mírová) 

● procházka po nábřeží řeky Svitavy a jeho průzkum, plnění úkolů          
směřujících k lepšímu poznání tohoto místa, generování nápadů na        
vylepšení nábřeží, výběr finálního nápadu na tvorbu 

4. Tvorba výstupů (2 vyučovací hodiny, ve škole) 
- děti budou vytvářet model nábřeží, tak aby se jim toto místo více líbilo 
 
Samotná realizace vzdělávacích aktivit projektu je v režii zapojených učitelů a          
tedy i časové rozvržení jednotlivých aktivit je pouze na nich. Projekt lze            
realizovat v průběhu celého školního roku. Vhodná doba na realizaci jsou           
například projektové dny či týdny nebo závěr školního roku. Metodické          
materiály obsahují pracovní listy, podrobnou metodiku s popisem aktivit a         
potřebné pomůcky k realizaci v elektronické podobě.  
 
Motivace projektu (červená nit projektu) 
Projektem děti provází dvojice detektivů - inspektor Okoun a jeho kolega           
strážník Komár. Snaží se vyřešit záhadu z lahve a děti jim s tím mají pomoci.             
V lahvi najdou zvláštní starobylý vzkaz a pomocí plnění úkolů v pracovním listě           
ho mají rozluštit. Každý úkol uvádí krátký příběh, jehož součástí je také zadání             
úkolu. Vyřešením úkolu děti získají indicie k odhalení tajemství v lahvi. Mají          
přijít na to, že onen vzkaz v lahvi je vlastně stará mapa řeky Svitavy. Indicie,              
které získaly vyřešením úkolů v pracovním listě, jsou místa, podle kterých lze           
orientovat starou mapu a přiložit takto na mapu novou. V mapě se ukrývá             
místo, které ve staré mapě chybí a to je cílem výletu k řece Svitavě, jde o               
Černovické nábřeží.  
Zde děti plní úkoly, aby zjistily, proč se na dané místo měly vydat a kdo jim                
vzkaz v lahvi poslal. Úkoly jsou zaměřené na poznávání tohoto místa, rozvoj           
pozorovacích schopností a získání dalších informací o něm. Mají také zjistit, co            
se jim na tomto místě líbí či nelíbí a navrhnout změny. Na závěr vytvoří výstup,               
kde budou již vyobrazeny změny tohoto místa, které by mohli pomoci k jeho            
zatraktivnění a tedy zvýšit návštěvnost a oblíbenost tohoto místa.  

 
 






