
 

 

 

 

Příklad dobré praxe – Projekt Poznáváme náš region 
Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou 

  

ZŠ Vrané nad Vltavou má dlouholetou tradici s realizací mezinárodních 
projektů (Globe, ENO, Ekoškola, Živá voda pro obec, …) i s pořádáním vlastních 
celoročních či víceletých projektů (Afrika, Praha, Vltava, Žijeme v Evropě, Světové 
a mezinárodní dny, …).  

Ve školním roce 2011/12 byl zahájen rozsáhlý víceletý projekt POZNÁVÁME 
NÁŠ REGION. Uvědomujeme si, že žáci školy poměrně dobře znají pobřeží Itálie, 
Chorvatska, Řecka, Turecka či Španělska, ale řada z nich vůbec netuší, jaké krásy 
a zajímavosti se nacházejí přímo za humny. Cílem tohoto projektu je postupně 
(a nejlépe osobně) poznat svůj region, seznámit se s jeho historií, kulturou, přírodou 
i současností.   

Mezi nejpodstatn ější výstupy projektu pat ří vznik elektronické regionální 
učebnice , která bude obsahovat základní fakta, ale hlavně také různé výzkumné 
a badatelské úkoly, problémové otázky, pracovní listy i hry.  Elektronickou verzi 
považujeme za výhodnou ze dvou důvodů – dá se snadno aktualizovat a doplňovat 
a každý si z ní může vybrat tu část, která ho zajímá. Mezi další výstupy budou patřit 
tematické fotogalerie a soubory videí, sborníček vycházek a exkurzí, deskové hry, 
sborníčky vlastních prací atd. 

Projekt začal definováním regionu – podíleli se na tom žáci všech tříd 
2. stupně školy. Vybrán byl nakonec takový prostor, který je relativně snadno 
dostupný veřejnou dopravou.  Následně žáci školy v rámci jednotlivých předmětů 



 

 

 

 

začali shromažďovat potřebné informace, v některých případech je zvládli již též 
zpracovat do nějakého konkrétního výstupu – vzniklo např. několik karetních 
a deskových her, soubor grafů a tabulek porovnávajících jednotlivé obce regionu, 
kalendář s chráněnými druhy rostlin atd.  

V rámci projektových dnů žáci navštívili některé vybrané lokality a připravovali 
podklady pro zpracování navštívené trasy do sborníčku vycházek a exkurzí. 

Doplňkem projektu se staly 2 významné dlouhodobé aktivity: 
Celoroční sout ěž Znalec našeho regionu  (zatím byl uskutečněn její 

1. ročník). Každé kolo této soutěže je tematicky zaměřeno (v 1. ročníku byla zadána 
tato témata: Vyhlídky. Mosty a přívozy. Osobnosti mající vztah k regionu. Obec 
Vrané nad Vltavou. Příroda našeho regionu.). V rámci kola, které trvá téměř 
2 měsíce, hledají žáci odpovědi na otázky testu, řeší poznávačku, šifrované úkoly 
a v neposlední řadě jsou vybízeni k návštěvě míst, o kterých se v daném kole mluví 
(zde je cílem vtáhnout do praktického poznávání regionu celou rodinu).  V rámci 
6. a 7. tříd je zadání soutěže využíváno i v rámci hodin Informatiky, kdy se žáci učí 
efektivně hledat relevantní informace. 

Každé kolo je samostatně vyhodnoceno, na konci roku je určen nejen 
absolutní vítěz, ale také nejlepší jedinci v rámci jednotlivých ročníků. Do 1. ročníku 
soutěže se zapojilo 62 žáků 2. stupně školy. Druhý ročník soutěže bude obsahovat 
pravděpodobně tato témata: Řeky a potoky. Naučné stezky. Průmyslové objekty 
v minulosti a v současnosti. Kostely, hrady a další historické památky. Lomy 
a geologické zajímavosti regionu.  

Druhou důležitou aktivitou, kterou jsme začali uskutečňovat v 2. pololetí 
školního roku 2011/12 je cyklus regionálních exkurzí a vycházek s výkladem . 
Cílem je ukázat žákům školy, jejich rodičům, ale i zájemcům z řad veřejnosti 
zajímavá místa v našem regionu.  Zde je asi potřeba uvést, že naše obec je součástí 
satelitního prstence kolem Prahy a v posledních letech se do ní stěhuje spousta lidí, 
kteří k místu ani k širokému regionu nemají žádný vztah, exkurze mají pomoci tuto 
situaci napravit.  Jen ten, kdo místo zná, prožije si ho, osahá si ho, jen ten může 
k němu mít opravdový vztah a zájem o to, aby toto místo prosperovalo. 

Ve školním roce 2011/12 se nám podařilo uskutečnit 3 výpravy – při první 
jsme zkoumali kandíky na Medníku či zajímavé vyhlídky na Vltavu i Sázavu 
(Smetanova, Raisova, Klimentova), při druhé jsme prolezli PR Zvolská Homole i EVL 
V Hladomoří, třetí nás zavedla do PP Vlčí rokle, PR Grybla, PR Čížov, prohlédli jsme 
si zříceninu Zbořený Kostelec i Týneckou rotundu, která je chráněna v rámci Natury 
2000 kvůli letním koloniím netopýra velkého. Ve školním roce 2012/13 plánujeme 
pokračování – již nyní je vytipováno více než 10 dalších zajímavých tras. 
 


