Středověká Třebíč dnes
7. ročník
Projekt ŠVP Středověká Třebíč dnes byl vytvořen pro žáky 7. ročníku.
Projektu se zúčastnilo celkem 72 žáci a 6 pedagogů.
Záměrem tohoto projektového vyučování bylo žáky seznámit s městem
Třebíčí, s jeho původem, historií i současností. Poznání regionálních tradic
v pověstech, rozvoj různých forem komunikace a informování návštěvníků
města. Završením projektu byla samostatná prezentace vlastní práce.
Žáci pracovali v šesti pracovních skupinách ve třech blocích.

Rozvržení projektu :

1. středa:

Návštěva jednotlivých skupin na stanovištích v Třebíči podle předem
stanoveného itineráře ve spolupráci s MěKS. První tři byly půlhodinové exkurze
s průvodcem, dále židovský hřbitov podle předem připraveného materiálu
v tištěné podobě a na závěr návštěva sídla firmy Kapucín, kde žáci shlédli model
města Třebíče a díky ochotě pana ing. Milana Šťastného i židovskou rituální
lázeň – micve.
a) Bazilika sv. Prokopa
b) zadní synagoga
c) městská věž
d) židovský hřbitov
e) sídlo firmy Kapucín - model města Třebíče

Rozpis exkurzí :
skup.
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2. čtvrtek:

Vytváření prezentací z různých oborů:
A - Bazilika sv. Prokopa - Simona Dobšínská
B - Pověsti třebíčska - SoňaChlachulová
C - Cizojazyčný průvodce městem - Ludmila Jakešová
D - Cestovní kancelář - Lenka Witkovská
E - Židovské město - Pavel Mikoláš
F - Středověké opeňění města - Milan Zeibert

3. závěrečná prezentace :

Žáci v závěrečných prezentacích předvedli svou dvoudenní práci : seznámení
s třebíčskými historickými branami jako součástí opevnění města, vytvořením
modelu románsko-gotické rozety, historií židovského osídlení a židovských
tradic a písní, počítačové prezentace v různých programech, rozbor třebíčských
pověstí či anglicky psaná brožura jako průvodce městem.

Hodnocení:
Vlastní hodnocení celého projektu ze strany žáků bylo velice pozitivní.
Obzvláště je zaulala prohlídka městské věže, či židovského hřbitova nebo
unikátní rituální lázeň – micve.
Hodnocení ze strany pedagogů bylo též kladné. Žáci přistoupili k zadaným
úkolům většinou zodpovědně, s elánem a práce je bavila. Vhodné se jevilo
všem zúčastněným učitelům rozdělení žáků ze třech tříd rovnoměrně do
jednotlivých skupin, pro lepší možnost poznání se a zvláště poznání rozdílného
tempa, úrovně a discipliny v práci žáků ze tříd různé úrovně – 7A, 7B, 7C.
Nedostatky se objevovaly zejména v samostatnosti a schopnosti žáků
komunikovat. Mnozí žáci jen pasivně přihlíželi práci jiných, na druhou stranu se
projevovala schopnost tvořivějšího myšlení některých a naopak dovednosti ve
zručnosti dalších. Při závěrečných prezentacích byl znát velký pokrok oproti
loňské prezentaci projektů, žáci byli komunikativnější a odvážnější. Zároveň
byly závěrečné prezentace pestřejší a v různých formách. Nešlo už pouze o
kolážovitě seskupené plakáty, ale žáci vytvořili např. anglicky psanou brožurku,
model třebíčské rozety či počítačové prezentace v programech Power Point či
Windows Movie Maker.
Celkově byl tento projekt velmi zdařilý a je příslibem pro projektové vyučovací
jednotky i v osmém ročníku.

Hodnocení projektu a fotografie: Pavel Mikoláš

