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      projekt určený žákům základních škol, realizovaný ve spolupráci  

ostravských středisek volného času a domu dětí a mládeže 

 

 

 

       Realizace projektu: 

 

 

       Délka trvání programu: 9:00 – 12:00 hodin (určeno žákům II. stupně) 

                                                             

 

Místo realizace badatelských dnů: 

▪ 7. 6. 2022 Komenského sady, Ostrava – Moravská Ostrava 

▪ 8. 6. 2022 Sady Dr. Milady Horákové, Ostrava – Moravská Ostrava 

▪ 9. 6. 2022 Bělský Les, Ostrava – Zábřeh 

▪ 10. 6. 2022 Pustkovecké údolí, Ostrava – Poruba 

Popis projektu:  

Program environmentálního charakteru pro žáky základních škol, v němž si děti i jejich učitelé budou 

moci zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím metody „BADATELSKÉ VYUČOVÁNÍ“ 

vyzkoušet různá měření a výzkumné postupy z oblastí pedologie, meteorologie, fenologie, 

biometrie a hydrologie. 

 

 

Cena programu: 

▪ Programy v rámci BADATELSKÝCH DNŮ – ZDARMA  

Termín pro odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2022 (kontakty viz propozice) 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Partneři projektu: 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT FINANČNĚ PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 

 

 

 

 

 

7. 6. – 10. 6. 2022 

BADATELSKÝ 

SVET ˇ 



 

 

 

 

V rámci projektu BADATELSKÝ SVĚT proběhnou v průběhu června 2022 čtyři BADATELSKÉ DNY, 

v celkem čtyřech ostravských městských obvodech (jeden den = jeden obvod).  

 

BADATELSKÝ DEN 

Program environmentálního charakteru pro žáky základních škol, v němž si děti i jejich učitelé budou 

moci zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím metody „BADATELSKÉ VYUČOVÁNÍ“ 

vyzkoušet různá měření a výzkumné postupy z oblastí pedologie, meteorologie, fenologie, biometrie a 

hydrologie. Délka programu cca 2–3 hodiny. 

 

 

           POZOR!!!  

           Omezená kapacita pro účast v projektu. Nutná rezervace míst. 

  

          KONTAKTNÍ OSOBY PRO JEDNOTLIVÉ AKCE:  

          (přihlášky a bližší informace dle výběru termínu akce) 

 

• 7. 6. 2022  SVČ Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, p. o.  

o Bc. Ondřej Bílek (tel.602 540 672, obilek@svcoo.cz)  

 

•  8. 6. 2022 SVČ Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, p. o  

o RNDr. Zuzana Čerkovská (tel. 732 454 638, zuzana.cerkovska@svc-korunka.cz) 

 

• 9. 6. 2022 (termín je plně obsazen)  SVČ Ostrava – Zábřeh, p. o. 

o Stanislav Prais, tel. 727 856 841, stanislav.prais@svczabreh.cz 

 

• 10. 6. 2022 DDM Ostrava – Poruba, p. o 

o Bc. Daniel Koutný (tel. 725 037 079, daniel.koutny@ddmporuba.cz) 

 

Za aktivní účast v programu děti obdrží butony s logy akce, ti 

nejúspěšnější také zajímavou věcnou cenu. 

 

 

 

 

       

• 8:30 – 9:00 hodin           prezence účastníků  

• 9:00- 11:45 hodin vlastní „badatelská činnost“  

• cca 12:00 hodin vyhodnocení a předání odměn 

 

Upřesnění:  

Každá skupina při prezenci obdrží mapku se zakreslenými místy jednotlivých činností v rámci 

badatelské stezky a posloupností jejich plnění. Vlastní program spočívá v absolvování celkem 

osmi disciplín ve stanoveném časovém limitu (odborná měření, práce s přístroji a pracovními 

listy, zábavné soutěžní disciplíny). Za splněný úkol skupina obdrží razítko/ nálepku do své 

mapky a pokračují dál… Přechod k dalšímu úkolu absolvuje celá třída vždy společně. 
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Projekt BADATELSKÝ SVĚT 

 

Název a adresa školy: ………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Třída: ……………………………………………………Počet žáků: ………………………………………… 

 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení): ………………………………………………………………………………. 

 

Kontakt (telefon a e – mail): 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Označte vybraný program: 
  

▪   7. 6. 2022  Komenského sady, Ostrava – Moravská Ostrava  

▪   8. 6. 2022  Sady Dr. Milady Horákové, Ostrava – Moravská Ostrava 

▪   9. 6. 2022 Bělský Les, Ostrava – Zábřeh 

▪   10. 6. 2022 Pustkovec, rybník, Ostrava – Poruba 

 

Bereme na vědomí, že pro zařazení školy do programu je rozhodující pořadí doručených přihlášek. 

 
Přihlášením do projektu škola bere na vědomí a přijímá obsah projektu uvedený v propozicích a vyjadřuje 

v souladu se zákonem č.101/2002 Sb. v platném znění souhlas s nakládáním s údaji a se zveřejněním fotografií 

z akcí pro propagaci činnosti SVČ a DDM – realizátorů projektu. Ochrana osobních údajů dle zákona 

č.101/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Podepsanou přihlášku odešlete na adresu kontaktní osoby  

dle vybraného programu (viz propozice) - v tištěné podobě 

nebo naskenovaný dokument elektronickou poštou. Děkujeme. 

 

 

 

 

Doprovázející pedagog plně zodpovídá za svoji třídu/ skupinu. Pedagogové SVČ a DDM 

zajišťují program a odbornou činnost na jednotlivých stanovištích. Projekt se koná za 

každého počasí, doporučujeme s sebou: svačinu a pitný režim, vhodný oděv a obuv. 

 

 

 

 

 

 

Datum a podpis: 


