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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 

 

pořádáme výukové lekce k vlastivědnému kufříku pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 

Malý mulař 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KDY:  září 2020:    7. 8. 10. 14. 15. 21. 24. 25.
    

říjen 2020:   6. 8. 12. 13. 15. 20.  22. 23. 
 

listopad 2020:  3. 4. 5. 11. 12. 13.  16. 18. 

   19. 23. 26. 27. 

 

prosinec 2020:  2. 3. 4. 7. 8. 10.  14. 15. 
 
(!) Zářijové termíny a termíny do 13. 10. včetně jsou určeny jen pro MŠ, na všechny 
ostatní termíny - počínaje 15. 10. – se mohou kromě mateřských hlásit již také 
základní školy (nižší stupeň). 

 
KDE:  ve vaší MŠ a ZŠ (= 1. stupeň) 
 
PRO KOHO:  Pro děti MŠ: V rámci jednoho termínu proběhne výuka v rozsahu až 3 lekcí (1 lekce 

trvá 45 minut pro 1 třídu dětí), mohou se tak vystřídat až 3 třídy vaší MŠ. Začátek cca 
v 8:30 hod (domluvíte se přímo s p. lektorkou). (další informace vizte níže). 
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Pro žáky ZŠ (1. stupeň): V rámci jednoho termínu proběhne výuka v rozsahu až 3 lekcí 
(1 lekce trvá 45 minut pro 1 třídu žáků), mohou se tak vystřídat až 3 třídy ve vaší ZŠ. 
(další informace vizte níže) 

 
PŘIHLÁŠENÍ: Probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu MAS Hlučínsko "zde".  

 
Do poznámky, prosíme, uveďte, zda přihlašujete ZŠ nebo MŠ (v případě spojených 
subjektů). Na volný termín je potřeba se přihlásit min. 2 dny předem.  
 
(!) Vzhledem k čtyřměsíčnímu výpadku v pořádání aktivit a s ohledem na hygienická 
opatření již nebude možné Kufřík ponechat (zapůjčit) alespoň týden ve škole. Nově 
však nabízíme, že se aktivity Malý mulař mohou účastnit všechny děti MŠ, resp. 
všichni žáci nižšího stupně ZŠ = všechny třídy. Některé MŠ/ZŠ si tak rezervují počet 
dnů dle počtu tříd v celé MŠ / na nižším stupni s tím, že se v rámci jednoho dne 
uskuteční (až) 3 lekce (v malých MŠ/ZŠ naopak např. 1-2 lekce). 
 

Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující e-mail, následně Vás bude kontaktovat lektorka, se kterou se 

dále domluvíte na podrobnostech. Lektorka bude vybavena ochranným štítem, pomůcky budou po 

každém programu dezinfikovány. 
 

Popis aktivity: 

Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací 
model kaple, skleněná vitráž), fotografií a pracovních listů se děti/žáci seznámí s postupem výroby 
pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí.  
Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu podrobněji.  
 

Cíle: 

Děti/žáci  se seznámí s tradiční cihlovou architekturou Hlučínska.  
Děti/žáci nacházejí vztah k místu, kde žijí prostřednictvím poznávání staveb ve svém okolí. 
Děti/žáci rozlišují různé stavební materiály, druhy staveb a jejich účel.  
Děti/žáci poznají činnosti a nástroje osob ve spojitosti s různými druhy staveb. 
 

 
Témata kufříku: 

1. Příběh cihly 
2. Cihlové stavby 
3. Zedník 
4. Strahovická kaple 
5. Malý mulař na procházce 

 
Součástí kufříku jsou metodické listy pro učitele a pracovní listy pro děti. 
 

Délka výuky a počet skupin dětí/žáků bude předem domluvena s lektorkou Mgr. Michaelou Lokočovou. 

 

Průběh výuky: 

1. Lektorka se skupinami dětí/žáků provede výuku vybraných témat z kufříku. 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/rezervacni-system/
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2. Lektorka předá pedagogům kufřík s předměty, manuálem, pracovními listy a doporučeními, 

jak je používat.    

3. Pedagogové mohou využít kompletní kufřík Malý mulař k výuce po dobu jednoho týdne. 

 
 

Požadavky na školy a školky:  

- vyplnění Čestného prohlášení o počtu účastníků (formulář bude dodán) 

- pořízení cca 3 kvalitních fotografií (ostrých, vel. cca 2MB) a zaslání e-mailem na adresu: 
m.lokocova@email.cz 

- vyplnění krátkého evaluačního dotazníku (zpětná vazba) – webový odkaz zašleme po aktivitě 
 
 

Aktivita probíhá v rámci Implementace MAP. 


