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POZVÁNKA  

 

NA WORKSHOP 
 

„Terénní příklady výuky vedoucí k posílení lokální 
identity, znalosti místní kultury a historie“ 

 
pod vedením:  

Mgr. Jiří Neminář (Muzeum Hlučínska) 
Mgr. Kateřina Skalíková (Za Opavu) 

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. (MAS Hlučínsko, Společnost přátel Muzea Hlučínska) 
 

 
 

Workshop se uskuteční  
Dne 24. 5. 2017 od 14:00  

Obec Sudice / Skanzen lidových tradic a řemesel (Bolatice) 
 

Odjezd:  
Hlučín, Autobusové nádraží – 13:15 

Dolní Benešov, Zastávka MHD Kaple – 13:30 
 

 
Anotace:  
Terénní workshop se zaměří na vyzkoušení metod výuky vlastivědy a dějepisu přímo v krajině 
a v obcích Hlučínska. Ukáže, jak lze pro výuku žáků základní školy využít zdejší kulturní 
dědictví v obci Sudice (pod vedením Jiřího Nemináře), kde se přímo učebnicově protíná 
krajina a paměť, jež je spjata s významnými historickými událostmi, které na její tvářnosti 
dodnes zanechaly zřetelnou stopu. Po druhé světové válce bylo původní německé 
obyvatelstvo až na několik desítek jednotlivců vysídleno. Jaké důsledky z toho vzešly pro 
danou vesnici? Jak se s událostí zachází v současnosti? A kdo vůbec byli původní obyvatelé? 
To jsou možné otázky, které lze přímo v prostoru rozvíjet a na něž lze hledat odpovědi. 
Sudice byly zároveň první osvobozenou obcí současné ČR. Žáci si zde mohou prostřednictvím 
přímého kontaktu s  pomníky a památníky vytvořit představu o probírané historické události. 
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Na příkladu zdejších významných stavebních památek bude představena Památkovaná 
(didaktická hra pod vedením Kateřiny Skalíkové). Dalšími tématy budou život na venkově 
v minulosti, zemědělství a řemesla ve skanzenu v obci Bolatice. Učitelé si přímo v terénu 
vyzkouší a osvojí metody výuky vedoucí k posílení lokální identity, znalosti místní kultury a 
historie. 
 

 
Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Hlučínsko-

východ/západ, v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit (vzdělávání ředitelů a pedagogických 

pracovníků škol). 

 
 

 

S přáním příjemného dne  

  

Hana Paverová, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hlučínsko-západ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRATKA 

 
Mám / nemám (nehodící se smažte) zájem o uvedenou vzdělávací aktivitu. 

Za …………………….. (prosím, vyplňte název organizace) se zúčastní ……………….(prosím, doplňte 

počet osob za Vaši organizaci, jež se vzdělávací aktivity zúčastní). 

Označte místo nástupu do autobusu / účasti na exkurzi: 

o Hlučín 

o Dolní Benešov 

o Sudice 

 

Návratku prosím zašlete na e-mailovou adresu hannapaverova@seznam.cz 

 


