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Vážení pedagogové, vážení rodiče a děti, přátelé, 

útlá publikace, jež se Vám dostává do rukou, si klade za cíl zmapovat histo-
rii a vývoj jednoho projektu, který byl realizován ve školním roce 2014/2015 
v Mateřské škole v Radkově. 

Pojem „projekt“ u nás již není nový. Školní projekty se staly plnohodnotnou 
součástí většiny škol. Dodejme naštěstí. Zaměřují se totiž často na nepříliš ob-
vyklá témata, reflektují aktuální problémy, scelují spolupráci mezi jednotlivci 
i organizacemi, přinášejí nové zkušenosti a prohlubují znalosti nás všech.

Ústředním prvkem činnosti neziskové organizace Za Opavu je rovněž projekt. 
Náš spolek se již od roku 2010 systematicky zabývá tvorbou a realizací pro-
gramů pro děti, a to jak formou projektových dnů, tak kontinuální výchovou 
ve vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. 

Obrat, který naše společnost po desetiletích morální a hodnotové devastace 
socialistického režimu zažila v 90. letech 20. století, přinesl nejen vytoužené 
svobody a možnosti, ale taky naděje, že je možné ztracené hodnoty a tradice 
získat zpět. 

V dnešní době, s odstupem 25 leté zkušenosti, je však s podivem, že se tyto 
naděje naplňují jen velmi pozvolna. Snad to není dáno jen setrvačností myš-
lení. Možná jsme brzděni i tím vším, co nám přináší moderní společnost, sou-
časné technologie, informační přebytek, uspěchaný způsob života, které nám 
nedovolují se více soustředit na témata, která vyžadují pozornost. 

Z těchto důvodů jsme pocítili velkou naléhavost řešit komplexně toto téma již 
u dětí školního a předškolního věku, vzbudit u nich povědomí o vážnosti a nut-
né ochraně kulturních a přírodních hodnot naší země. Poznávat region, ve kte-
rém žijeme, upevňovat si vztah k němu, chránit jej. Snad se nám to alespoň 
částečně podařilo i v tomto případě.

Pěkné čtení přeje realizátorka programu
Bc. Kateřina Skalíková 
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Popis projektu 
Cílem projektu bylo realizovat roční edukační program výuky ochrany a péče 
o kulturní dědictví ve školním roce 2014/2015 v Mateřské škole v Radkově 
(okres Opava) pro děti ve věku 3 až 7 let. 

Program se zaměřoval na oblast nemovitého a movitého kulturního dědictví, 
a to včetně historických sídel, přírodních zajímavostí, krajiny či archeologic-
kých památek. 

Jednotlivé lekce byly rozděleny do dvou částí: 
A. teoretické – část výuky probíhající ve školním prostředí,   
B. praktické – část výuky probíhající mimo školní prostředí – na procházce, 
na exkurzi, na návštěvě, na besedě, na výstavě apod.   
Zvláštní důraz byl přitom kladen na praktickou stránku výchovy spojenou se 
zážitky přímo v terénu. 

V průběhu roku jsme pracovali s úkoly v sešitech a také se souborem nově 
vytvořených edukačních pomůcek. Výuka byla doplněna o obrázková čtení, 
hádanky, cvičení, dramatická vystoupení, skupinové hry, skládanky, výtvarné 
činnosti a další.  

S vedením předškolního zařízení bylo dohodnuto, že budou projektové dny 
probíhat vždy jeden den v měsíci v průběhu celého školního roku. Edukační 
projekt byl zahájen v září 2014 prvním výukovým dnem, ukončen byl v červnu 
2015. 

Koncept projektu vznikl jako duchovní dílo jeho realizátorů, stejně jako veške-
ré výukové materiály a edukační pomůcky.
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Krajina 

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- co je to krajina a jaké plní funkce.
• Co jsme mohli společně poznat?
- historický skleník v Radkově-Dubové.
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Typologie staveb

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- Jak stavby dělíme a z čeho se skládají.
• Co jsme mohli společně poznat? 
- výrobu firmy Kovoblesk v Radkově.

2
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Církevní památky 

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- druhy církevních staveb, jejich umístění a funkce
• Co jsme mohli společně poznat?
- kostel Narození Panny Marie v Radkově.
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Vesnice, města

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- jak se liší vesnice a město.
• Co jsme mohli společně poznat?
- Obecní úřad a knihovnu v Radkově.

4



8

Movité památky

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- co jsou to movité památky a jak se o ně pečuje
• Co jsme mohli společně poznat?
- Obecní muzeum na faře v Radkově.
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Restaurování 

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- co je to restaurování, proč a jak se provádí
• Co jsme mohli společně poznat?
- restaurátorský a sochařský ateliér v Radkově-Dubové.
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Technické památky a řemesla 

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- jaká jsou tradiční lidová řemesla
• Co jsme mohli společně poznat?
- podnik SOV-trading na zpracování dřeva v Radkově-Dubové.
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Archeologie 

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- co je to archeologie, kdo je to archeolog a co dělá
• Co jsme mohli společně poznat?
- Slezské zemské muzeum v Opavě.
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Světské památky

• Co jsme se společně dozvěděli a naučili?
- druhy světských staveb, jejich umístění a funkce
• Co jsme mohli společně poznat?
- zámek v Radkově-Dubové.

9



13

Památka a její ochrana

• Co jsme se společně naučili? 
- co je to památka, proč a jak se chrání
• Co jsme mohli společně poznat?
- zříceninu hradu Vikštejna v Radkově-Dubové.

10



14

Poděkování 

Školní projekt „Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví“, neboli Památkova-
ná, byl realizován v průběhu let 2014/2015 jako roční výukový program pro 
děti Mateřské školy v Radkově s tím, že dvě pilotní hodiny (restaurování a ře-
mesla) byly realizovány již ve 2. polovině školního roku 2013/2014. 

Děkujeme tímto zástupcům mateřské školy, a to především učitelkám 
Mgr. Pavle Hümerové, Renatě Hrbáčkové a Emílii Mrákavové, za spolupráci 
v průběhu celého školního roku. 

Za odvahu zažít nové, píli v činnostech, kreativitu a radost při jejich plnění, 
děkujeme všem dětem Mateřské školy v Radkově: Kubíkovi Kubátovi, Klár-
ce Lhotské, Jiříkovi Marxovi, Victorce Křenkové, Vašíkovi Skalíkovi, Kubíkovi 
Janečkovi, Matýskovi Bolfovi, Kristýnce Brožkové, Matýskovi Kubíčkovi, Ven-
dulce Ohnhäserové, Davídkovi Sedláčkovi, Toníkovi Zwesperovi, Bohouškovi 
Kalafusovi, Hubíkovi Pořízkovi, Barunce Kalafusové, Barunce Hrubé, Pavlínce 
Bosákové, Julince Dehnerové, Karolínce Marxové, Deniskovi Medveckému, 
Adámkovi Hrubému a Lukáškovi Bolfovi.     
Poděkování náleží také rodičům a dalším rodinným příslušníkům.

A na závěr velice děkujeme všem dalším, kteří se na základě našich přání 
a žádostí s ochotou a nadšením zapojili především do praktické stránky pro-
jektu a umožnili nám získat nové zkušenosti a poznání při návštěvách, ex-
kurzích a prohlídkách. Děkujeme tímto Ing. Miladě Toškové ze zahradnictví 
v Dubové, Ing. Josefu Schvanovi a zaměstnancům fy Kovoblesk, dále faráři 
Mgr. Peterovi Kerakovi, starostovi obce Petrovi Dubovému, kamnáři panu Vla-
dimírovi Konečnému, sochařskému a restaurátorskému ateliéru MgA. Tomáše 
Skalíka, společnosti SOV-trading a Ing. Leo Harazimovi, pracovníkům Slezské-
ho zemského muzea v Opavě, zaměstnancům Dětského domova v Radkově 
a výtvarnici Kateřině Meletzké.   

Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR. 

Pomoci a ochoty všech si vážíme. Děkujeme. 
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