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Metodika k projektovému dni/víkendu/týdnu 

 
 

Název projektového dne Kraj uhlí a železa 

 

 

Anotace 

Projektový víkend Kraj uhlí a železa je zaměřen na poznávání technických 

památek spjatých s těžbou uhlí, jeho zpracováním a výrobou železa - LANDEK 

PARKU Ostrava Petřkovice a Dolními Vítkovicemi (NKP Důl Hlubina, vysoké pece 

a koksovna Vítkovických železáren). Obě památky rovněž dokládají vývoj 

industriální architektury, její propojení s krajinou a vliv na ni. Zároveň nabízí 

možné využití těchto památek pro kulturní účely poté, co splnily svůj původní 

účel. Studenti se rovněž prostřednictvím návštěvy Technického muzea Tatra 

v Kopřivnici seznámí s vývojem automobilové výroby.  

 

 

Cílová skupina 

Studenti kvarty až třetího ročníku víceletého gymnázia. 

 

 

Zařazení projektového dne do vzdělávacího programu 

 

Dějepis – dějiny vědy a techniky konce 19. století a 20. století, moderní dějiny 

Fyzika - tepelné motory, benzínový spalovací motor, dieselový spalovací motor, 

Carnotův cyklus, děje s ideálním plynem 

Geografie - Země jako geologické těleso, zemské sféry, chemické, mineralogické 

a petrologické složení Země, geologická historie Země – geologická, krajina - 

ekologie,kulturní krajina, environmentalistika, krajinný potenciál, pozemní vody – 

propustnost hornin, chemické složení, ochrana, Vývoj interakce příroda – 

společnost – trvale udržitelný zdroj, limity přírodního prostředí 

Chemie – chemické zpracování uhlí, výroba železa, surovinové zdroje 

organických sloučenin, prvky triády železa a jejich sloučeniny, chemická výroba a 

životní prostředí, znečišťující látky ve vodě, v půdě a v ovzduší, moderní 

technologie a ochrana životního prostředí 
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Materiální zabezpečení projektového dne 

Zajištění dopravy, ubytování a vstupů, podrobná mapa regionu, autoatlas. 

 

Finance 

Doprava     13 200,- Kč 

Vstupy      6 250 ,-Kč 

Ubytování   10 700,- Kč  

 

Vstupní motivace studentů 

 

Seznámení studentů s cíli projektového víkendu, seznámení s historickými 

reáliemi. 

 

 

Realizace projektového dne – návod pro učitele 

 
Program  

 
Sobota:  

 
9.30 hod.   odjezd z Jevíčka 
11.30 hod.   Kopřivnice – Technické muzeum Tatra 
12.30-14.30 hod. přestávka na oběd, prohlídka Kopřivnice 
15.00-17.00 hod.   LANDEK PARK - hornické muzeum 
17.30 hod.   ubytování v Dětmarovicích  
18.00 hod.   večeře 
19.00 hod.  prohlídka okolí 

 
Neděle: 

 
8.00 hod.   snídaně 
9.00 hod.   odjezd z Dětmarovic 
10.00 hod. Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysoké pece a 

koksovny Vítkovických železáren 
12.00-14.00 hod. prohlídka Ostravy 
14.00-14.30 hod. přestávka 
14.30 hod.  odjezd do Jevíčka 
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Časové podmínky 

Vlastní projektový víkend se konal ve dnech 19. – 20. 6. 2012.  

 

Participace 

Dva lektoři 
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odkazy na internetové stránky 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_pec (výroba železa) 

http://www.dolnioblastvitkovice.cz/ 

http://www.okd.cz/ 

http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=5&idj=1 

http://www.youtube.com/watch?v=EaMiz1lVVaE (motory) 

http://www.youtube.com/watch?v=i5HLJYbGZr0 )(motory) 

http://www.zdarbuh.cz/ 

www.landekpark.cz/ 


