Průběh projektu „48 hodin deváťáka“
Zadání úkolů:
Zadané úkoly mají společného jmenovatele – „Naše škola, naše město“ a jsou průřezem všech
předmětů.
Od čtvrtku 6. června budou na webových stránkách školy a na nástěnce u učebny F-Ch zveřejněny
tematické okruhy a žáci budou mít možnost promyslet si, která oblast je jim blízká a z kterých okruhů
budou vybírat úkoly.
Přehled úkolů (včetně zadaných požadavků a konzultantů) bude v pondělí 10. června v 8:00 nabídnut
žákům. Každý žák si vybere jedno téma (úkol). Jeden úkol může být zadán nejvýše dvakrát v ročníku.
Pokud bude zájemců o jedno téma více než stanovený limit a nedojde k řešení ani po vzájemné dohodě,
rozhodne los nebo budou úkoly přiděleny.
Přehled vybraných úkolů včetně zadání požadovaných úkolů bude následně zveřejněn na webových
stránkách školy (www.czsveseli.cz – záložka Žáci – Výuka – „Projekt 48 hodin deváťáka“ – Přehled
úkolů a jejich konzultantů a Podrobné zadání jednotlivých úkolů) a na nástěnce u učebny F-Ch.

Zahájení, umístění žáků:
V pondělí 10. června v 1. vyučovací hodině proběhne zahájení projektu v učebně F-Ch, kde si žáci
zvolí úkol, budou seznámeni s podrobným průběhem projektu, uděleny organizační a bezpečnostní
pokyny a rozdělení do učeben Informatiky a F-CH.
Rozdělení žáků do učeben bude na základě příbuznosti témat, případně společného konzultanta.
Tím bude žákům dána možnost vzájemně si pomáhat, společně vykonávat činnost v terénu. Vzájemná
pomoc bude jedním z kritérií při hodnocení kompetence sociální a personální. Obhajovat svůj úkol bude
však každý žák samostatně.

Řešení, prezentace, obhajoba úkolů:
V době od pondělí 10. června 8:30 do středy 12. června 8:30 bude mít žák časový prostor na řešení
zadaného úkolu, jeho zpracování ve Wordu. Na zpracování úkolu má tedy žák 48 hodin.
V pondělí 10. června po zahájení projektu se může žák obrátit na konzultanta pro podrobnější
informace (viz "Podrobné zadání úkolů").
Vyučovací doba pro pondělí 10. června a úterý 11. června je stanovena na 5 vyučovacích hodin a po
tuto dobu budou žáci pracovat v budově školy. Budou mít k dispozici přidělené učebny a možnost využití
rady konzultantů zadaných úkolů z řad učitelů dle zveřejněného harmonogramu. K opuštění budovy za
účelem práce v terénu musí mít souhlas konzultanta vykonávající v dané době dohled nad žáky.
Dobu mimo vyučování mohou využít pro práci v terénu. V pondělí a úterý bude k dispozici pro tyto
žáky učebna F-Ch a informatiky po domluvě s konzultantem do 16:00
Každý úkol bude uložený v programu Word dle pokynů (viz „Informacích ke zpracování úkolů“) na
školní síť do připravených složek nejpozději do středy 12. června do 8:30.
Prezentaci a obhajobu své práce si žák připraví v elektronické podobě v PowerPointu a prezentaci
může doplnit i názornými ukázkami a předměty, hudebními doprovody, plakáty… Prezentaci si připraví
ve středu 12. června do 14 hod. Vyučovací doba pro středu 12. června je stanovena na 5 vyučovacích
hodin.
Obhajoba a vlastní prezentace výsledků splněných úkolů proběhne ve dnech 13. června (čtvrtek) a
14. června (pátek) v době od 8:00 do 15:00 podle rozpisu. U prezentace se vystřídají postupně všichni
žáci, kteří seznámí porotu s výsledky řešení zadaných úkolů. Kritéria pro hodnocení budou předem
zveřejněna (i na webových stránkách školy). Časový limit pro obhajobu je max. 6 minut, stejný časový
limit bude i pro vyjádření poroty. Přítomni vystoupení jednotlivých žáků budou i ostatní žáci ročníku.

Vyhodnocení:
Slavnostní vyhodnocení jednotlivých žáků i celého ročníku proběhne v pondělí 17. června v 14:00
v gymnastickém sálku. Každý úspěšný žák obdrží certifikát o absolvování projektu a nejúspěšnější žáci
pamětní list a upomínku.
Žák, který se nezúčastní projektu z důvodů absence, bude úkol zpracovávat individuálně po ukončení
absence mimo výuku.

