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Zdroj: http://svet-techniky-ostrava.cz/cs/nas-projekt

Projekt - Svět techniky
Dolní oblast Vítkovice prochází v posledních dvou letech významnou proměnou. Do ještě nedávno
úplně opuštěných míst, kde výroba skončila v roce 1998, se znovu vracejí lidé. Z bývalého
průmyslového kolosu se stává město. Probíhá zde výstavba unikátního projektu s názvem Svět
techniky. Ten můžeme pro snadnější pochopení rozdělit na „Malý svět techniky“ a „Velký svět
techniky.“

Svět techniky – Science and Technology Centrum,
populárně naučné centrum, neboli „Velký svět techniky“
Za podpory fondů Evropské unie a rozpočtu České republiky bude do podzimu roku 2014 vybudováno
a zpřístupněno nejen školám a školkám, ale také široké veřejnosti nové centrum, které hravou formou
návštěvníkům představí zajímavosti vědy a techniky. Stane se tak zásadní novinkou pro oživení
lokality Dolní oblasti Vítkovice, ale také celého moravskoslezského regionu v oblasti vzdělávání
i volného času.
Stavba Světa techniky (STC) se blíží do finále. Jsou hotové podlahy, zasazeny všechny dveře,
v budově se topí, svítí, spouští se vzduchotechnika a probíhají zkoušky jednotlivých řemesel.
Připravují se přednáškové sály, výstavní prostory, učebny, laboratoře, kanceláře, kabinety, recepce,
šatny a dokonce i kinosál s kapacitou 200 diváků. S kinosálem sousedí i takzvaný show and demo
prostor. Jedná se o přednáškový sál s hledištěm a pódiem, kde může probíhat výuka s interaktivními
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pokusy a hrami. Vejde se tady 80 až 100 osob. Celkově má „Velký svět techniky“ pět pater.
Návštěvníkům budou zpřístupněné tři z nich. V ostatních bude administrativní a technologické zázemí.
Už teď je jasné, že se na ploše 14 000 metrů čtverečních vyrostou celkem čtyři „světy“ s trvalými
expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi bude Dětský svět, Svět vědy
a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Ten bude rozlohou největší, zabere celé jedno patro a taky
venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci si tady tak budou moci hrát, objevovat i odpočívat.
Společným jmenovatelem všech světů bude poznání prostřednictvím zábavy a hry, na vlastní kůži bez
nudných učebnic plných čísel. Návštěvníci by tady mohli přijít na kloub fungování města nebo lidského
těla, strojem času se proletět třeba do pravěku k mamutům, pochopit, co je to vlastně duha nebo
bouřka a spoustu dalšího.

VI. energetická ústředna (U6) neboli „Malý svět techniky“
V budově VI. energetické učebny (U6) najdou návštěvníci a školy hned několik příležitostí, proč k nám
chodit za zábavou a poznáním.

Interaktivní expozice U6
Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost.
Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu
a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.

Učebny U6
Nabízí školám výukové programy zaměřené na technické a přírodovědné obory, kde probíhá výuka
netradiční a popularizační formou - Projekt NatTech.

Zdroj: http://svet-techniky-ostrava.cz/cs/fyzika-chemie-biologie-tisice-zaku-a-studentu-je-poznavajina-vlastni-kuzi

Fyzika, chemie, biologie. Tisíce žáků a
studentů je poznávají na vlastní kůži.
Nové laboratoře, dílny, ale také netypická výuka.
Ti nejmenší se seznámí s dobou kamennou, sluneční soustavou či dopravními prostředky. Jejich
starší spolužáci odhalí tajemství vesmíru anebo poznají, jak roboti mohou posloužit lidstvu. V těchto
dnech odstartovaly nové výukové hodiny v učebnách budovy VI. energetické ústředny (U6) v Dolní
Vítkovicích. Školáci si jejich prostřednictvím vyzkoušejí věci, k nimž by se jinak nedostali. Děti uvidí
na příklad zcela nové robotické ruky, které budou moci naprogramovat. Součástí jednotlivých hodin
budou také hry LARP. Vzdělávací programy jsou součástí projektu NatTech, který má podpořit
přírodovědné a technické vzdělávání v celém kraji.
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Je určen pro školy z Moravskoslezského kraje a zahrnují také bezplatnou dopravu autobusem a pro
děti svačinky.
Moravskoslezský kraj na něj získal přes 216 milionů z Evropského sociálního fondu i českého státního
rozpočtu. Díky tomu školáky čeká nejen netradiční výuka v objektech Dolní oblasti Vítkovice, ale také
75 moderních učeben, laboratoří a dílen pro výuku přírodovědných a technických předmětů.
Do konce roku 2013 a od ledna 2014 můžete v Dolních Vítkovicích využít tyto vzdělávací
programy (výběr pro ZŠ):
Roboti ve službách lidstva pro 2. stupeň ZŠ
Roboti v našem životě
Dopravní prostředky
Sluneční soustava
Tajemství vesmíru pro 2. stupeň ZŠ
Budiž světlo pro 2. stupeň ZŠ

Spolupráce se SŠT v Opavě se vyplácí
Srpnovým podpisem smlouvy o partnerství se rozjela naše spolupráce
na projektu se zkráceným názvem NatTech (Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji) se Střední školou
technickou v Opavě.
Sedmáci a osmáci se účastnili výuky Praktických činností přímo v dílnách
střední školy. Lektoři je seznámili se 2 technickými celky: metrologie, spoje
a spojovací součásti. Témata vybrala Mgr. M. Kořistková, která v naší škole
předmět Praktické činnosti vyučuje a velmi dobře ví, že vybavenost našich dílen
je pro tyto oblasti nedostačující.
Další technické vzdělávací aktivity z projektu NatTech proběhly v oblasti Dolních
Vítkovic (Svět techniky). Druháci s Mgr. J. Víchou se 7. 11. 2013 a třeťáci s Mgr.
E. Klabanovou se 18. 11. 2013 celý den účastnili výuky tematického celku
„Dopravní prostředky“. Páťáci s Mgr. R. Očadlíkovou byli 11. 11. 2013 zasvěceni
do tajemství „Sluneční soustavy“ a osmáci se 15. 11. 2013 pokoušeli rozluštit
„Tajemství vesmíru“. Na výběr žáků 4. ročníku čekalo 6. 1. 2014 velmi žádané
téma „Roboti v našem životě“. Pro výběr žáků z druhého stupně byla
připravena fyzikální témata s názvem „Budiž světlo“ (9. 12. 2013) a „Roboti
ve službách lidstva“ (7. 1. 2014).
Doprava i občerstvení je v rámci projektu pro všechny účastníky akcí zajištěna.
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy
Příspěvky k těmto akcím
najdete v kronice
pod tímto logem:
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Zodpovězení nejčastějších otázek týkající se projektu včetně časového harmonogramu.

