
Program Extra třída, který podporuje MŠMT JMK. 
Koordinátorem a pomocníkem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno. 
 
Čtenářský koutek – křižovatka v ZŠ Vinařská 29, Klobouky u Brna 
 

První práce na projektu: - anketa a její vyhodnocení 
                                            - práce na názvu, výběr prostoru 
                                            - grafické návrhy 
                                            - rozpočet 
                                           - harmonogram 
                                            - sponzoři 

Jak šel čas a práce na projektu ve fotografii. 

Dále pak pracujeme v online prostoru – doba roušková 

Leden – únor 2021 



Výběr místa – křižovatka v prvním patře. 

Prostor před proměnou 



Vyměření prostoru. 



Navážení materiálu - sponzoři 
Práce v projektové kanceláři, psaní článků 

Stále doba roušková. 

Březen – duben 2021 



Návrh na historickou časovou osu školy, práce s kronikami školy, příprava fotografií 

Fóliování fotografií. 



Práce na historické časové ose: vypalování, lepení, lakování 

20. 5. 2021 



Přípravné práce ve školních dílnách. 20. 5. 2021 



Další práce na časové ose, vybalování bedniček, lakování, příprava nástěnek. 27.5.2021 



Šití polštářků, pod sedáků, nástěnek - školní dílna šití. 24. 5. 2021 + 27. 5. 2021 

Dívky zůstávají 
ve škole 
 i po vyučování, 
abychom vše  
stihli. 

31. 5. 2021 



Dokončovací práce na časové ose. 

27. 5. 2021 



Propagace projektu ve vestibulu školy. 

24. 5. 2021 Schválení projektu – velká radost 



Výroba stolku Hotové polštáře 

Dokončovací práce na časové ose. 

27. 5. 2021 



Akce „Knihy“ 

24. 5. 2021 



Balíčky pro děti, jako poděkování za darování knih. 

31. 5. 2021 

Nákup knih- deník malého  
Poseroutky, knihy od dětí. 



Dokončovací práce na ose. 

7. 6. 2021 



Vybalování a montáž sedaček. 

Úklid 

7. 6. 2021 



Sestavení a přepisování Řádu čtenářského koutku, rámování. 

Článek do Větrného mlýna 7. 6.  2021 



Instalace připravených prvků do daného prostoru, s pomocí pana školníka. 21. 6. 2021 



Prostor před 

Prostor po přeměně. 





Máme hotovo. 21. 6. 2021 



Za odměnu za práci na projektu jsme si vyjeli na výlet 
              Autokemp  Frenštát pod Radhoštěm  

17. 6. – 19. 6. 2021 

Tým 9. B + patronka  



Dotazník pro hodnocení projektu. 

22. 6. 2021 ve škole je sportovní den, tak jen někteří byli u přestřižení pásky a tím otevření 
prostoru, protože děti z 1. stupně se nemohly dočkat. 



Děti o velké přestávce.  

22. 6. 2021 



23. 6. 2021 



V koutku je stále plno. 24. 6. 2021 

Nástěnky 



Článek v místním 
časopisu Větrný mlýn 



Co by děti do prostoru rády přidaly? 

- Více knížek a komiksů  
- Světýlka 
- Koberec 
- Více sedáků 
- Deskové hry 
- Více nebo větší stolek  
- Automat na vodu a jídlo zdarma  
- Televizi  

 



Co se jim líbí nejvíce? 
 
 
 
 

-  Časová historická osa 
-  Fotky ředitelů 
-  Styl, dekorace 
- Knihovna 
- Prostor 
- Sladění barev 
- Světýlka 



Velké poděkování našim sponzorům:  

Pan Mackerla – zapůjčení pilky 
Pan Prachař – dřevěný materiál na časovou osu 
Klimatizace Strmiska – veškerý textilní materiál na polštáře, pod sedáky i nástěnky, 
                                      - spojovací materiál – kovové části na časové ose 

Poděkování vedení školy za umožnění a podporu projektu. 

Poděkování panu školníkovi za pomoc při instalaci. 

Poděkování také školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka Brno. 
Panu  Ing.  Petru Laštůvkovi za podporu, užitečné rady a připomínky 
Šárce Patermanové a Sylvii Schmiedové za koordinaci a pomoc 
 

Děkujeme všem myslíme, že se nám projekt podařil 


