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Projekt „ŽÁCI ŽÁKŮM“ byl úspěšný… 
 
Od června 2012 do května 2013 probíhal na Střední 
škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod 
Radhoštěm projekt „Žáci žákům“. Poskytovatelem 
podpory byl Zlínský kraj. 

  
Školákům základních škol z  různých míst Zlínského 
kraje bylo předneseno všech osm vytvořených 
výukových materiálů. Bezesporu největší zájem byl o 
přednášku o Velkých šelmách, často si učitelé 
základních škol vybírali přednášky o Pastevecké 
kynologii, Lesních ekosystémech nebo o Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy, která v letošním roce oslavila 
40-ti leté výročí od svého vzniku. Namísto plánovaných 
dvanácti přednášek jsme nakonec absolvovali krásných 
31 vzdělávacích akcí a z tohoto pohledu lze projekt 
hodnotit jako velice úspěšný. 
 
Byly osloveny všechny ZŠ ve Zlínském kraji. Nabídku 
využilo hned několik škol, místních i vzdálených. Některé 
školy využily naší nabídky i opakovaně. Konkrétně se 
jednalo o tyto instituce: ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ 
Sychrov ze Vsetína, ZŠ Bojkovice, ZŠ Vlachovice, ZŠ 
Racková u Zlína. Z Rožnovských škol to byla ZŠ 
5.května, ZŠ Videčská a ZŠ Sedmikráska.  



 
Největší zájem z uvedených škol projevily ZŠ Sychrov 
ze Vsetína a ZŠ Vlachovice, kde jsme absolvovali 
celkem 16 různých přednášek. 
 
Studenti, kteří vytvořili a prezentovali své výukové 
materiály, byli ze strany ZŠ hodnoceni velmi kladně. 
Sami si mohli vyzkoušet a dále rozvíjet své pedagogické 
schopnosti a práci s  žáky základních škol, kteří 
bezesporu ocenili jejich odvahu i snahu sdělit svým 
mladším kolegům něco zcela nového a zajímavého. 
 
Z pozice učitele, který některá témata vedl a byl 
přítomný na většině prezentací, hodnotím kladně jejich 
přístup k vedení a organizaci výuky, znalost odborné 
problematiky i ochotu sdělit svým mladším kamarádům 
co nejvíce zajímavých věcí nejen z přírody.  
 
Děkuji všem, kteří projekt podpořili finančně nebo svou 
vlastní prací a ochotou pro dobrou věc. 
 

 
 

Mgr. Martin Šulgan 
Střední škola zemědělská   

a přírodovědná  
Rožnov pod Radhoštěm 

 
 

 
 
Můžete si prohlédnout několik fotografií z realizace 
našeho projektu… 



CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BESKYDY 
ZŠ Sychrov – Vsetín, 21.11. 2012 
 

 
 
 
 
LESNÍ EKOSYSTÉMY 
ZŠ Sychrov – Vsetín, 21.11. 2012 
 

 



GEOLOGIE A GEOMORFOLOGIE BESKYD  
ZŠ Sedmikráska – Rožnov pod Radhoštěm, 27.11. 2012 
 

 
 
 
 
ROZBOR VODY  
ZŠ 5.května, 03.12. 2012 
 

 



ROZBOR PŮDY 
ZŠ Bojkovice, 13.12. 2012 
 

 
 
 
 
VELKÉ ŠELMY V BESKYDECH 
ZŠ Bojkovice, 13.12. 2012 
 

 



OCHRANA PŘÍRODY V ČESKÉ REPUBLICE 
ZŠ Vlachovice, 07.03. 2013 
 

 
 
 
 
VELKÉ ŠELMY V BESKYDECH 
ZŠ Racková – Zlín, 22.03. 2013 
 

 


