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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

2 hodiny

nøkolik schŃzek

klubovna

kdykoliv

libovolný

od 6. tįídy/12+

ZNÁM SVÉ M÷STO/OBEC – VÍM, JAK FUNGUJE
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: obêanská, k uêení, komunikativní.

Konkrétní cíl:||| Poznat, jak funguje místní samospráva, navázat kontakt s pįedstaviteli obce, rozvíjet vzájemnou
spolupráci.
Motivace:||| Všichni žijeme v nøjakém møstø nebo vesnici. Známe cestu do školy, víme, kde je knihovna, kino,
ordinace našeho lékaįe. Víme, že každá obec má svého starostu a úįad. Ale víme také, jak to vlastnø na takovém
obecním nebo møstském úįadø funguje?
Potįeby:||| Psací potįeby, pįípadnø poêítaê, pįístup k internetu.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C20A.
Provedení:||| Aktivita vhodná na delší êasový úsek – nøkolik schŃzek. Je nároêná na pįípravu a organizaci ze strany
vedoucího, ale pokud se podaįí navázat dobrý vztah s pįedstaviteli místní samosprávy, mŃže to být pro oddíl êi
skupiny velmi pįínosné.
1. êást
Vedoucí vysvøtlí døtem, co je to místní samospráva, įekne jim, jak taková samospráva funguje.
Úkol/soutøž pro døti: rozdølit døti do menších skupinek (po tįech), každá skupinka má za úkol zjistit informace dle
zadání v pracovním listu:
1. Jak se jmenuje starosta obce/obvodu?
2. Kolik êlenŃ má místní zastupitelstvo?
3. Jak êasto se zastupitelstvo schází?
4. Vyfotografuj místní úįední desku.
5. Zjisti adresu internetových stránek místního obecního êi møstského úįadu, napiš, co všechno se na nich dá najít.
6. Zjisti, jaké projekty ve vaší obci/møstø ˬnancovaly fondy Evropské unie. Napiš alespoĢ 3.
Na konci soutøže vedoucí diskutuje s døtmi o tom, co se dozvødøly nového, co je zaujalo.
2. êást
Vedoucí zprostįedkuje døtem besedu se starostou nebo nøkterým ze êlenŃ zastupitelstva. Nutno zajistit s dostateêným
êasovým pįedstihem, protože program úįedníkŃ bývá naplánovaný na delší êasový úsek.
Pozvou ho do klubovny, kterou pro tuto pįíležitost vyzdobí – nástønky, fotky z êinnosti, kroniky, prezentace na|poêítaêi
apod. Døti se nejprve pochlubí svému hostu se svou êinností, pak si mohou povídat. Vedoucí døti musí na tuto situaci
pįipravit pįedem, aby møly pįipravené dotazy. V pįípadø, že v místø funguje podpora pionýrské skupiny ze strany
obce, mohou døti pro starostu pįipravit nøjaké vystoupení, podøkování, dát malou pozornost (napį. ruênø vyrobenou
upomínku). V rámci besedy by se pak møly starosty ptát na to, co je zajímá – jak zastupitelstvo pracuje, o êem jedná,
co įeší, co se plánuje v obci do budoucna apod. Døti mohou nabídnout i svou pomoc – napį. pįi organizaci akcí pro
neêleny (tįeba døtský den apod.). Cílem takového setkání je nejen zjistit, jak funguje místní samospráva, ale navázat
s pįedstaviteli obce osobní kontakt, upozornit na svou êinnost.
3. êást
Místo besedy se zastupiteli je možné pįipravit jinou variantu – po pįedchozí domluvø navštívit veįejné jednání
zastupitelstva obce. Døti si tak udølají pįedstavu, co vlastnø takové zastupitelstvo projednává a schvaluje, kolik má
êlenŃ, v praxi vidí, jak probíhá diskuse na takovém jednání.
Pozor! Tato aktivita je vhodná spíš pro starší døti (7.—8. tįída), které mohou projednávaným vøcem trochu rozumøt.
Je nutné pouêit døti o vhodném chování po dobu jednání!
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Pomoc, PamøĹ.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||
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Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do kolektivu a nevytváįí bariéry pro
døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát na
individuální pįístup k tømto døtem a respektovat obecná doporuêení v úvodní êásti metodiky.
Moje poznámky:|||
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