
  

 

 

4. úkol školního roku 2017/2018 

Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky 
15. 5.  – 20. 6. 2018 

Úvod 
 

Vážení přátelé, 

ani se nám nechce věřit, jak rychle to uteklo… 

Kvapem se blíží konec školního roku. A je tedy nejvyšší čas předložit čtvrtý, poslední, úkol 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. 

Člověk se obklopuje předměty, které mu usnadňují a zpříjemňují život. V novém úkolu s 

názvem „Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky“ se proto zaměříme na domácí 

pomocníky, malé i velké, které jsou nedílnou součástí našich domácností. 

Více nás tentokrát bude zajímat historie – vznik, vývoj a podoba jednotlivých spotřebičů v 

minulosti.  Vžijte se spolu se svými žáky do role kurátorů sbírek technického muzea.  

Navrhněte výstavu, která ukáže na šikovnost předků, kteří dokázali vymyslet a vytvořit 

přístroje, jež dodnes překvapují vzhledem, řemeslným zpracováním a technickými detaily. 

Zadání úkolu „Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky “ jsme připravili ve 

spolupráci se společností ELEKTROWIN, která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr a 

recyklaci domácích elektrických spotřebičů, nástrojů a nářadí. Rádi bychom také upozornili na 

spolupráci společnosti ELEKTROWIN a Národního technického muzea v Praze, díky které 

můžete i vy obohatit jeho sbírky a expozice domácí techniky. Více informací o projektu „Máte 

doma muzejní kousek?“ naleznete na www.elektrowin.cz/muzejnikousek.html.  

Věříme, že bude děti, žáky a studenty úkol opět bavit a přinese jim poznání, že vše staré a 

nepotřebné nemusí nutně skončit na skládce… 

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné chvíle s programem Recyklohraní aneb Ukliďme 

si svět. 

Váš tým Recyklohraní  



  

Obecné informace k úkolu 
 

Spotřebič je fenomén 20. století. Ruku v ruce se spotřebiči spolu komunikujeme, pohybujeme se, 

pracujeme a bavíme se. Je tak samozřejmý, že nikdo z nás si bez něj nedokáže svůj život vůbec 

představit. Elektřina a na ní navázané přístroje jsou posledními vynálezy, o nichž lze bez okolků 

prohlásit, že lidstvo posunuly opravdu dopředu. Hned první vynalezený spotřebič – žárovka – zcela 

změnil životní styl. Žárovka se dokonce nesklonila ani před koloběhem přírody. Díky ní jsme mnohem 

svobodnější, umožnila nám řídit svůj čas v závislosti na našich potřebách. Co všechno nám přinesly další 

vynálezy využívající elektřinu? 

Vývoj domácích pomocníků elektrospotřebičů zaznamenávají – mapují, uchovávají a ukazují / 

prezentují technická muzea i samostatné výstavy. Na přípravě výstav i správou muzejních expozic se 

zabývají kurátoři a kurátorky. 

Co dělá kurátor? 

Kurátor zabezpečuje správu sbírkových předmětů a předmětů kulturní hodnoty. Během své práce 

vytváří, doplňuje, vede, vědecky zpracovává i zprostředkovává sbírky přírodních a humanitních věd. 

Koordinuje výsledky vědeckých a odborných výzkumů ve svěřeném oboru. Stanovuje optimální 

podmínky pro ukládání jednotlivých sbírkových předmětů. Prezentuje jednotlivé předměty na 

expozicích a výstavách. Vede dokumentaci a evidenci jednotlivých sbírek. 

Jaká je náplň práce kurátora? 

- tvorba a údržba sbírky 

- prezentace sbírky na výstavách 

- účast na vědeckých akcích 

- tvorba dokumentace sbírky 

- odborné vzdělávání 

Jaké potřebuje / využívá pracovní nástroje? 

Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika a kancelářské či administrativní pomůcky. 

Které osobnostní vlastnosti kurátor potřebuje pro svou práci? 

Kurátor musí být člověk samostatný, systematický, pečlivý, s organizačními a prezentačními 

schopnostmi. 

Zdroje k použití: 
www.ntm.cz 

www.technicalmuseum.cz 

www.muzeumspotrebicu.cz/?page_id=69 
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Zadání pro II. stupeň ZŠ  
 

Požádejte žáky, aby doma s rodiči či prarodiči diskutovali / hledali rozdíly mezi staršími a novějšími 

spotřebiči. Jinak vypadá chladnička dnes a jinak před 60 lety, za dob babiček a dědečků. Uznáte-li za 

vhodné, požádejte je o fotografii nějakého zajímavého historického spotřebiče, pokud jej doma objeví. 

Povídejte si s žáky o tom, co jsou to muzea, jaký je jejich smysl (se zaměřením na technická muzea a 

elektrospotřebiče), o kurátorech a kurátorkách expozic, výstav i celých muzejních sbírek. Jak a z čeho 

se takové sbírky tvoří.  Technický pokrok jde neustále vpřed, lidé si vymýšlejí a vyrábějí stále 

modernější a důmyslnější domácí pomocníky.  Většina nefunkčních domácích pomocníků patří 

k recyklaci, na některé se ale rádi půjdeme podívat i do muzea. Jak se tam ale dostanou? Kdo se o ně 

ve sbírkách muzea stará? Kdo rozhoduje o tom, co na výstavě má a nemá být ukázáno, popsáno a 

jak?  

Rozdělte žáky do skupin a s pomocí internetu je nechejte vyhledat zajímavosti k vývoji konkrétního 

spotřebiče – domácího pomocníka a z informací připravit krátký kvíz pro své spolužáky. Nechejte žáky, 

aby navrhli strukturu a obsah výstavy o vývoji spotřebiče, který si vyberou a následně ať expozici 

připraví. Exponáty mohou být ve formě obrázků stažených z internetu, kreslených přímo žáky, 

vymodelovaných (dle uvážení pedagoga). Součástí expozice by měly být i reálné, nebo smyšlené 

popisky spotřebičů / exponátů. 

Cíl  
Žáci mají povědomí o historickém vývoji elektrospotřebičů, uvědomují si dynamiku vývoje posledních 

100 let, vnímají smysl a význam technických muzeí a jejich sbírek, roli kurátora sbírky 

Žáci si připomenou příležitosti pro předcházení vzniku odpadů z elektrospotřebičů, smysl recyklace 

elektrospotřebičů, sběrná místa, kam je možné vysloužilé spotřebiče odložit. 

Forma práce  

Práce ve skupinách, diskuse, práce s internetem, aktivní hledání a průzkum doma/ve škole/ jinde 

dokumentovaný fotografií, kreativní tvorba  

 

Zařazení do výuky – vzdělávací oblasti: 
o Člověk a společnost 

o Člověk a jeho svět 

Aktivity: 
o Příprava kvízu o vývoji zvoleného druhu spotřebičů – domácích pomocníků 

o Návrh struktury a obsahu výstavy o vývoji zvoleného druhu domácího spotřebiče,  

o (alternativa – každý žák si zvolí zajímavý historický spotřebič, shromáždí k němu 

všechny dostupné informace a „připraví“ jako exponát pro výstavu) 

o Tvorba expozice výstavy (možno zvolit formu dle uvážení pedagoga – fotografie, 

kresby, modely, skutečné spotřebiče zapůjčené rodinami žáků…) 

Pomůcky: 
o přístup k internetu  

o fotografie historických spotřebičů naleznete na stránkách 

www.muzeumspotrebicu.cz 

http://www.muzeumspotrebicu.cz/


  

o psací a výtvarné potřeby pro formu vyjádření zvolenou pedagogem 

Výstup výsledků 
o scan kvízů (ideálně alespoň dva, připravují skupiny žáků pro sebe navzájem) 

o fotografie realizované výstavy, nebo alespoň jejich dílčích exponátů 

Hodnocení 
Každá škola, která zašle soubory uvedené v zadání, získá: 

100 bodů za scan kvízů (ideálně alespoň dva, připravují skupiny žáků pro sebe navzájem) 

150 bodů za fotografie realizované výstavy, nebo alespoň jejich dílčích exponátů 

Upozorňujeme na tradiční možnost získat 50 bodů za publikovaný článek o výstavě do školních novin, 

na web, nebo do místního tisku. 

Pokyny k předání úkolu 

Každá škola zasílá výstupy dle zadání pro jednotlivé stupně škol. 
Řešení se zasílá pouze prostřednictvím www.recyklohrani.cz. 

Postup odesílání přes webové stránky 
- Přihlaste se do svého uživatelského účtu. Klikněte na „Přehled úkolů“. 
- U aktivního úkolu vpravo najdete odkaz „Odeslat úkol“. Klikněte na tento odkaz. 
- Otevřou se vám informace o úkolu vč. možnosti odeslání odpovědi pro každý stupeň školy.  
- Vložte požadované soubory a stiskněte „Odeslat“. 
 

V případě potřeby úpravy znění vaší již odevzdané (zaslané) odpovědi či případné potřeby 

přidání/smazání některých souborů, je možnost úkol editovat až do termínu uzávěrky úkolu po 

kliknutí na „Editace řešení úkolu“. 

NENECHÁVEJTE ODEVZDÁNÍ ÚKOLU NA POSLEDNÍ MOŽNÝ TERMÍN. NA ODEVZDÁNÍ PO TERMÍNU, A TO ANI CHYBOU 

SYSTÉMU, NEBUDE BRÁN ZŘETEL! 

Budeme rádi, připojíte-li zpětnou vazbu k Recyklohraní – připomínky, náměty pro další úkoly či jiné 

cenné zkušenosti. Své názory nám Vy i Vaši žáci může sdělit taktéž na facebookovém profilu 

ww.facebook.com(Recyklohraní). 

POZOR! Prosíme, nezasílejte nám vypracované úkoly e-mailem ani poštou. 

Takto zaslané úlohy nebudou vyhodnoceny. Děkujeme za pochopení. 

 

Termín odevzdání a vyhotovení úkolu 
Své práce zasílejte nejpozději do 20. 6. 2018 včetně. Práce budou vyhodnoceny a body připsány do 

30. 6. 2018. 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@recyklohraní.cz nebo 

na telefonní lince Recyklohraní 739 280 887 (po-pá 7.30-10.30,13-14.00). 

Souhlas 
Vypracováním a zasláním tohoto úkolu škola vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním údajů, materiálů a 

fotografií na webových stránkách a facebookovém profilu pro účely programu Recyklohraní aneb 

Ukliďme si svět a dalších partnerů tohoto společného projektu. 

http://www.recyklohrani.cz/

