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BT 10 

Technická oblast vzdělávání   

Cílová skupina:  ZŠ – druhý stupeň  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 1 

Cíl I: 
 

MEVA  a.s. Roudnice Cíl II: 
 

Kratochvílova rozhledna 

Adresa: 
 

Na Urbance 632 
413 13 Roudnice nad Labem 

Adresa: 
 

Roudnice nad Labem 
50°25’17.994‘‘ N 
14°15’39.8304‘‘ E 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Meva Group je skupina výrobních a obchodních 
společností zaměřující se na zpracování 
průmyslových materiálů, které svou působností 
přesahují hranice Evropy. Specializací divize 
Urbanka je obrábění a kovotlačení, kdy se 
jedná o zaměření na výrobní procesy. 

 

 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Kratochvílova rozhledna (320 m n. m.) je spolu s 
rozhlednou na litoměřické Mostné hoře jedna z 
nejníže položených rozhleden v České republice. 
Nachází se uprostřed města Roudnice nad 
Labem na návrší v Žižkových sadech. Jedná se o 
architektonicky velice zajímavou stavbu z období 
největšího rozmachu českého funkcionalismu z 
dílny architekta Otakara Štěpánka. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Dochází k propojení teoretické výuky s praxí, 
což může žákům pomoci při konkrétní 
představě vyučované látky a tím zjednodušení 
pochopení daného učiva zlepšení přístupu 
k fyzice. Osobním kontakt s jednotlivými 
profesemi, který měli při samotné exkurzi, 
může nasměrovat a studium v daných 
technických oborech. 
 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Dochází k propojení teoretické výuky s praxí, což 
může žákům pomoci při konkrétní představě 
vyučované látky a tím zjednodušení pochopení 
daného učiva zlepšení přístupu k matematice.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhledna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mostka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkcionalismus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Otakar_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nek&action=edit&redlink=1
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Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

FYZIKA 
LÁTKY A TĚLESA 

 měřené veličiny – kontrola a měření 
výrobku 

POHYB TĚLES  

 pohyby těles  

   třecí síla   
PASCALŮV ZÁKON 
 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

MATEMATIKA 

 Závislosti a jejich vlastnosti 

 Poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

Příprava před exkurzí 
 

Práce s internetem 
 

Příprava před exkurzí 
 

Výpočty - měřítko 

Popis: 
 

Žáci se na internetových stránkách seznámí 
s produkty, které společnost vyrábí a se dvěma 
provozy, které se váží na 2 druhy výrobních 
technologií: 

1. Lisování – kovotlačení 
2. Obrábění 

Pokusí se v rámci domácí přípravy popsat, 
které fyzikální děje se v jednotlivých 
technologiích úprobíhají. 
Např: 

1.  Lisování – kovotlačení 
Pascalův zákon 

2. Obrábění 
Tření, NZ, pohyby těles 

 

Popis: 
 

Žáci využijí mapku, kterou jim učitel rozdá a 
pravítkem změří vzdálenosti předem 
stanovených cílů. Po té provedou přepočet 
vzdálenosti v předepsaném měřítku.  Učitel 
vysvětlí podstatu měřítka a jeho přepočítávání. 

Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Přílohy: 
 

Příloha č. II A – Mapka s body + pracovní list 

Náplň samotné exkurze 
 

Přímo ve firmě budou žákům předvedeny 
jednotlivé strojní součástky, obráběcí stroje, 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva rozhledny  
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CNC stroje a další vybavení. Dále budou 
seznámeni s profesemi, které zde pracují. 

Popis: 
 

Po zahájení prohlídky závodu, žáci budou 
seznámeni lektorem s produkty vyráběnými 
v provozu společnosti MEVA. V jednotlivých 
provozech uvidí výrobu kovových nádob na 
odpad, kovových sudů, podzemních kontejnerů 
a manipulační techniky do dílenských provozů. 
Lektor žáky seznámí s technologiemi 
souvisejícími se zpracováním hlubokotažných 
plechů. V provoze žáci uvidí jednotlivé profese 
v praxi.   

 pohyby těles – pohyby nástrojů a 
obrobků na lisech v provozu 

 třecí síla  - upnutí a lisování výrobku 
 

Popis: 
 

Prohlídka rozhledny s lektorem, který sdělí 
žákům informace o technické konstrukci 
rozhledny a po té se žáci při samotné vyhlídce 
pokusí určit vzdálenosti předem definovaných 
míst, která jsou v PL, který učitel žákům před 
návštěvou rozdá.  

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Příloha č. II B – Pracovní list 

Aktivity po exkurzi 
 

Hydraulický lis - výpočet Aktivity po exkurzi 
 

Porovnání získaný údajů z exkurze se skutečností 

Popis: 
 

Výpočet příkladu, který je v příloze. Popis: 
 

Žáci využijí pracovní list, který obdrželi při 
samotné exkurzi. Na webových stránkách 
www.mapy.cz vyhledají rozhlednu a body, jejichž 
vzdálenost odhadovali a spočítají skutečnou 
vzdálenost v souladu s měřítkem. Následně si 
odhady a skutečnou vzdálenost porovnají. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I C - příklad Přílohy Příloha č. II C - Pracovní list ze samotné exkurze 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 

Obsluha lisu 
Obráběč CNC 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 

---- 

http://www.mapy.cz/
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seznámení: Nástrojař 
Lakýrník 

seznámení: 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

 Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

V zimě není návštěva možná 

 


