
Témata pro 2.-5.ročník 

NÁZEV TÉMATU UČITEL POPIS TÉMATU – anotace program CENOVÁ NÁROČNOST 

Člověk a příroda Tesařová Monika Pobyt v přírodě, ochrana přírody a ekologické zásady Za příznivého počasí pobyt venku v Chýni a okolí, hry s 
enviromentální tématikou 

0 

Deskohraní Ciarkowska Agnieszka Přijď si zahrát nejrůznější deskové hry a třeba nějakou i vytvořit.   0 

Geocaching Kučera Tomáš  Seznámíme se s využitím a principem fungování GPS, povíme si o 
fenoménu geocachingu, pojedeme na výlet najit několik kešek. 

výlet vlakem i pěšky, ulovení zajímavých kešek cca 100 Kč na žáka, po akci 
bude zúčtování a peníze 
vráceny  

Keramická dílna Kracíková Kristýna Podíváme se do dílny paní keramičky Markéty Razimové (dílna 
Chýně). Vyzkoušíme si hrnčířský kruh a vyrobíme si svícen, misku či 
něco jiného dle Vašich představ. Seznámíme se s procesem tvorby.  

1) Úvodní setkání ve škole 2) Přechod do keramické 
dílny 3) Výroba, proces tvoření 4) Návrat zpět (Pozn. 
Glazurování stihneme v jiný den během výuky) 

50,-/žák 

Kočkovité šelmy Cízová-Lomozová Jana etologie, anatomie a fyziologie koček, malé x velké kočky, kočkovité 
šelmy včetně méně známých (serval, karakal,...) 

návštěva ZOO, práce s videem, obrázky doprava do ZOO + vstupenky 
do ZOO 

Krátký animovaný film Smyslová Petra Vytvoření krátkého animovaného filmu. Spolupráce s odborníkem. Dopolední program zaměření na fáze výroby 
animovaného filmu. 

cca 150 Kč 

Na den vědcem Řešátková Klára  Chceš se na jedno dopoledne stát vědcem a dozvědět se pomocí 
pokusů spoustu zajímavostí?  

Program: vědecké pokusy s běžně dostupnými 
surovinami a materiálem 

cca 100 Kč na materiál 
potřebný k pokusům 

Náhradní duši s sebou Hašková Bohumila, 
Varagnat Zuzana 

Cyklovyjížďka údolím Kačáku, kombinace silnice a terénu, celková 
náročnost 25 km, občerstvovací zastávka v cukrárně. V případě 
nepříznivého počasí pěší vycházka po okolí Chýně – Hostivice. 

  kapesné na občerstvení 

Nevidomí Čermáková Zuzana Jak poznávají svět nevidomí? (Braillovo písmo, reliéfní obrázky, 
pohyb s bílou holí) 

  0 

Orientační běh pro 
začátečníky 

Pinkrová Šárka (1. a 2. 
termín) 

Seznámení se s orientačním během, jaké jsou mapy, co je buzola, jak 
ji používáme, jaké kontroly a způsoby ražení se používají. Popis a 
značky na mapě versus reálný terén. Vrstevnice, měřítko, odhad 
vzdálenosti. Vyzkoušení si lehkého orientačního běhu v okolí rybníka 
Kala na Břvích. Doprava tam i zpět autobusem.  

Setkání ve škole, odjezd na Břve autobusem, práce s 
mapou, buzolou – teorie OB, velmi lehký orientační běh 
v okolí rybníku Kala (v případě velmi nepříznivého 
počasí zůstaneme ve škole s podobným programem) 

peníze na autobus do Břví a 
zpět 

Poznej Prahu z výšky Jeklová Ivana Výlet na Petřínskou rozhlednu s výšlapem na vrchol. Pojedeme MHD na Vypich, odtud pěšky směrem na 
Petřínský kopec a navštívíme rozhlednu. 

150 Kč (vstupné + doprava) 

Projekt voda – H2O Klímová Dana Celé dopoledne si budeme povídat o vodě, budeme ji zažívat všemi 
smysly 

  modelínu 

Švadlenou za dopoledne Fundáková Lucie Chceš se naučit šít a vytvořit si něco pro sebe? Přihlas se na 
"švadlenou za dopoledne" a naučíme se společně základní stehy, 
ušijeme si malé polštářky, které si společně ozdobíme. 

Naučíme se základní stehy, ušijeme polštářek, 
použijeme textilní barvy, kterými si polštářek ozdobíme, 
a nakonec jej vyplníme dutým vláknem, aby se nám na 
něm dobře usínalo :)  

100,- 

Traditions - Halloween 
(1st)/Easter (2nd)/Summer 
Holidays (3) 

Vajnlich Holly Traditions - Halloween (1st)/Easter (2nd)/Summer Holidays (3).  
Painting pumpkins, games, riddles, fairy tale, making Halloween 
crafts 

  cca 50 Kč na materiál 

Včelaření Rajman Tomáš Seznámení s životem včel a práce včelaře v průběhu včelařského 
roku 

Seznámení s životem včel a práce včelaře v průběhu 
včelařského roku 

50,-/žák 

Ze života hmyzu Pecková Michala Seznámení se životem hmyzu, zejména včel a mravenců.   0 

Pečení Veselá Lucie  Dílna pečení pro 3.-5.třídu – děti si připraví jablečný závin a sušenky 
k odpolednímu čaji.  

 Na základě receptu upečeme jablečný závin a čajové 
sušenky. 

 100 Kč/dítě 
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