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Divadelní workshop Hlavsová Zuzana Připravíme si scénář na společné téma a nazkoušíme různé 
verze divadelních představení. 

Seznámení s tématem, kreativní 
tvorba scénáře. 

Zkoušení představení. Dozkoušení představení 
a "oficiální" premiéra. 

případné drobné výdaje na 
rekvizity/ kulisy 

Doprava Junová Kristýna Navštívíme centrálu Dopravních podniků a poslechneme si 
něco o historii pražské hromadné dopravy. Když se nám 
poštěstí, spojíme se s Matějem Hoškem, chlapcem s 
aspergerovým syndromem, který z paměti maluje linky MHD 
z celého světa a má svoji značku Maapi (můžete znát např. z 
Tiktoku), na jaře se podíváme do Muzea Škodovky a na 
letiště v Praze. 

přednáška, možná návštěva 
autora značky Maapi 

Letiště Praha /Muzeum 
Mladá Boleslav (jedno z 
toho dle termínu) 

Letiště Praha /Muzeum 
Škoda Mladá Boleslav 

dopravné do Prahy a zpět, Letiště 
(při počtu 20 žáků cca 250 Kč), 
Muzeum MB 250 + vlak 

Geopolitický larp - 
boj o ostrov 

Landová Erna Každý hráč dostane přidělený stát a v něm určitou roli. Musí 
se chovat v rámci hodnot své postavy a snažit se uskutečnit 
cíle, které mu byly přiděleny v rámci své země a svého 
postavení. 

Představení rolí, vtáhnutí do 
historie a geopolitické situace.  

Dokončení debaty. 
Vymýšlení a příprava na 
realizaci larpu dle 
vlastních představ. 

Realizace larpu dle 
přípravy z 2. dne. 

  

Golf na více 
způsobů 

Hahn Tomáš Vyzkoušení si netradičních sportů se zaměřením na golf. Žáci 
se naučí základy techniky hodu diskem a odpalu golfovou 
holí. Vše si prakticky vyzkouší při hře. 

Fotbalgolf v Modřanech Discgolf na Ladronce Golfové odpaliště vstupné za fotbal golf 120 Kč, 
zapůjčení disků 90 Kč, vstupné na 
driving range 100 Kč za 50 míčků 
+ jízdné do Prahy a zpět 

Jak na vystupování 
na veřejnosti 

Vodehnalová 
Petra 

Budeme společně trénovat vystupování na veřejnosti. 
Zaměříme se na potlačení stresu, nácvik správné řeči i držení 
těla, budeme rozšiřovat slovní zásobu. Získané zkušenosti 
uplatníte nejen ve škole, ale i při jakémkoliv vystupování 
před publikem.  

Stres z veřejného vystupování – 
co mě stresuje, práce na 
odbourání; nácvik správného 
držení těla a řeči 

Návštěva divadelního 
představení a následný 
společný rozbor  

Nácvik strategií 
použitelných při 
veřejném vystupování, 
praktická cvičení 

celkem 350,- (doprava do divadla 
a vstupné na představení) 

Keramická dílna Hejlová Dagmar Půjdeme do dílny paní Markéty Razimové v Chýni. První den 
budeme vyrábět na hrnčířském kruhu. Druhý den bude 
tvorba dle vlastních představ a třetí den glazování výrobků. 
Pokud nám bude zbývat čas navíc, řekneme si něco o historii, 
chemickém složení, výrobě keramiky apod. Sraz budeme mít 
vždy ve škole a společně půjdeme do keramické dílny. 
  

První den budeme vyrábět na 
hrnčířském kruhu.  

Druhý den bude tvorba 
dle vlastních představ. 

Třetí den glazování 
výrobků. 

Celkem 200,- Kč 

Literární vycházka 
Prahou 

Mikešová 
Dagmar 

Navštívíme místa v centru Prahy, která jsou spjata se 
známými českými spisovateli, seznámíme se s jejich životem 
a dílem. 

vycházka č. 1 vycházka č.2 zpracování poznatků 
formou plakátu 

jízdenky (cestování po Praze do 
15 let pokryji seznamem, ostatní 
musí mít lítačku nebo peníze na 
jízdenky – tam i zpět a případně i 
po Praze) – dvakrát  

Meteorologie  Blaško Michal Cílem tematických dnů je přiblížit žákům tematiku vědy o 
počasí, v kontextu měnících se projevů počasí na našem 
území. Prostor bude věnován, studiu tornád, která se v 
posledních letech objevují na našem území, i dalším 
extrémním projevům počasí. Součástí tohoto tématu bude 
setkání s reálným meteorologem a návštěva Českého 
hydrometeorologického ústavu.   

Program ve škole – zpracování 
posteru, který nás bude provázet 
projektovými dny, fotografie v 
meteorologii, výstražný systém 
včasného varování, extrémy 
počasí v zahraničí. 

Možné zapojení 
odborníka z praxe, 
praktická měření, 
meteorologie venku. 

Návštěva ČHMÚ 
(Českého 
hydrometeorologickéh
o ústavu) a setkání s 
meteorologem.  

max. 250 Kč – jízdné + návštěva 
ČHMÚ. 

Moderní kaligrafie Porhinčáková 
Karolina 

"Krasopsát může každý" - v tomto duchu vám představím 
kouzlo moderní kaligrafie. Ukážu vám základní tahy, ze 
kterých se skládají písmena v abecedě, naučím vás používat 
brush pen – speciální fix se štětcovým hrotem k tomu určený. 
Bude potřeba jen trpělivost a trénink. Vhodné i pro leváky.  

Základy moderní kaligrafie-
technika, pomůcky, základní tahy, 
abeceda, procvičování krátkých 
slov a svého jména 

Velikonoční tvoření s 
moderní kaligrafií-výroba 
papírové dekorace 

S láskou (ke kaligrafii) - 
tvoření plakátku s 
falešným akvarelem, 
psaní citátů, psaní s 
malým brush penem  

260 Kč 
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Národní instituce Doubková 
Kateřina 

Společně podnikneme 3 výpravy do "národních" institucí – 
Národní knihovna (Klementinum), Národní divadlo, Národní 
muzeum. Navštívíme barokní sál a astronomickou věž, v ND 
budeme v únikové hře zjišťovat okolnosti výstavby ND, v 
Národním muzeu se podíváme do zrekonstruované staré 
budovy.  

Národní knihovna – Klementinum Národní divadlo Národní muzeum vstupné: 200 + 100 + 50 Kč; 
doprava do Prahy 

Šicí dílna Hartmanová Jana Naučíš se základům šití – vyzkoušíš si ruční šití, poznáš 
základy šití na šicím stroji, naučíš se různé druhy stehů, 
textilní aplikace i tisk na látku.  

 Seznámení se se základy ručního 
a strojového šití. Polštářek.  

 Talisman/hračka  Taška  náklady na materiál (300 - 400 Kč 
celkem), základní šicí výbava 
(nůžky, nitě, jehly) 

Šifrování Palatinusová 
Ludmila 

ŠIFROVÁNÍ ZE VŠECH STRAN. 
Prozkoumáme svět šifrování, vytvoříme šifrovací pomůcky, 
seznámíme se s praktickými odkazy na internetu. Na vlastní 
kůži si zažijeme šifrovací hru a potom sami vlastní 
připravíme. 

Seznámení s různými typy šifer, 
jejich luštění a naopak šifrování 

Šifrovačka na vlastní kůži Tvorba šifrovací hry pro 
ostatní  

  

Veslování Kupková Johanka Jaký je rozdíl mezi pádlem a veslem? Povíme si, co to 
veslování je, vyzkoušíme si jízdu na veslařském trenažeru a v 
květnu se projedeme na veslici v Praze na Vltavě. 

Ve škole se dozvíš, co je to 
veslování, jestli veslaři couvají 
nebo na sebe cákají, z čeho se 
skládá veslice a jak to celé 
funguje. 

V tělocvičně si vyzkoušíš 
veslařský trenažer a 
natrénuješ si správnou 
techniku záběru. 

Veslařská loděnice VK 
Slavia Praha – 
vyzkoušíme jízdu na 
veslici po Vltavě. 

50,- /půjčení lodi + jízdenka do 
Prahy a zpět 

Vícestopé 
nahrávání, mix, 
studiová práce 

Pavel Kappka Úvod do problematiky nahrávacího studia, seznámení s 
jednotlivými komponenty, převod zvuku do digitální roviny, 
DAW, vytvoření vlastní nahrávky. 

Seznámení s prostorem 
nahrávacího studia, úvod do 
problematiky, objasnění pojmů a 
zvukové experimenty. 

Nahrávání nástrojů a 
mikrofonu, úprava 
zvuku. 

Mastering, zvuk k 
videu. 

max.100,- Kč na dopravu do 
studia a zpět (Hostivice) 

Wellbeing a jak na 
něj 

Boliková Kateřina Co je to wellbeing? Proč je tak důležité ho budovat? Co 
můžeme sami změnit a kde si můžeme říct o pomoc? Na tyto 
otázky a snad i další si v průběhu tematických dnů odpovíme 
a některé z technik a aktivit si i vyzkoušíme. 

Relaxace; co je to wellbeing; 
mandaly a antistresové 
omalovánky – tvorba 

Povídání s odborníkem; 
seznámení s jógovými a 
dechovými cvičeními; 
tvorba infografiky 

Návštěva solné jeskyně 
a procházka 

max. 200 Kč – jízdné a vstup do 
solné jeskyně 

Zážitkové tvoření – 
poznej sám sebe 

Nývltová Barbora Prostřednictvím jednoduchých výtvarných technik budeme 
poznávat sami sebe, jací jsme, jaké máme silné a slabé 
stránky, co a jak můžeme měnit. Není potřeba, aby účastník 
"uměl" kreslit a malovat, zážitkové tvoření je pro každého! 

Jakou mám barvu, tržiště hodnot, 
živly 

Krajina mého nitra, 
imaginace 

Červená Karkulka, 
význam barev 

  

 


