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Název projektu

Garant

Luhačovice a školní chemická laboratoř

Ing. Alena Dvořáková

Knihovnický kompot, aneb, co knihovny umí a
nabízejí

Mgr. Jana Dvořáková

Practice makes perfect

Mgr. Alexandra Filipová

Czechrael

Mgr. Svatava Hrdá

Chřiby – naučné stezky, přírodní a kulturní památky

Mgr. Alena Hyánková, Mgr. Lenka
Pospíšilová, Mgr. Ladislava Maňurová

KALOKAGATHIA 2017

PaedDr. Věra Olexinová

DEUTSCHE TEXTE KRATIV

Mgr. Věra Karger

!VIVA ESPAŇA!

Mgr. Vladimír Koutný

BASE CAMP JEVÍČKO

Bc. Barbora Němčáková

Barvy, chemie, poezie

Mgr. Radek Nesiba, Mgr. Jitka Korkischová

Le français en jeu

Mgr. Eva Otáhalová

10 × ZA PAMÁTKAMI UNESCO

Mgr. Iveta Peňasová

PRAKTICKÁ TERÉNNÍ BIOLOGIE

Viktor Pluhař, Mgr. Karel Gamba

Průvodcem v Květné zahradě

PaedDr. Aranka Řezníčková

Camino de Santiago
Pěší pouť do Santiaga de Compostela

P. Mgr. Martin Sekanina

ERLEBE ÖSTERREICH!

Mgr. Jana Svobodová

VODÁCKÝ PROJEKT

Mgr. Vojtěch Ševčík

Přírodní vědy netradičně v Ostravě

Mgr. Miroslav Valenta

POLSKO – MÍSTA BOLESTI A SLÁVY

Mgr. Eva a Lubomír Vláčilovi

Virtuální cesta do Ruska

Mgr. Elena Volkova

ZTRACENÝ SVĚT – PODKARPATSKÁ RUS

Mgr. Vít Zahradníček

7  (32 – 5) – 7 + 3 = ? Správný výsledek je 4!

Mgr. Eva Zavadilová

Název:

Luhačovice – analýza minerálních vod

Místo konání:

Luhačovice a školní chemická laboratoř

Garant:

Ing. Alena Dvořáková

Další spolupráce:
Počet studentů:

10–12

Cena:

500 Kč

Počet hodin:

28

Závěrečné hodnocení:

Analýza 16 vzorků minerálních vod

Výstup:
Program:
Anotace:

Studenti se naučí v terénu odebírat vzorky vod a následně je
v chemické laboratoři analyzovat
Dva dny odběr vzorků minerálních vod v Luhačovicích, jeden den
návštěva firmy Vincentka Luhačovice, dva dny analýz v chemické
laboratoři
Prohloubení znalostí z chemie a spojitost chemie s přírodou

Název:

Knihovnický kompot, aneb, co knihovny umí a nabízejí

Místo konání:

Olomouc, Brno, Vyškov, Zdislavice u Střílek, Kroměříž

Garant:

Mgr. Jana Dvořáková

Další spolupráce:
Počet studentů:

15–20

Cena:

cca 350 Kč na cesty

Výstup:

Co nového jsem se dozvěděl a co mohu využívat (referát)

Program:

Anotace:



Exkurze a vyhledávání v elektronických databázích
knihovny v Moravské zemské knihovně v Brně
 Muzikoterapie a prožitkové bubnohrátky v Knihovně
Jiřího Mahena v Brně
 Seminář o efektivním učení a využívání mé paměti
v Knihovně K. Dvořáčka ve Vyškově s praktickým
cvičením pro mé mozkové závity
 Seznámení se zpracováním a využíváním historických
dokumentů ve Vědecké knihovně Olomouc
 Literární cyklovýlet a seznámení s osobností Marie von
Ebner Eschenbach a praktická pomoc při obnově její
hrobky a parku ve Zdislavicích u Troubek
Během tohoto týdne se seznámíme s různorodými aktivitami,
které knihovny nabízí a které můžeme využívat i v budoucnu,
například vyhledávání v různých elektronických databázích,
zpracovávání a využívání historických dokumentů, zjistíme více o
naší paměti, jak pracuje a jak ji trénovat, poznáme rakouskou
„Boženu Němcovou“ neboli spisovatelku Marii von Ebner
Eschenbach, a taky přiložíme ruku k dílu o obnovení kulturní
památky ve Zdislavicích.

Název:

Practice makes perfect

Místo konání:

Učebna A3 a A4 budova AGKM

Garant:

Mgr. Alexandra Filipová

Další spolupráce:

–

Počet studentů:

8–10

Cena:

0 Kč

Počet hodin:

cca 21

Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:
Anotace:

Příprava k maturitní zkoušce
Konverzace náhodná i cílená, reprodukce krátkých textů, práce
individuální i ve dvojicích, práce s videoukázkami
Přiblížit studentům reálie a kulturu anglicky mluvících zemí a
rozšířit slovní zásobu a znalosti gramatických jevů. Projekt je
zaměřen na maturitní zkoušku školní i státní.

Název:

Czechrael

Místo konání:

Kroměříž a okolí

Garant:

Mgr. Svatava Hrdá

Další spolupráce:
Počet studentů:

12–15

Cena:

Do 1000 Kč

Počet hodin:

5 dní

Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:

Anotace:

Certifikát, fotoalbum
Poznávací zájezd do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm,
Baťova muzea ve Zlíně, návštěva zámku, zahrad a jiných
pamětihodností v Kroměříži, ½ denní pobyt ve škole
Studenti z izraelské střední školy navštíví naši školu, budou
ubytovaní v rodinách našich studentů a společně navštíví
některé pamětihodnosti v okolí Kroměříže. Cílem je seznámit
zahraniční hosty s kulturou, tradicemi a běžným životem v České
republice.
Čeští studenti navštíví Izrael v následujícím školním roce.

Název:
Místo konání:
Garant:
Počet studentů:
Cena:
Počet hodin:
Výstup:
Program:

Anotace:

Chřiby – naučné stezky, přírodní a kulturní památky
Kroměříž – Chřiby
Mgr. Alena Hyánková, Mgr. Lenka Pospíšilová, Mgr. Ladislava Maňurová
15–20
Jízdné a vstupné do 500 Kč
Jednodenní výlety (návrat v odpoledních hodinách)
Mapy, informace o naučných stezkách, fotografie
– jednodenní pěší výlety po naučných stezkách a památkách Chřibů
– ekologie krajiny, úcta k tradicím a kulturním památkám
– orientace na mapě a v krajině
– práce s informacemi – výběr, porozumění, zpracování, interpretace
Přírodní park Chřiby je zalesněné pohoří na pomezí Hané a Slovácka, kde
najdete krásnou přírodu v každém ročním období, rozlehlé bukové lesy,
staré hrady a zříceniny, podivné pískovcové skalní útvary i mystická
hradiště. My se vydáme po chřibských naučných stezkách. Chceme
strávit poslední dny školního roku v přírodě, pozorovat krajinu,
objevovat zajímavá místa a hledat genia loci (specifickou atmosféru)
tohoto pohoří.
Chcete jít s námi?
Neměla by vám chybět radost z pobytu v přírodě i z pěších výletů,
schopnost ujít 10–15 km v terénu chřibských lesů, touha pozorovat a
objevovat svět kolem sebe.

Název:

KALOKAGATHIA 2017

Místo konání:

Arcibiskupské gymnázium a Kroměříž magická: zámek, zahrady,
muzea, galerie

Garant:

PaedDr. Věra Olexinová

Další spolupráce:

Mgr. Lenka Jančíková

Počet studentů:

12–14

Cena:

250 Kč

Počet hodin:

25–30

Závěrečné hodnocení:

Certifikát

Výstup:

“The best thing I can do is …“

Program:

Anotace:

Sebevyjádření pohybem a obrazem na pozadí hudby, kapitola
z grafologie, malba mandal, Kroměříž magická, Zrcadlová síň,
portrét fixem se zrcadlem, sportovní hry, relaxace, prezentace.
“The good and beautiful in a person“
Dny rozvoje ducha a pohybu s využitím hudby, kresby, malby,
sportu a slov v mateřském i cizím jazyce.

Název:

DEUTSCHE TEXTE KRATIV

Místo konání:

AG a okolí

Garant:

Mgr. Věra Karger

Počet studentů:

5–15

Cena:

100–150 Kč (doprava, materiál, …)

Výstup:

Fotodokumentace, výtvarné práce studentů

Program:

Bude upřesněn

Anotace:

V projektu Deutsche Texte kreativ se budeme zabývat
autentickými německými literárními texty. Jejich rozsah nebude
velký – pracovat budeme s básněmi, pravděpodobně i jednou
povídkou. Literární text přečteme, přeložíme, rozebereme a
následně se stane východiskem pro výtvarné zpracování různými
technikami.
Pro zpestření programu bude zařazena i jednodenní exkurze
(pravděpodobně Zdislavice)
Projekt bude přínosný především pro studenty, které němčina
baví, a mají odvahu prozkoumat alespoň malou ochutnávku
rozsáhlé německé literatury v originále. Vhodný je i pro budoucí
maturanty.
Do projektu by se neměli hlásit studenti, kteří se neučí německý
jazyk, nebo jsou teprve začátečníky.

Název:

!VIVA ESPAŇA!

Místo konání:

Arcibiskupské gymnázium

Garant:

Mgr. Vladimír Koutný

Další spolupráce:
Počet studentů:

6–10

Cena:

400 Kč (exkurze do Prahy)

Počet hodin:

20

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Prohloubení rozhledu po španělské kultuře

Program:

Přednášky, semináře, exkurze, projekce, praktická dílna

Anotace:

Nuestro proyecto se refiere a unos aspectos distintos de la
cultura espaňola – en general y también concretamente.
Presentaremos algo de la literatura, música, pintura y del cine.
Hablaremos de las costumbres espaňolas y también de la cocina
(prepararemos un menú del día). Haremos una excursión a
Praga para visitar el Instituto Cervantes, la institución para
enseňar espaňol y difundir la cultura de Espaňa y de los países
hispanohablantes.
Projekt se týká různých aspektů španělské kultury. Svou
pozornost zaměříme na španělskou literaturu, hudbu, malířství a
film. Dotkneme se španělského životního stylu – připravíme
typizované polední menu, které snad i sníme.
V případě zájmu podnikneme exkurzi do Prahy, kde navštívíme
pobočku Institutu Cervantes (a zúčastníme se programu, který
pro své návštěvníky pořádá).
Projektovým jazykem bude částečně španělština.

Název:

BASE CAMP JEVÍČKO

Místo konání:

Fara Jevíčko a okolí

Garant:

Bc. Barbora Němčáková

Další spolupráce:

vych. Pavelková, vych. Souček

Počet studentů:

15–20

Cena:

900 (doprava vlakem 300 Kč, jídlo – vařit si budeme sami 400 Kč,
ubytování 200 Kč)

Výstup:

fotodokumentace, nástěnka, „táborový deník“

Program:

Během společně prožitého týdne využijeme možnosti místa
k získání nových vědomostí a dovedností v oblasti práce (na
zahradě, kolem fary, úklidu aj.), tábornictví (rozdělávání ohně,
vaření na ohni, stanování, noční oblohy aj.), sebepoznání a
poznání spolužáků (pomocí psychologických a rozvojových her a
aktivit zážitkové pedagogiky), poznání místa (výlety do
zajímavých míst v okolí). Nebude chybět ani společná chvíle
ztišení, modlitby.
HARMONOGRAM DNE:
ráno:
budíček, modlitba, snídaně
dopoledne:
práce (fara, vaření, zahrada aj.)
poledne:
oběd, odpolední siesta
odpoledne:
výlet, hry, zážitkové aktivity, koupání
večer:
posezení u ohně, s kytarou, noční mše venku aj.
pomocí společně stráveného týdne rozvoj sebepoznání, poznání
spolužáků a podpora týmového ducha, spolupráce a obětavosti

Anotace:

Název:

Barvy, chemie, poezie

Místo konání:

Kroměříž, Olomouc

Garant:

Radek Nesiba, Jitka Korkischová

Další spolupráce:
Počet studentů:

maximálně 20

Cena:

Odhadem cca 250 Kč (cestovné, vstupné)

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:

Anotace:

Studenti se pokusí připravit barvy podle starých návodů a
případně jimi namalují obraz (výtvarné dílo).
Návštěva galerií (případně restaurátorské dílnu v Muzeu
Kroměřížska) – zde se pokusí setkat s odborníky, v ideálním
případě i restaurátory a získají informace o chemickém složení
barev, způsobech dnešní konzervace a restaurace starých
obrazů. V galeriích se pochopitelně budou soustředit také na
uměleckou/duchovní stránku výtvarného umění (v předběžném
plánu počítáme se spoluprací experta na toto a jeho odborný
výklad). V rámci pobytu v Olomouci se také pokusíme navštívit
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého.
Pohled na výtvarná díla z hlediska chemie, historie umění
i estetiky.

Název:

Le français en jeu

Místo konání:

AG Kroměříž, učebna JF

Garant:

Eva Otáhalová

Počet studentů:

8 –10 étudiants

Cena:

Max. 100 Kč

Počet hodin:

5 × 4 cours

Výstup:

L´enrichissement du vocabulaire, la conversation active

Program:

1, la musique française
2, le sport en France
3, la cuisine française
4, la culture française
5, le résumé des jours précédents, la préparaton de la
présentation
Pour les étudiants de la langue française
Les étudiants vont enrichir leurs connaissances en écoutant de
la musique, en faisant du sport, en préparant le déjeuner, en
lisant des textes et en jouant

Anotace:

Název:

Francouzština hrou

Místo konání:

AG Kroměříž, učebna JF

Garant:

Eva Otáhalová

Počet studentů:

8–10 studentů

Cena:

Max 100 Kč

Počet hodin:

5 × 4 hodiny

Výstup:

Obohacení slovní zásoby, aktivní komunikace

Program:

1, francouzská hudba
2, sport ve Francii a u nás
3, francouzská kuchyně – příprava pokrmu dle francouzského
receptu
4, francouzská literatura, film
5, tvorba závěrečné prezentace, shrnutí dovedností
Pro zájemce o francouzštinu
Obohacení slovní zásoby aktivně poslechem hudby, při sportu,
příprava pokrmu, čtení a poslech autentických textů, hry ve
francouzštině

Anotace:

Název:

10 × ZA PAMÁTKAMI UNESCO

Místo konání:

Anglie, Londýn, Francie

Garant:

Mgr. Iveta Peňasová

Další spolupráce:

Mgr. Petra Ševčíková

Počet studentů:

28–42

Cena:

7 850 Kč

Počet hodin:

6 dní

Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:

Anotace:

Výstupem bude osobní cestovní deník každého účastníka,
vedený v anglickém jazyce a doplněný autentickými
fotografiemi.
1. den: odjezd od školy přes Německo do Francie
2. den: příjezd do Remeše. Návštěva katedrály Notre-Dame
de Reims, Bazilika Saint-Rémi, Palais duTau – sídlo
remešského arcibiskupa, procházka městem. Ubytování
v hotelu F1 ve Francii.
3. den: Přeprava přes La Manche do Calais, výlet do Doveru,
procházka po Bílých doverských útesech, návštěva Dover
Castle. Odjezd do Canterbury, návštěva Canterburské
katedrály, prohlídka St. Martin´s Church – nejstaršího
kostela v Anglii, pěší prohlídka města. Večer ubytování
v rodinách v Londýně.
4. den: prohlídka nejstarší prehistorické památky
Stonehenge, odpoledne návštěva Blenheim Palace –
vrcholné dílo baroka a místo narození W. Churchilla,
procházka zahradami. Návrat do rodin.
5. den: Celodenní pobyt v Londýně, pěšky s průvodcem.
Houses of Parliament, Westminster Abbey, Big Ben,
Downing Street, Trafalgar Square, Covent Garden, plavba
lodí po Temži k návštěvě Tower of London, Tower Bridge.
Přeprava metrem k O2 Aréně na místo odjezdu do ČR.
6. den: příjezd ke škole v odpoledních či večerních
hodinách.
Studijně vzdělávací zájezd za památkami UNESCO
Jedná se o šestidenní cestu do Anglie s jednodenní zastávkou ve
Francii v Remeši a celodenním pobytem v Londýně. Program je
zaměřený na unikátní historické klenoty Evropy, zejména Anglie.
Studenti budou mít možnost prohléhnout si významné památky
UNESCO napříč Evropou. Tato cesta umožní prohloubit si
kulturní a historické znalosti, nasát atmosféru a kulturu země,
jejíž jazyk se studenti učí. Studenti budou mít možnost vyzkoušet
si komunikaci v anglickém jazyce, jak v rodinách, tak i
v praktických situacích, jako je nakupování, návštěva turistického
centra nebo cestování londýnským metrem.

Název:

PRAKTICKÁ TERÉNNÍ BIOLOGIE

Místo konání:

Kroměříž a okolí

Garant:

Viktor Pluhař (biologická část)
Karel Gamba (dokumentační fond + krajinná ekologie a historie)

Počet studentů: 10
Cena:
Program:

Výstup

Náklady maximálně do 500 Kč, spíše o dost méně.
Projekt je určen jako rozšiřující výuková možnost směřující k doplnění a získání
praktických terénních znalostí botaniky, ale i entomologie, ekologie a jiných
biologických oborů. Náplní budou jednodenní exkurze do nedalekého okolí
Kroměříže spojené se sběrem a určováním přírodnin a místními poměry
inspirovanými tématy z ekologie a ochrany krajiny.
Studenti si zdokonalí praktické znalosti biologie, získají fotodokumentaci a
případně položky do herbáře pro seminář biologie.

Název:

Průvodcem v Květné zahradě

Místo konání:

Kroměříž

Garant:

PaedDr. A. Řezníčková

Další spolupráce:

Odbornými průvodci a rádci budou lektoři Metodického centra
zahradní kultury v Kroměříži Ing. Hana Poková a Mgr. Petr
Hudec.

Počet studentů:

10–15

Cena:

0 Kč

Počet hodin:

20

Výstup:

Komentovaná prohlídka Květné zahrady

Program:

Anotace:

práce s informačními zdroji a literárními texty, hlasová a
dramatická příprava, nácvik v Květné zahradě
Projektový týden obsahem i formou navazuje na loňský projekt
Staň se průvodcem v zámecké sala terreně. Účastníci letošního
projektového týdne poznají důkladněji některé části Květné
zahrady a budou trénovat průvodcovské dovednosti.

Název:

Místo konání:

Camino de Santiago
Pěší pouť do Santiaga de Compostela
14.–27. 6. 2017
Francie – prohlídka Paříže (povinná zastávka pro řidiče).
Španělsko – pěší pouť cca 210 km z Ponferrada do Santiaga de
Compostela; vyjde–li čas, návštěva mysu Finisterre – „konce
světa“.
Na zpáteční cestě zastávka ve Francii v Nice, u Azurového
pobřeží (povinná zastávka pro řidiče).

Garant:

P. Mgr. Martin Sekanina

Další spolupráce:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Jennie Ellen Magner
Ing. Valerie Procházková

Počet studentů:

50 (přednost mají ti, kteří ještě v Santiagu nebyli)

Cena:

5 800 Kč (záloha 2000 Kč). V ceně je zahrnuto: doprava,
ubytování, triko a cestovní pojištění.
Studenti budou mít možnost vydělat si na tento projekt až
2000 Kč během dvou víkendových brigád, které včas oznámíme.

Počet hodin:

14 dnů (12 celých dnů)

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Program:

Anotace:

– vytvoření a upevnění společenství prostřednictvím pěšího
putování, společné modlitby a duchovního programu
– prohloubení duchovního života účastníků
Pouť je příležitost, jak být v blízkosti Boha, Stvořitele všeho
krásného kolem dokola i nás samotných. Společně můžeme
chválit Pána modlitbou, písněmi, každodenní mší svatou, ale
také skrze své puchýře a bolavé nohy, které k pouti
neodmyslitelně patří. Vařit si budeme ve skupinkách
Santiago de Compostela (cca 210 km)
14. 6. středa – odjezd v odpoledních hodinách do Paříže
15. 6. čtvrtek – Francie – Paříž (povinná zastávka pro řidiče –
9 hod.)
16. 6. pátek – příjezd do Ponferrada
17. 6. sobota – Ponferrada – Villafranca (25 km)
18. 6. neděle – Villafranca – O Cebreiro (22 km)
19. 6. pondělí – O Cebreiro – Samos (35 km)
20. 6. úterý – Samos – Portomarin (38)
21. 6. středa – Portomarin – Palas de Rei (25)
22. 6. čtvrtek – Palas de Rei – Arzúa (29)
23. 6. pátek – Arzúa – Monte de Gozo (38)
24. 6. sobota – Santiago – Nice
25. 6. neděle – Nice, pobyt u moře (povinná zastávka pro řidiče)
26. 6. pondělí – příjezd do ČR cca 12–15 hodin

Název:

ERLEBE ÖSTERREICH!

Místo konání:

Wien, Salzburg, Berchtesgaden – Orlí hnízdo

Garant:

Mgr. Jana Svobodová

Další spolupráce:

Mgr. Marie Bartošová

Počet studentů:

28 – určeno pro studenty se znalostí německého jazyka na úrovni
A2 a vyšší

Cena:

3 490 Kč + vstupy cca 20 eur

Program:

Výstup:

Anotace:

19. 6. – koncepce projektu, plán skupinové projektové práce, reálie
Rakouska, komunikační situace v německém jazyce– AG, učebna N3
20.–22. 6.– studijně poznávací zájezd do Rakouska
23. 6.– zpracování videoreportáží a jejich odevzdání v elektronické
formě do 26. 6. vedoucí projektu
Náš rakouský podnik aneb teorie v praxi
➽ Vědomosti, znalosti a zkušenosti – uplatníte nejen u maturity
z německého jazyka, ale např. i při cestování, dalším studiu
➽ Možnost volby – sami volíte vám blízké téma a komunikační
situace, vymyslíte vlastní koncept videoreportáže
➽ Práce v týmu, spolupráce – sami vyzkoušíte, pro jakou/jaké role
máte předpoklady
➽ Manažerské schopnosti – sami iniciativně rozdělíte, kdo za co
odpovídá
➽ Organizační a plánovací schopnosti – sami řídíte, kdo, co a kdy
udělá
➽ Komunikativní schopnosti – rozvinete a to nejen v německém
jazyce
➽ Kreativita – objevíte a při tomto projektu rozhodně uplatníte
➽ Zodpovědnost – za termín, který dodržíte a za kvalitní práci, kterou
odvedete
➽ Reálný výsledek, který na webových stránkách odprezentujete
➽ Zpětná vazba, kterou nejen ve formě lajků získáte
➽ Silná vnitřní motivace k dalšímu učení, kterou věříme, že tímto
rakouským projektem nastartujete!

Našemu studijně poznávacímu zájezdu za kulturou, historií a
přírodními krásami Rakouska bude předcházet aktivní teoretická
příprava ve škole, v jejímž rámci se mimo jiné seznámíte s
rakouskými reáliemi.
V týmech po třech dále společně vymyslíme a důkladně
naplánujeme vaši vlastní projektovou práci, kterou budete prakticky
naplňovat v průběhu samotného zájezdu do Rakouska. Sami si
určíte téma a také skutečné komunikační situace, které budete chtít
vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. V bezpečném prostředí školy si je
nejprve natrénujeme formou Rollenspiele, osvěžíme a rozšíříme
slovní zásobu a fráze a zaměříme se na nácvik pohotových reakcí v
němčině.
Vrcholem vašeho úsilí bude vytvoření VIDEOREPORTÁŽE Z
RAKOUSKA v německém jazyce, v které budete v roli průvodce
prezentovat nejen informace o vašem tématu na pozadí skutečných
záběrů, ale představíte se i v reálných komunikačních situacích
(např. jak si objednáváte něco dobrého nebo jak jste se ztratili a
ptáte se na cestu nebo vám došla eura...).
Nejzdařilejší a nejnápaditější výstupy odprezentujeme na webových
stránkách AG.

Název:

VODÁCKÝ PROJEKT

Místo konání:

Ze Suchdola nad Lužnicí do Veselí nad Lužnicí

Garant:

Vojtěch Ševčík

Další spolupráce:

Jiří Pliska, Štěpán Bekárek, Iva Bekárková, Libor Kotas

Počet studentů:

15–25

Cena:

1700 Kč

Program:

Anotace:

Výstup:

Sjíždění horního toku Lužnice, Nové řeky a Nežárky, ze Suchdola
nad Lužnicí do Veselí nad Lužnicí. Spíme v kempech pod
vlastními stany.
Jídlo z vlastních zdrojů.
Průběh akce je závislý na počasí a stavu vody.
Osvojíme si řízení otevřené lodě tekoucí a divoké vodě a pravidla
bezpečnosti. Obtížnosti ZW a WWI až WWIII. Své dovednosti si
upevníme sjížděním daných úseků řeky.
Využijeme možnosti, které nám nabízí krajina. Na Nové řece
získáme informace o rybníkářství šestnáctého století. V Hamru
nad Nežárkou si připomeneme historii hnutí adamitů, kteří sem
utekli před Janem Žižkou.
Na zámku Jemčina se seznámíme s historií parforsních honů.
článek na školní web
nástěnka

Název:

Přírodní vědy netradičně v Ostravě

Místo konání:

Ostrava, Kroměříž

Garant:

Miroslav Valenta

Další spolupráce:

Pavla Valentová

Počet studentů:

13–18

Cena:

do 1 200 Kč (bude vyúčtováno dle skutečných nákladů), zahrnuje
dopravu, ubytování a vstupy

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Žáci získají informace o těžbě a zpracování uhlí pro potřebu
výroby železa; informace o výrobě železa ve vysokých pecích,
zušlechťování železa; navštíví interaktivní přírodovědné expozice
Malý svět techniky U6 a Velký svět techniky v Ostravě

Program:

4 dny v Ostravě + závěrečný den v KM

Anotace:

Navštívíme:
 Hornické muzeum a Landek park – důlní expozice
s fáráním do dolu v původní těžní kleci, expozice
báňského záchranářství, povrchová expozice báňské
razicí a dobývací techniky, expozice historie důlní
dopravy.
 Národní kulturní památku Důl Michal – po ukončení
těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal
zachován komplex povrchových budov z let 1912–1915.
návštěvnický okruh zahrnuje expozice v administrativní
budově, těžní budovu, strojovnu s původními
elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi.
 Vítkovické železárny – prohlídka vysoké pece, přednáška
o výrobě železa a úchvatný výhledu z vrcholu vysoké
pece
 Malý Svět techniky U6 – interaktivní technickou expozici;
jedná se o místo, kde se natáčí pořad U6 – úžasný svět
vědy (soutěž, ve které si přírodní zákony vyzkoušíte na
vlastní kůži)
 Velký Svět techniky Ostrava – interaktivní přírodovědná
expozice

Název:

POLSKO – MÍSTA BOLESTI A SLÁVY

Místo konání:

Osvětim – Birkenau – Krakov – Velička – Kalwaria Zebrzydowska –
Wadowice

Garant:

Mgr. Eva a Lubomír Vláčilovi

Počet studentů:

30–35

Cena:
Program:

4 600 Kč /nutné zaplatit do konce března. Pozor v případě neúčasti nebude
vrácena celá platba zpět.
Cena zahrnuje vlastní autobus, ubytování v Krakově se snídaní, vstupné do
všech objektů, průvodce, zahraniční pojištění
19. června
 Po stopách Davidovy hvězdy.
 Seznámení se s problematikou Židů.
 Návštěva Šachovy synagogy z 16. století, která patří mezi
nejvýznamnější památky nejen v Holešově, ale také v celé České
republice. Synagoga je jedinou synagogou tzv. polského typu, která
se zachovala v originále dodnes, bývá označována jako světový
unikát.
20. června – odjezd do Polska
 Prohlídka koncentračního tábora Osvětim.
Osvětim je nejproslulejším popravištěm a hřbitovem na světě. Bývalý
nacistický koncentrační tábor zůstal téměř nedotčen. Můžeme si díky
tomu udělat alespoň částečnou představu o tom, co znamenal
holokaust.
 Prohlídka vyhlazovacího tábora Birkenau.
Místa jsou zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO
 Krakov – Kazimerz – městská část, kde se prolínají křesťanské a
židovské tradice. Uvidíme 7 dochovaných synagog a prohlédneme si
největší z nich.
 Návštěva fabriky Oskara Schindlera, který zachránil 1 200 Židů před
smrtí.
21. června
 Krakov, město králů – zapsáno do Sezamu světového dědictví
UNESCO.
 Krakov – královská cesta
Floriánská brána, Barbakán – ukázka středověké fortifikace, Rynek
Glowny – největší náměstí v Evropě, prohlídka Mariánského kostela
s unikátním pozdně gotickým oltářem, Sukiennice – tržnice z 16.
století, Arcibiskupského paláce, nejstarší Jagellonské univerzity
založené roku 1369 králem Kazimírem III. Velikým, korunovační
Katedrály polských králů a sídelního hradu králů Wawel
22. června
 Velička – zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Solný důl, který patří k nejstarším na světě. Jedná se o podzemní
město asi 300 km chodeb a 3000 komor. Prohlédneme si zde
nádherné solné sochy, reliéfy, původní těžební komory včetně strojů,
dále slaná podzemní jezera, solné kaple a reliéf Poslední večeře,
vytesaný podle světoznámé fresky Leonarda da Vinciho.
 Kalwaria Zebrzydowska = benediktinský klášter s ojedinělým
souborem 42 kaplí a kostelů. Soubor je zapsán na Seznamu
světového dědictví UNESCO.
 Wadowice – rodný dům Karola Wojtyly – prvního slovanského
papeže Jana Pavla II.
23. června
 Zpracování získaných poznatků

Název:

Virtuální cesta do Ruska

Místo konání:

AG, jeden den Praha

Garant:

E. Volkova

Další spolupráce:

A. Rosíková (Velehrad), A. Trávníček (Gymnázium Kroměříž)

Počet studentů:

8 (+ 8 + 8) z výše uvedených gymnázií

Cena:

400 Kč

Počet hodin:
Závěrečné
hodnocení:
Výstup:

Prezentace

Program:

Bude upřesněn

Anotace:

Seznámení s Ruskem: cestování, kultura, kuchyň

Název:

Místo konání:

Garant:
Další spolupráce:
Počet studentů:

Cena:

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:

ZTRACENÝ SVĚT – PODKARPATSKÁ RUS
Bukivská polonina (kdysi hranice ČSR a Polska, dnes již mezi
Закарпаття a Львівська область na Ukrajině) a odlehlé
boikovské vesnice z dřevěnic na koncích údolí severně i jižně od
poloniny; Užhorod; solná jezera v Solotvinu; rumunské město
Sighetu Marmatiei
Mgr. Vít Zahradníček
Mgr. Ludmila Váňová, Mgr. Jitka Nezvalová, další spolupracovníci
ze spolku Kolpingova rodina Brno I.
Asi 25
Účastnický poplatek pořádající KR Brno I.: 2 900Kč
Kapesné na vstupné, místní dopravu a společné jídlo: 30 EUR
Studentům z chudších rodin je pořádající spolek schopen
poskytnout výraznou slevu. V ceně je i zapůjčení stanů a
prakticky jakéhokoli dalšího outdoorového vybavení.
Cca 200 (10dní)
Úspěšné absolvování (projevené získáním níže uvedených
kompetencí) může být zohledněno v klasifikaci Děj/Tv/ZSV/Zem.
 Absolvování náročné výpravy
 Referáty
 Deník výpravy
 Vypracování závěrečné zprávy na školní web
 Vytvoření nástěnky o projektu ve škole
 Komentovaná projekce ve studentském klubu
 Získání následujících znalostí a kompetencí:
– Poznání neuvěřitelně skromného života vesničanů v jedné
z nejodlehlejších oblastí Evropy a získání úcty k nim
–Schopnost rozdělit se s chudými
–Schopnost komunikace ve slovanském jazyce, který studenti
neznají, naučení se azbuky, procvičení ruštiny
–Poznání historie, náboženství, kultury a současných problémů
Ukrajiny, Podkarpatské Rusi, zejména karpatského národa Bojků
–Poznání krutosti totalitního režimu prostřednictvím návštěvy
vesnice vypálené Polskou lidovou armádou a komunistického
vězení politických vězňů v rumunském Sighetu
–Poznání karpatské fauny a flory
–Seznámení se s problematikou Shengenského prostoru
–Poznání sebe sama v náročných situacích odlehlé oblasti
–Duchovní rozvoj (řeckokatolická mše v dřevěném kostelíku,
společné modlitby, témata na zamyšlení, seznámení se
s problematikou náboženství a ekumenismu v místech, kde se
prolíná katolictví a pravoslaví, poznání pravoslavné a
řeckokatolické církve)
–Hledání informací a vypracování referátu, jeho přednes,
vypracování deníku, zprávy, vytvoření nástěnky
–Schopnost sbalit si jen nejnutnější věci pro pobyt v přírodě a
vyjít s málem, co člověk unese týden na zádech
–Schopnost postavit stan, rozdělat křesadlem oheň, ve skupině
naplánovat a uvařit na ohni jídlo ze základních místních surovin,
najít a desinfikovat vodu, vyprat v potoce
–Získání kondice a odolnosti putováním „natěžko“ v horách,
spaním ve vlaku, pod širákem
–Seznámení se se zásadami bezpečného pobytu v přírodě a
zdravotně–environmentální prevencí při pobytu v divočině,
řešení modelových případů expediční medicíny

Program (změny
pravděpodobné):

Anotace:

–Schopnost číst mapy, pracovat s buzolou, předvídat počasí,
odhadovat vzdálenosti
–Rozvíjení odpovědnosti při nočních hlídkách
–Získání pocitu hrdosti na sebe sama, ze zvládnutí něčeho
mimořádného
Pátek večer: odjezd vlakem na divoký východ
Sobota: Košice, Ужгород, cesta „nejodvážnější“ železniční tratí
Ukrajiny do Užockého průsmyku na pomezí Zakarpatí a Lvovské
oblasti, odlehlá víska přímo na polské hranici Беньово pod
Biesczadami.
Neděle: vesnice Сянки, jejíž polská část byla vypálena při
banderovském povstání, řeckokatolická mše v dřevěném
kostelíku, vesnice Яворів (s dřevěnými kostelem, školou i
prakticky všemi ostatními domy, stejně jako v následujících
vesnicích)
Pondělí: malebná vesnička Сигловате, odlehlá vesnice
Карпатське s historickým pravoslavným kostelíkem (návštěva
našeho známého popa zastihneme–li jej), samotky jak z
pohádky, nocování v spasených meandrech horského potůčku
Úterý: odlehlá vesnice Либохора (pravoslavný a řeckokatolický
kostelík), hřbitov se stovkami náhrobků z prvorepublikových
hraničních kamenů, výstup na Bukivskou Poloninu, založení
základního tábora na hřebenových loukách
Středa: celodenní výstup nalehko na nejvyšší horu pohoří Pikuj
(s památníkem Masarykovi), návrat do základního tábora
Čtvrtek: přechod Bukivské Poloniny, průzkum zákopů z první
světové války, sestup na Podkarpatskou Rus
Pátek: jedna za nejodlehlejších vesnic Podkarpatské Rusi Гусний
dřevěným kostelíkem ze 17. století), pochod do stanice
Волосянка přes vesnici Ужок s UNESCO dřevěným pravoslavným
kostelíkem sv. Archanděla Michaela, noční jízda lehátkovým
(plackartnym) vozem se samovarem a dežurnou
Sobota: Smývání potu z hor v solných jezerech v Solotvině, kde
se nelze potopit. Hodování v restauracích nejlevnější evropské
země, přechod přes největší mezinárodní dřevěný most v Evropě
do rumunského Sighetu, prohlídka vězení politických vězňů
z dob komunismu, možná návštěva unikátních solných dolů
(hluboko pod úrovní hladiny moře), odjezd plackartnym vozem
přes monumentální „nádraží duchů“ v Chopu do Užhorodu,
pravoslavná katedrála
Neděle: Cesta autobusem a vlakem přes Košice domů
Desetidenní výprava, z toho týdenní putování Karpaty po
jedněch z nejchudších vesnic v Evropě dosud nedotčených
komercí, přechod horské poloniny. Zakončení u solných jezer
Solotvino. Po cestě prohlídka Košic, Užhorodu, rumunského
Sighetu Marmaritei. Cesta především vlaky, občas autobusem;
spaní především ve stanech a ve vlacích, nákup proviantu ve
skupinách i individuálně z místních zdrojů, vaření na ohni.

Název:

7  (32 – 5) – 7 + 3 = ? Správný výsledek je 4!

Místo konání:

AG Kroměříž

Garant:

Eva Zavadilová

Další spolupráce:

–

Počet studentů:

8–15

Cena:

0 Kč

Počet hodin:

20–22

Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:
Anotace:

Grafické zpracování výsledků
Zajímavé úlohy, matematické hry, povídání a filmy o životních
osudech lidí, kteří díky matematice posunuli svět kupředu
Projektový týden pro ty, kterým stojí za to přemýšlet o výsledku
příkladu, jenž je zadán v názvu.

