
Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Chemie a poezie 

Místo konání: AGKM a okolí  

Garant: Radek Nesiba 

Další spolupráce: Jan Kutálek 

Počet studentů: cca 20 (zájemci vítáni)  

Cena: Do 200 Kč 

Počet hodin: pondělí - pátek 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Zpráva z projektu, fotodokumentace 

Program:  Spojení chemie a umění a ještě něco navíc: poezie 

v nečekaných souvislostech, zábavné chemické pokusy, 

fakultativní výjezdy a exkurze na některá z předem 

vytipovaných míst (předpokládáme 2 až 3 výlety a 

v úvahu přichází tyto varianty): Olomouc (Přírodovědná 

fakulta UP, galerie), Přerov (muzeum, pivovar, po 

stopách Josefa Kainara), Zlín (Technologická fakulta UTB, 

mrakodrap 22), Záhlinice (Záhlinické rybníky, pivovar), 

případně jiná místa, která se ukážou vhodná. 

Anotace: Mnozí teoretici pedagogiky už léta volají po mezipředmětových 

vztazích – a zatímco oni po nich volají, my je uskutečňujeme. 

Chemie a poezie – při chvilce uvažování připustíme, že toto 

spojení je nejen vhodné, ale ještě vhodnější. Zatímco společné 

projekty hašteřivých humanistů často končí nevraživostí a 

nepřiznaným nepřátelstvím do konce životů (protože podobný, 

ale v detailech přece rozdílný pohled na tutéž záležitost bývá 

mnohdy nesmiřitelný), součinnost poetiky a přírodních věd je v 

podstatě nekonfliktní. Oba obory jsou si totiž svým pojetím 

objektů studia, přístupem i metodami natolik vzdálené, že ke 

vzniku třecích ploch prakticky nedochází. Ačkoli si pod pojmem 

„rozklad básně“ představí oba něco jiného, chemik s češtinářem 

se kvůli tomu nejspíš nepohádají. A aplikace pracovního postupu 

jedné vědy na problémy vědy jiné může být nečekaně osvěžující 

- při troše času je možné napsat cvičný diktát a hrubky opravit 

kyselinou sírovou.    

 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Výuka přírodních věd netradičně 

Místo konání: Val-Mez, Brno, Otrokovice, Olomouc, Zlín nebo AG 

Garant: Valentová 

Další spolupráce: Valenta 

Počet studentů: min. 12, max. 20 

Cena: 500 Kč 

Počet hodin:  

Závěrečné hodnocení: ústní 

Výstup: fotodokumentace 

Program: Navštívíme: 

Hvězdárna Valašské Meziříčí – podle věkové a zájmové skladby 

účastníků budou vybrány 2 přednášky z této nabídky: 

https://www.astrovm.cz/userfiles/file/proskoly/nabidka-hvm-ss-

12-web.pdf 

Bioskop Brno – po prohlídce nového kampusu MU Brno se 

zúčastníme 1 workshopu. Podle věkové a zájmové skladby 

účastníků bude vybrán jeden workshop z této nabídky: 

https://bioskop.muni.cz/cs/kalendar-kurzu/bioskop-16-

/nabidka-kurzu nebo případně z této nabídky. 

Experimentárium Otrokovice – navštívíme naučně-technický 

park v Otrokovicích, kde absolvujeme program v některých 

expozicích. Více informací zde: 

https://spsotrokovice.cz/experimentarium/ 

Poznávejte přírodu – podle věkové a zájmové skladby účastníků 

bude na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc vybrána 1–2 

přednášky z této případně z této (str. 31–60) nabídky. 

Věda na přání – podle věkové a zájmové skladby účastníků 

budou vybrány 2 přednášky z této nabídky: 

www.vedanaprani.cz/kurzy. (Také zde.) 

Přednáška se uskuteční v budově AG nebo pojedeme do UTB 

Zlín. 

Anotace: Rozšíření znalostí z přírodovědných předmětů formou 
populárně-vědeckých přednášek a workshopů návštěvou výše 
uvedených institucí. 
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Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: 
Hand Lettering 

Místo konání: AG KM, zahrady a galerie Kroměříže, rozárium 

Olomouc 

Garant: V. J. Olexinová 

Další spolupráce: - 

Počet studentů: 14 

Cena: Pomůcky, vstupy do galerií, jízdenky vlakem 

Počet hodin: V závislosti na programu 

Závěrečné hodnocení: Certifikát 

Výstup: Art File 

Program: Be creative and have Fun 

Anotace: Hand Lettering is wildly popular. It's everywhere. On postcards, 

labels, posters and menus. It looks trendy and personal.  

In this project, you will learn the basics of hand lettering and 

gain lots of inspiration for developing your own personal style so 

that you will be able to put the most beautiful quotes and parts 

of your personality on paper. 

 

Čas, kdy budete komunikovat písmem, jazykem mateřským i 

anglickým, malovat, relaxovat, trochu cestovat. 

 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Odmaturuj bez stresu 

Místo konání: AG, učebna  RJ 

Garant: E. Volkova 

Další spolupráce:  

Počet studentů: 8 - 10 

Cena: 0,0 

Počet hodin: 30 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Promítání filmu, poslech hudby a čtení ruské literatury. 

Práce s portálem institute Pushkina v Moskvě. 

Program: Ruské reálie přes umění 

Anotace: Cílem projektu je seznámení s reálii Ruska , který jsou součásti 

maturitních otázek zajímavou formou. 

Pozornost bude zaměřena na ruskou literaturu, malířství,hudbu 

a kulturu. 

 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: PŘÍBĚH KNIHY 

Místo konání: AG Kroměříž, Zlín, Rajhrad 

Garant: Martina Svízelová 

Další spolupráce: ? 

Počet studentů: 10-15,  pro studenty, kteří mají chuť nahlédnout do tajů 

zrození knihy a zkusit si to na vlastní kůži 

Cena: Doprava + vstup (do 300, - Kč na osobu), materiál 

Počet hodin: 15.6.-19.6. 2020 (5 dní) 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Zpráva, fotodokumentace, vlastní tvorba. 

Program: RECEPT NA KNIHU – Chcete vědět, jak to funguje 

v nakladatelství? Co dělá grafik? Co redaktor? A jak je možné 

získat slavného autora světových bestsellerů? Pojďte s námi 

navštívit nakladatelství Kniha Zlín  a navíc nahlédnout do 

největší krajské knihovny. 

OD RYDLA K POČÍTAČI A OD POČÍTAČE K RYDLU – Povzneste 

váš rukopis na další úroveň a zkuste umění kaligrafie. 

RAJHRAD – Návštěva památníku písemnictví a možnost 

nahlédnout do středověkých rukopisů psaných ručně 

v knihovně benediktínského kláštera.  

PROSTOR PRO VLASTNÍ TVORBU – Vytvoř si vlastní Ex libris 

(originální značku vlastníka knihy) a navrhni obálku zcela 

nové knihy. 

PO STOPÁCH ZÁHADNÝCH KNIH – Odhalme společně 

tajemství některých knih. Jedny jsou psány tajemným 

písmem, jiné mají záhadný původ… Bojovka ve městě 

Kroměříž. 

Anotace: Když se řekne kniha, má většina z nás před očima seznam 

povinné četby. Ale o tom to nebude. 

Známe knihy z knihoven a pultů knihkupectví. Ale jak vypadá 

ona cesta, než se kniha dostane k nám? Stačí nápad 

spisovatele? Nebo získat dobrého vydavatele? Co knihu 

vlastně prodává? A proč zrovna tato kniha se stala světovým 

bestsellerem? Jaký je rozdíl mezi dnešní knihou a knihou 

z dávné minulosti? A jaká kniha zaujala právě tebe?  

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Po stopách Petra Bezruče, slezského barda…  

Místo konání: Beskydy 

Garant: Tereza Pánková 

Další spolupráce: David Vlk 

Počet studentů: 20 

Cena: orientační cena: 1700,- (není zahrnuta strava) 

Počet hodin: 5 dní 

Výstup: Studenti se dozví (starší studenti si upevní znalosti) o Petru Bezručovi. 

Poznají místa, kde Bezruč strávil kus života. Dostanou se také na místa, 

která byla básníkovi velmi blízká.   

Program: Po minulém (domnívám se, že úspěšném) projektovém týdnu, jsme se 

rozhodli projekt zopakovat a loňská slabší místečka ještě vylepšit!! 

PONDĚLÍ: odjezd vlakem z Kroměříže do Frýdlantu nad Ostravicí, ubytování 

se tentokráte v turistické ubytovně, výšlap k Satinským vodopádům 

ÚTERÝ: procházka na Ostravici – Srub Petra Bezruče + peřeje, kde se Petr 

Bezruč koupával 

STŘEDA: výstup na Lysou horu, Bezručovo zamilované místo 

ČTVRTEK: Slezské muzeum v Opavě a prohlídka města / pomník Maryčky 

Magdonové na Starých Hamrech – Která z možností se uskuteční, záleží na 

domluvě se studenty a rovněž i na počasí.  

PÁTEK: návrat vlakem do Kroměříže 

- Podle počasí se může do programu přidat opékání špekáčků, 

zpívání u ohně, volejbal v areálu, procházka podél řeky Ostravice. 

Může také dojít k přehození programů jednotlivých dnů na dny jiné, vše se 

bude odvíjet od počasí. 

Anotace: Podmínkou pro absolvování tohoto projektu je fyzická zdatnost 

(Nachodíme toho opravdu hodně, což rádi potvrdí studenti, kteří tento 

projekt již absolvovali. Ale když to zvládl Petr Bezruč v 80 letech, tak proč 

ne i my?) a četba Bezručových Slezských písní, jejichž znalost se 

studentům bude hodit u závěrečné zkoušky. 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Pěší pouť “Po stopách otce Pia” 

Místo konání: Pietrelcina – San Giovanni Rotondo (Itálie) 

Garant: P. Petr Káňa 

Další spolupráce: Pavel Motyčka, Anna Berková 

Počet studentů: 50 

Cena: Kolem 5000,- Kč 

Počet hodin: Neděle 14. 6. - Neděle 21. 6. 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup:  

Program: Studenti se zúčastní pěší pouti z Pietrelciny (rodiště o. Pia) do 

San Giovanni Rotondo (působiště a místa pohřbení o. Pia). 

Během pouti budou mít studenti možnost seznámit se se 

životem tohoto mimořádného řeholníka, který je také jedním 

z patronů našeho školního projektu „Za 10 deset“. 

Trasa je dlouhá cca 140km. 

Odjezd autobusem v neděli 14. 6. odpoledne z ČR, noční přejezd 

do Itálie, v pondělí ráno první etapa pouti. 

Předpokládaný příchod do San Giovanni Rotondo v pátek 

odpoledne. Odtud v sobotu navečer odjezd. 

Návrat do ČR v neděli 21. 6. kolem poledne. 

Anotace:  

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Expedice Dolomity 2020 

Místo konání: Itálie, St. Martin, PD Velehrad 

Garant: J.Pliska 

Další spolupráce:  I. Bekárková, Š. Bekárek, L.Pospíšilová, 

Počet studentů: 44 

Cena: 5800,-Kč (doprava+5xubytování+plná penze+pitný 

režim+pojištění+feratová výbava) 

Počet hodin: 40 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Osvojení si základní pohybových a specifických dovedností a 

znalostí potřebných pro vysokohorskou turistiku 

Program:  4-5celodenních túr, práce s mapou a buzolou, specifika pohybu 

ve vysokohorském prostředí, zásady a techniky pohybu po 

zajištěných cestách-via feratách, energetický potenciál 

organizmu, duchovní program, historie Velké války. 

Anotace: Vysokohorská turistika a via feraty v italských Dolomitech, 

Poznáváme typické dolomitské prvky jako stolový vrch masivů, 

věžovité vrcholy, srázné stěny, bizarní tvary některých štítů. A 

některé vrcholy, Col Rossa, Tre cime, Tofana, Luagazuoi Picollo, 

pracujeme s mapou, orientujeme se v terénu, vnímáme vlastní 

fyzické možnosti a osobní potenciál, poznáváme autentická 

místa bojů Velké války.   

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Cykloprojekt - Žďárské vrchy 

Místo konání: Fryšava pod Žákovou horou 

Garant: p. Kotas 

Další spolupráce: p. Pořízek 

Počet studentů: 12 - 15 

Cena: 2000,00 Kč 

Počet hodin:  

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Zpráva, fotodokumentace 

Program: Cykloturistika po známých místech Žďárských vrchů 

Anotace: Cyklistický projekt je určený sportovně založeným 

studentům, kteří rádi jezdí na horském nebo trekingovém 

kole. 

Náplní projektu budou vyjížďky do okolí Fryšavy pod Žákovou 

horou (denní nájezd 25 - 30 km). 

Ubytování je zajištěno na faře v obci Fryšava pod Žákovou 

horou. 

Snídaně a večeře si budeme připravovat sami z vlastních 

zdrojů, obědvat budeme v restauracích na trase našich 

cyklovýletů. 

Mezi naše cíle budou patřit: Zelená hora s Poutním kostelem 

sv. Jana Nepomuckého, Vysočina aréna - dějiště biatlonových 

závodů a závodů horských kol, přírodní památky (skalní 

útvary) Devět skal, Dráteničky, rybníky Sykovec a Medlov, či 

památková rezervace Krátká. 

 

Bližší informace a přihlášky:  

Mgr. Libor Kotas, Mgr. Josef Pořízek.   

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: To Read or Not to Read? aneb: English lit 

educational and entetaining 

Místo konání: Škola, školní knihovna, British Council Olomouc 

Garant: Mgr. Svatava Hrdá 

Další spolupráce:  

Počet studentů: 12 - 15 

Cena: 200,- (může být navýšeno v případě spolupráce s lektorem) 

Počet hodin: 20-25 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup:  

Program:  

Anotace: Nahlédneme do knih od anglických autorů, něco si přečteme, 

něco se dozvíme, ale snad se také pobavíme.  

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: S knihou v batohu II. 

Místo konání: Okolí Kroměříže, Kroměříž, AG 

Garant: Maňurová Laďka 

Další spolupráce: Hyánková Alena, Pluhař Viktor 

Počet studentů: Max. 20 

Cena: Cca 300 Kč 

Počet hodin: Cca 25 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Nástěnka, mapy, pracovní listy z literatury 

Program: Procházky po okolí Kroměříže spojené s poslechem literárních 

ukázek, prací s mapou a sledováním přírodních obyčejností i 

vzácností. 

Anotace: Čekají nás čtyři turisticky nenáročné výlety do Chřibů a 

Hostýnských hor, poslední den strávíme na AG závěrečným 

shrnutím poznatků a dojmů. Z literatury se budeme věnovat 

povídkám a básním různých autorů, půjde spíše o oddechové 

texty. 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Německá literatura na Moravě 

Místo konání: AG 

Garant: J. Koutná 

Další spolupráce: V. Koutný 

Počet studentů: 10-15 

Cena: 60 Kč 

Počet hodin: 30 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Přehledná znalost tématu, čtenářské tipy 

Program: Přednáška, společné čtení, projektová práce, terénní exkurze 

Anotace: Cílem projektu je seznámení s literárním proudem, který 

existoval souběžně s literaturou českou – a občas ji ve svých 

vrcholných dílech i předčil. 

Pozornost bude zaměřena na život a dílo Marie Ebner v. 

Eschenbach, vzpomenuti budou Ferdinand v. Saar, Joseph v. 

Eichendorff, Franz Grillparzer, Peter Härtling aj. 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Erlebe Österreich! 

(Zažij Rakousko!) 

Místo konání: Rakousko 

Garant: Mgr. Jana Svobodová 

Další spolupráce: Mgr. Ludmila Řezáčová, Mgr. Helena Hradílková (PdF MU Brno) 

Počet studentů: 26 studentek a studentů vyššího gymnázia AG 

Společnost nám budou dělat studenti germanistiky z MU = „chodící 

slovníky“, kteří pro nás připraví zajímavosti a různorodé aktivity týkající 

se němčiny a rakouských reálií. 

Cena: 4 950 Kč (+ vstupné do památek) 

Cena zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování se snídaní v 

hotelu v Salzburgu, infomateriály, průvodce i pojištění. 

Počet hodin: 15.6. – 18.6. 2020, pátek – zpracování výstupu z projektu 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Reportáž, videoreportáž, fotografie, zpráva z projektu 

Program: Výběr z programu: 

Opatství v Melku, údolí Wachau, Salzburg – např. pevnost 

Hohensalzburg, Mozartův rodný dům, zámek Hellbrun, návštěva 

solných dolů s jízdou důlním vláčkem, Národní park Berchtesgaden, 

Hitlerovo Orlí hnízdo, plavba lodí po jezeře Königsee, Linz, návštěva 

interaktivního technického muzea v Linzi. 

Anotace: Rakouský projekt je určen studentům se zájmem o jazyk, památky a 

kulturu německy mluvících zemí. 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název:                Líc a rub moderního života 
Místo konání: Praha, Mladá Boleslav, Kunovice, Kroměříž 

Garant: Mgr. Eva a Lubomír Vláčilovi 

Další spolupráce:  

Počet studentů: 40 

Cena: 4000 Kč  

Cena zahrnuje: vlastní autobus, místní dopravu, 2 x nocleh v 

Praze, vstupné do všech objektů a raut   

Počet hodin: 5 dnů 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Zpráva z projektu a foto  

Program: Navštívíme „Hollywood východu“ – Barrandovské ateliéry, 

provozní haly a muzeum největšího výrobce automobilů v ČR 

v Mladé Boleslavi a výrobu letadel v Kunovicích. Zažijeme nový 

druh divadelní produkce – „Černé divadlo,” interaktivní 4D 

show, tma + UV záření + bodové reflektory a navštívíme 

Interaktivní muzeum optických klamů, kde si vyzkoušíme nové 

pocity, optické iluze, otestujeme své smysly a na chvíli 

zapomeneme na realitu.  Po dobré zábavě si vychutnáme 

speciality balkánské kuchyně na večerním rautu. 

Radosti života vystřídají jeho bolesti. Ne každý člověk a každá 

rodina zvládne nové vynálezy a tempo moderního života. 

Budeme besedovat s lidmi, kteří propadli různým závislostem, 

prodělali psychická onemocnění, prošli exekucemi nebo zažili 

domácí násilí a možná toho bude ještě víc …  

 

Anotace: Moderní život bez vyspělé techniky si nedovedeme představit. 

Pojeďte s námi a uvidíte výrobu aut, letadel, tvorbu filmů, 

zažijete světelnou zábavu a optickou iluzi. Moderní život má ale i 

své stinné stránky, proto nahlédneme do psychiatrické léčebny a 

azylových domů. Budeme besedovat o domácím násilí, rozpadu 

rodin a aktuálních psychických problémech mladých lidí s těmi, 

kteří to vše zažili nebo zažívají. 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: ZTRACENÝ SVĚT 

Z DŮVODU FYZICKÉ NÁROČNOSTI PROJEKTU, 

PROSÍME ZÁJEMCE, ABY SVOJI ÚČAST NA PROJEKTU 

KONZULTOVALI S VEDOUCÍM PROJEKTU PŘED 

PŘIHLÁŠENÍM OSOBNĚ. 

Místo konání: Napoví ti odkaz na píseň šikovné zpěvačky, která odtud pochází. 

Pokusíme se proniknout tak daleko na východ, jako ještě žádný 

projekťák - dokud nás moře nezastaví. 

Garant: Vít Zahradníček 

Další spolupráce: Vojtěch Ševčík, Karel Gamba, Jana Uhlářová 

Počet studentů: asi 25; primány a sekundány nebereme, nejodvážnější prváci 

štěstí zkusit mohou. Zastav se, pobavíme se a řekneme ti, zda 

máš šanci. Kdo již Ztracený svět absolvoval, prokázal, že to dá. 

Nezaručujeme, že Tě vybereme, ale že pokud ano, na výpravu 

nezapomeneš.  

Cena: 6000Kč vybírá pořádající spolek Kolpingova rodina Brno I. (je 

v tom i možnost půjčení vybavení);  

další náklady: asi 15$ doprava placená na místě + něco na jídlo 

Počet hodin: 11 (naplno prožitých) dní 

Závěrečné hodnocení: Necháme na Tobě. 

Výstup: Stačí, když to zvládneš. 

Program: Tentokrát dopředu neprozradíme. 

Pro představu můžeš mrknout na naše minulé projekťáky:  

  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Anotace: Existují projekťáky průměrné, dobré a skvělé.  
 A pak je tu ještě Ztracený svět... 

 
Go East! Wild East. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DNIB7vvxH_Q
http://old.agkm.cz/projekty2010/rumunsko.htm
http://old.agkm.cz/projekty2011/02.htm
http://old.agkm.cz/projekty2012/02.htm
http://old.agkm.cz/projekty2013/02.htm
http://old.agkm.cz/projekty2014/05.htm
http://old.agkm.cz/projektovy_tyden/projekty2015/14.htm
http://old.agkm.cz/projektovy_tyden/projekty2016/17.htm
https://www.agkm.cz/agkm/394-ukrajina.html
http://www.agkm.cz/studium/projektovy-tyden/27-projektovy-tyden-2018/755-medvídkův-deník-aneb-ztracený-svět-–-balkán.html
http://www.agkm.cz/studium/projektovy-tyden/30-projektovy-tyden-2019/1086-zemí-bouří-a-klášterů.html


Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název:  140 km Moravou na koloběžce 

Místo konání:  
Hoštejn-Mohelnice-Litovel-Svatý Kopeček-Dub nad 
Moravou-Kroměříž  

Garant:  Jan Souček 

Další spolupráce:  Barbora Němčáková, Lubomír Uhlář, Josef Grepl 

Počet studentů:  15 

Cena:  
2300 Kč  (ubytování, strava, vstupy, cestovné, 
doprovodné vozidlo, tričko) 

Počet hodin:  Po - Pá 

Závěrečné hodnocení:   

Výstup:  
Fotodokumentace z cesty, zdokonalení dovedností jízdy 
na koloběžce 

Program:  

Cesta na koloběžce z Hoštejna do Kroměříže 
Navštívíme třeba: 
- Mohelnici ( 
- Loštice (Muzeum olomouckých tvarůžků) 
- CHKO Litovelské Pomoraví 
- Litovel (Pivovar Litovel) 
- Svatý Kopeček u Olomouce (poutní místo) 
- Dub nad Moravou 
- Tovačov 
- Chropyně 

Anotace:  Ujedeme cca 140 km za 5 dní, převýšení trasy je cca 
+336m a -439m 
Přespávat budeme na farách nebo pod stanem. 
Trasa: Hoštejn – Zábřeh – Mohelnice – Loštice – Litovel – 
Olomouc - Dub nad Moravou – Tovačov-Chropyně – 
Kroměříž 
Projekt je určen pro všechny, kteří ovládají jízdu 
na koloběžce a jsou fyzicky zdatní… 
Jedeme za každého počasí   
Pro účastníky bude vyhrazeno 15 koloběžek (z DM AG) 
 
Bližší informace a přihlašování: Jan Souček 

  
 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Alpskými průsmyky do Ticina 

Místo konání: Švýcarsko 

Garant: Valerie Procházková 

Další spolupráce: Iveta Peňasová, Petra Ševčíková 

Počet studentů: 40 - 45 

Cena: 7.700Kč + asi 40CHF + 20Euro 

Počet hodin:  

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Fotodokumentace + zpráva 

Program: Návštěva a prohlídka městečka St. Moritz, výstup na ledovec 

Morteratsch, jízda horským vláčkem přes průsmyk Berlinapass 

do stanice Poschiavo, návštěva letoviska Streso a přejezd 

lodičkou na ostrov Isola Bella, kde se nachází palác rodiny 

Boromeů, návštěva čokoládovny Alprose – ochutnávka a nákup 

čokolády,  město Lugano , výstup nebo výjezd  na horu San 

Salvatore, Swiss Miniatur – Švýcarsko v miniaturách,  údolí 

Verzasca – zde se jako by zastavil čas , prohlídka měst Locarno, 

poutního kostela Madonna del Sasso, města Bellinzona a výstup 

k jednomu ze tří hradů, které  ve středověku tvořily největší 

opevnění . 

Anotace: V ceně je zahrnuta doprava , 3 krát ubytování se snídaní, jízda 

horským vláčkem, služby průvodce, turistické taxy a poplatky; 

v ceně není zahrnuto vstupné do navštívených objektů, jízdy 

lanovkou a lodičkou; odjezd v neděli  14.6.2019 ve večerních 

hodinách, návrat v pátek v ranních hodinách 

 

 

 

  



Na projekty je možné se přihlásit od 12. prosince (způsob přihlašování bude upřesněn). 

 

Název: Kurz přímé komunikace 

Místo konání: AG Kroměříž 

Garant: Aranka Řezníčková 

Další spolupráce:  

Počet studentů: 10-18 

Cena: - 

Počet hodin: 20 

Závěrečné hodnocení: Osvědčení o absolvování kurzu 

Výstup: Žák otevřeně a efektivně komunikuje, zvládá různé strategie 

řešení konfliktů a kultivovaně poskytuje zpětnou vazbu.   

Program: Nácviky zvládání náročných komunikačních situací 

prostřednictvím různých aktivit, především hraní rolí, 

videotrénink.   

Anotace: Během kurzu si uvědomíme, co v komunikaci funguje a co ne. 

Naučíme na běžné i konfliktní situace reagovat tak, abychom 

neprohlubovali konflikt a zároveň vedli druhé k odpovědnosti za 

jejich chování. Zaměříme se především na tzv. otevřenou 

komunikaci, která posiluje sebehodnocení.  

 

 


