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Projektový týden 2019 
17.–21. 6. 2019 

 

 
Královská města na Dunaji    (Vláčilová) 

Ruské reálie – Moskva     (Volková) 

Ostrava – svět techniky     (Valenta) 

Carpe diem! Carpe linguam latinam!   (Svízelová) 

Fotoprojekt 2019      (Bekárková) 

Putování za chemií a poezií   (Nesiba) 

Madrid       (Koutný) 

Cykloprojekt       (Kotas) 

Pěší pouť do Mariazell    (Kaňa) 

Geoinformatika      (Řezáčová) 

Projekt přímo stvořený k experimentování (Svobodová) 

Tradiční a netradiční sportování   (Jančíková) 

Expedice Adršpach     (Pliska) 

Černá hora a Mostar     (Procházková) 

Ztracený svět      (Zahradníček) 

Mirroring       (Olexinová) 

Kurz efektivní komunikace    (Řezníčková) 

S knihou v batohu     (Maňurová) 

Po stopách Petra Bezruče, slezského barda (Pánková) 

Greate a Digital book     (Hrdá) 

Jižní Wales, země hradů a deště   (Peňasová) 

„Bůh je v detailu“, výtvarný projekt  (Karger) 

U českých krajanů v Banátu   (Košárek) 

Moravský krasem na koleběžce   (Němčáková) 

 

Přihlašování proběhne od úterý 27. 11. 2018 od 7.30 hodin.

mailto:agkm@agkm.cz
mailto:agkm@agkm.cz
http://www.agkm.cz/


 

 

Název: Královská města na Dunaji 

Místo konání: Kroměříž-Bratislava-Budapešť-Vídeň-Kroměříž 

Garant: Mgr. Eva Vláčilová 

Další spolupráce: Mgr. Lubomír Vláčil 

Počet studentů: 40 

Cena: 4 500 Kč 

Cena zahrnuje dopravu vlastním autobusem, ubytování se 

snídaní, vstupné do všech objektů, průvodce, pojištění 

Počet hodin: 5 dní 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Prezentace královských měst 

Program: Pondělí 

Teoretické seznámení se s královskými městy. 

Úterý – Bratislava 

Dopoledne návštěva obce a prohlídka hradu Děvín, procházka 

k soutoku řek Morava, Dunaj. Poté přejedeme do Bratislavy. 

Navštívíme Bratislavský hrad, most SNP s věží „UFO,“dále si 

prohlédneme Michalskou bránu, Starou radnici, Hlavní náměstí, 

Primaciálný palác, Katedrálu sv.Martina  a další. 

Středa –Budapešť 

Prohlídka Budína- impozantní kostel sv. Matyáše, orientální 

Rybářská bašta, paláce Budínského hradu. Prohlídka Pešti –

bazilika sv. Štěpána, Památník tisíciletí, návštěva  parlamentu, 

prohlídka obchodní třídy Váci utca.  Prožijeme i jízdu historickým 

metrem.Večer vyjedeme na vrch Gellért. 

Čtvrtek – Vídeň 

Prohlídka Schönbrunnu, Hofburgu, historického města, dóm sv. 

Štěpána, parlamentu, Burgtheateru a dalších zajímavostí města. 

Při  prohlídce budeme využívat interaktivní expozice o historii 

Vídně s českými audioguidy. 

Pátek 

Zpracování projektu. 

 

Anotace: Před rokem 1918 byly naše země  součástí Rakouska – Uherska. 

Projekt je proto zaměřen na prohlídku hlavních památek 

bývalých královských měst Podunajské monarchie. 

 



 

 

 

Název: Ruské reálie / Moskva 

Místo konání: Moskva / gymnázium 

Garant: E.Volkova 

Další spolupráce:  

Počet studentů: 8-10 

Cena: 15 000 / 0,0 

Počet hodin:  

Závěrečné hodnocení:  

Výstup:  

Program: Seznamování s památkami hlavního města Ruska 

Anotace: Nebude-li plný počet zájemců o zájezd do Moskvy projekt se 

bude konat na gymnáziu. 

 



 

 

 

Název: Přírodní vědy v Ostravě 

Místo konání: Ostrava, Kroměříž 

Garant: Valenta 

Další spolupráce: Valentová 

Počet studentů: 15–20  

Cena: Cca 1400 Kč (v ceně je doprava, vstupné, ubytování) 

Počet hodin: Od pondělí 9 hodin do pátku cca 14 hodin 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup:   

Program: Navštívíme Velký svět techniky, Malý svět techniky tzv. U6, 
Oblast Dolní Vítkovice (tzv. ostravské Hradčany), Planetárium 
v Ostravě, Důl Michal, Landek Park  

Anotace: Pro všechny zvídavé, které baví přírodní vědy.  
Na dole Michal a v Landek Parku se dozvíme podrobnosti 
o těžbě a zpracování uhlí.  
V Dolních Vítkovicích vystoupíme na vysokou pec a získáme 
informace o zpracování železné rudy, výrobě železa ve 
vysokých pecích a jeho následném zpracování.  
Navštívíme Planetárium, Velký svět techniky (obdoba Vida 
centra Brno, IQLandie Liberec nebo Techmanie Plzeň), Malý 
svět techniky – místo kde se natáčí pořad U6 – Úžasný svět 
techniky. 

 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/velky-svet-techniky-v-dolnich-vitkovicich.aspx
http://www.stcostrava.cz/web/guest/maly-svet-techniky-u6
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/dul-hlubina-a-vysoke-pece-a-koksovna-vitkovickych-.aspx
http://planetariumostrava.cz/
http://planetariumostrava.cz/
https://www.dul-michal.cz/cs
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/jednou-nahore,-jednou-(v)-dole---landek-park-ostra.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/u6
https://decko.ceskatelevize.cz/u6


 

 

 

Název: CARPE DIEM! CARPE LINGUAM LATINAM! 

Místo konání: AG Kroměříž, Rakousko 

Garant: Martina Svízelová 

Další spolupráce: Veronika Šišková 

Počet studentů: 10-15,  pro studenty vyššího gymnázia, kteří mají chuť 

proniknout do tajů latiny a nebojí se umazat si ruce 

PODMÍNKOU NENÍ ZNALOST LATINY 

Cena: Doprava – Carnuntum + vstup (bude upřesněno později, do 

500, - Kč na osobu) 

Počet hodin: 17.6.-21.6. 2019 

Závěrečné hodnocení: Vlastní sebereflexe, překlady a obrázek 

Výstup: Spousta znalostí, spousta zábavy. Studenti poznají skutečný 

život legionářů, naučí se lékařské termíny a rozšíří si znalosti 

angličtiny. 

Program: SAXA LOQUUNTUR – začteme se do nápisů psaných latinsky 

při procházce Kroměříží 

ENKAUSTIKA – zkusíme si výtvarnou techniku starověkého 

původu, tzv. malování horkým voskem 

CARNUNTUM – navštívíme starověký legionářský tábor 

nedaleko Vídně 

LÉKAŘSKÉ OKÉNKO – Proč lékaři rádi užívají pro pacienty 

těžce srozumitelné výrazy? Latina – anatomie – diagnózy – 

pitevní protokol. 

ANGLIČTINA PŘEVTĚLENÁ LATINA – Jak nesmírně užitečná je 

znalost latiny při studiu angličtiny. A překlady anglických 

literárních děl do latiny. 

Anotace: Procházka městem a jeho minulostí. Zkusíme oživit 

zapomenuté a dokázat, že je latina stále živá, že je pořád 

kolem nás, i když si to možná na první pohled 

neuvědomujeme. 

 



 

 

 

Název:  
Fotoprojekt 2019  

Místo konání:  
Fara v ČR – bude upřesněno do konce listopadu  

Garant:  
 Mgr. Iva Bekárková 

Další spolupráce:  
 fotograf Jaroslav Šafer, další spolupráce v jednání 

Počet studentů:   7-12 

Cena:   Do 1000,- Kč (doprava, ubytování, jídlo, náklady na vyvolání 
fotografií) 

Počet hodin:   Od pondělí cca 8.00 do pátku cca 14.00 

Závěrečné hodnocení:    

Výstup:   Každý student 4 nejlepší fotografie ve formátu A4, k fotografiím 
název, popis. Zpráva z projektu. 

Program:   Fotografování v interiéru, exteriéru, noční fotografie, úprava 
fotografií, kompozice fotografie, v pondělí práce ve fotografickém 
ateliéru pod vedením pana fotografa Jaroslava Šafera, 
fotografování při liturgických obřadech – teorie i praxe, 
jednodenní výlet pro relaxaci. 

Anotace:   Zastavení se a ztišení se po vyčerpávajícím školním roce 
s fotoaparátem v ruce.  
 Naučit se dívat a vidět, nalézat krásu v obyčejných věcech kolem 
nás a zachytit tuto krásu pro druhé objektivem fotoaparátu. 
 (Není nutno mít zrcadlovku, stačí i kompaktní fotoaparát nebo 
mobilní telefon s kvalitním fotoaparátem) 

  
 



 

 

 

Název: Putováni za chemií a poezií 

Místo konání: ČR 

Garant: Radek Nesiba 

Další spolupráce: ? 

Počet studentů: 15 

Cena: Doprava + ubytování (bude upřesněno později, celkové 

výdaje by neměly přesáhnout 1000,- kč na osobu, pokud se 

podaří dobře zařídit ubytování, budou spíše nižší - reálně 

odhaduju na cca 500,-kč) 

Počet hodin:  

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Zážitky 

Program: Putování po místech, které mají vztah k chemii a poezii, 

pokud se podaří najít vhodné (levné) ubytování, tak spojené s 

přespáním, závěrečný den (patrně pátek) pak dopoledne v 

naší laboratoři. 

Anotace: Putování po městech a místech, které mají vztah k chemii a 

poezii, doplněné zajímavým programem. 

 

 



 

 

 

Název: Madrid – la capital de Espaňa 

Místo konání: Madrid 

Garant: Vladimír Koutný 

Další spolupráce: Jana Koutná 

Počet studentů: 15 

Cena: 5 000 Kč + cena letenky Bratislava – Madrid a zpět 

Počet hodin: 17. – 21. 6. 2019 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Reportáž, fotografie 

Program: Prohlídka historického Madridu, Královského paláce, 

návštěva galerie Prado, Muzea královny Sofie a Muzea 

Thyssen Bornemisza, celodenní výlet do Toleda, nákupy v El 

Corte Inglés etc. 

Anotace: Projekt je určen žákům vyššího gymnázia, kteří se zajímají o 

Španělsko, španělštinu, kulturu a umění. 

 



 

 

 

Název: Cykloprojekt - Hostýnské vrchy 

Místo konání: Rajnochovice, Přístav 

Garant: p. Kotas 

Další spolupráce: p. Pořízek 

Počet studentů: 12 - 15 

Cena: 1200,00 Kč 

Počet hodin: Po - Pá 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Prezentace 

Program: Poznávání význačných míst Hostýnských vrchů 

Anotace: Cyklistický projekt určený sportovně založeným studentům s 

láskou k přírodě. 

 



 

 

 

Název: Pěší pouť 

Místo konání: Vranov n. Dyjí – Mariazell (Rakousko) 

Garant: P. Petr Káňa, Pavel Motyčka 

Další spolupráce:  

Počet studentů: 50 

Cena: 2000 

Počet hodin: Neděle 16. 6. – sobota 22. 6. 2019 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Studenti budou mít možnost objevit význam starobylé tradice 

pěších poutí a mimo jiné se seznámí s jedním z nejvýznamnějších 

poutních míst střední Evropy + poznání kultury a přírodních krás 

Rakouska 

Program:  

Anotace:  

 



 

 

 

Název: Geoinformatika 

Místo konání: učebna IVT, okolí školy; Brno nebo Olomouc 

Garant: Mgr. Ludmila Řezáčová 

Další spolupráce: - 

Počet studentů: 5–10  

Cena: do 200,- Kč (doprava do Brna nebo Olomouce, náklady na 

vytištění barevné mapy) 

Počet hodin: 25–30  

Závěrečné hodnocení: Průběžná i závěrečná reflexe. 

Výstup: Žák zvládá vytvořit jednoduchou mapu v prostředí GIS, 

využívá mapové portály pro řešení úloh z praxe, orientuje se 

v terénu za použití GPS a mapových podkladů. 

Program: Dva až tři dny práce v prostředí GIS (geografické informační 

systémy) v učebně IVT: tvorba mapy ve specializovaném 

programu, analýza geografických dat, využití mapových 

portálů Mapy.cz a Google Maps.  

Jeden den terénní výuky na téma: orientace v terénu 

za použití GPS a mapových podkladů. 

Návštěva vysoké školy, kde se geoinformatika vyučuje. 

Návštěva pracovišť, kde se někdo prací s GISy živí. 

Anotace: Máš rád(a) geografii? Chceš umět vytvořit jednoduchou 

mapu, stát se expertem na vyhledání vhodných turistických 

tras nebo orientaci v terénu pomocí GPS i mapy? No, a to 

podstatné, chceš se ještě i na konci června učit a nebojíš se 

geograficky myslet? Pak právě pro Tebe je tento projekt! 

Nejsou nutné žádné speciální znalosti práce na PC, vše 

podstatné se naučíš. A abychom jen neseděli u počítače, tak 

během týdne navštívíme vysokou školu, kde se GISy vyučují 

a pracoviště, kde se využívají. 

 



 

 

 

Název: Projekt přímo stvořený k experimentování 

 

Místo konání: AG KM, učebna Vv a další  vhodné prostory 

Garant: Mgr. Jana Svobodová 

Další spolupráce: - 

Počet studentů: max. 12 studentek a studentů napříč ročníky, talent ani zkušenost 
nehrají roli, důležitá je chuť aktivně tvořit a podílet se na společném 

zájmu v přátelské atmosféře     

Cena: 300 Kč (další nadstandardní materiál  bude uhrazen ze sponzorského 
daru) 

Počet hodin: 20-25 

Závěrečné hodnocení: Průběžná i závěrečná reflexe a sebereflexe 

Výstup: Prezentace výtvarných prací na AG- výstava s vernisáží v galerii „Na 

Schodech“ 

Program: Každý den zvolíš a zažiješ jedno experimentální stanoviště dle 

vlastního výběru. 

(budeš mít např. možnost zmocnit se velkých formátů, vyzkoušet si  

netradiční techniku enkaustiku, malovat na textil, vyzkoušet si fashion 

design včetně realizace vlastního modelu,...) 

Anotace: 

 

Projekt přímo stvořený k experimentování 

- vytvoříme prostor pro radost z tvorby na tzv.  experimentálních 
stanovištích, v bezpečném inspirativním  prostředí 

- zaměříme se na rozvoj kreativity a individuálního tvůrčího 
potenciálu, s podporou a citlivým vedením 

- vyzkoušíš si netradiční výtvarné techniky a postupy 

- seznámíš se s mnohými inspiračními zdroji (akční malba, op – art, 

geometrická abstrakce, informel, atp.) 

- budeš mít možnost tvořit sám nebo se rozhodneš pro práci v 

autorské dvojici 

- naučíme se umění prezentace a sebeprezentace- adjustovat práce, 

instalovat výstavu, zorganizovat a zajistit vernisáž, vymyslet její 

propagaci, tzn. rozdělit si role a spolupracovat v týmu     

Očekávaným reálným výstupem bude zdařilá  výstava a odměnou 

účast našich nejbližších na vernisáži.    

 



 

 

 

Název: Tradiční i netradiční sportování 

Místo konání: různá sportoviště v KM a okolí 

Garant: Lenka Jančíková 

Další spolupráce: Martina Doleschalová 

Počet studentů: 16 

Cena: 500,- Kč 

Počet hodin:  

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: studenti zvládnou základní techniku a pravidla různých sportů, 

dokážou samostatně vystupovat v roli hodnotitele a rozhodčího 

Program: volejbal, basketbal, fotbal, softbal, tenis, stolní tenis,vodní pólo, 

skoky do vody, plavecké styly, petanque, badminton, 

speedminton, discgofl, streetball, faustball, plážový volejbal, 

moderní gymnastika, akrobacie, cvičení na nářadí, soutěže 

Anotace: V průběhu projektu si uvědomíme rozdíly mezi individuálním a 

týmovým sportem, zodpovědnost hráče v různých situacích, 

spolupráci jednotlivých postů při kolektivních sportech, 

důležitost dopomoci a důvěry při cvičení na nářadí, správné 

provádění pohybů při nácviku různých technik  

 



 

 

 

Název: Expedice Adršpach 

Místo konání: Adršpašské skály, Horní Adršpach 

Garant: Mgr. J.Pliska 

Další spolupráce: Mgr. Š. Bekárek 

Počet studentů: 14 

Cena: 1850,- 

Počet hodin: 30 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Zpráva z projektu, prezentace, fotodokumentace, 

Program: Základy lezení a jištění na pískovcových skalách, pobyt v přírodě, 

orientace v terénu.  

Anotace: Touha lézt, stoupat vzhůru, překonávat překážky, objevit něco 

nového, ta je stále v nás. Lezení, to je výzva. Poznej největší 

skalní město u nás.  Pokud se nebojíš, připoj se k nám, vše 

důležité a potřebné se naučíme. 

 



 

 

 

Název: Černá Hora a Mostar 

Místo konání: Černá Hora, Bosna a Hercegovina 

Garant: Valerie Procházková 

Další spolupráce: Eva Otáhalová, Eva Zavadilová 

Počet studentů: 40-45 

Cena: Cca 6200 Kč (doprava, 4x nocleh se snídaní, pojištění, informační 

materiály, mapky) 

Počet hodin: 7 dnů 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Fotografie, zpráva z cesty, prezentace 

Program: Mostar, NP Durmitor, kaňon řeky Tara, klášter Ostrog, NP 

Biogradska Gora, Boka Kotorská, Kotor, Cetinje, Skadarské 

jezero, Sveti Stefan, Budva 

Anotace: Poznávací zájezd, seznámení s přírodními a kulturními 

zajímavostmi navštívené oblasti 

 



 

 

 

Název: ZTRACENÝ SVĚT 

Místo konání: 

 

"Královna Dunaje” Budapest, “Gibraltar na Dunaji” (Petrovaradin),  "Paříž 

Balkánu” (Beograd) a hlavně čarokrásná Makedonie: orientální Stara 

Čaršija v Üsküp (Skopje), tisícimetrové skalní stěny pohoří Jakupica a 

krasová měsíční krajina bezcestné planiny Karadžica, skalní kláštery v 

Prilepu a Treskavec v bizardním pohoří Zlatovrv, Manastir (Bitola) s 

antickou Heraclea Lyncestis, “balkánský Jeruzalém” (Ohrid) a klášter v 

Naumu s hroby svatých sedmipočetníků, albánský Tushemisht, jehož 

podzemní prameny napájí Ohridské jezero - nejstarší a nejhlubší v Evropě 

Na toto neklikej! 

Hrozí okouzlení nejkrásnější zemí Balkánu! 

Garant: Vít Zahradníček 

Další spolupráce: Karel Gamba(?) a další zkušení horalové z pořádajícího spolku Kolpingova 

rodina Brno I. + možná pár absolventů 

Počet studentů: Max. cca 25, ideálně méně; studenty vybíráme (zvládnuvší minulé výpravy 

bereme rovnou), šanci nemají primáni a sekundáni, schopní prváci mohou 

zkusit štěstí 

Cena: 6000Kč vybírá spolek; v lednu zaplatíš zálohu 1000Kč, zbytek až do dubna. 

Každá cesta s sebou nese další skryté výdaje, my se snažíme být průzrační jak 

makedonské víno: 

Asi 20 EUR na výdaje ve forintech a dinárech za některé místenky a jízdenky a 

také vstupné; jídlo vesměs není v ceně (každý připraví jedno společné do hor 

pro polovinu výpravy a ve městech se bude stravovat sám některou z 

neodolatelných místních specialit, ceny tě často příjemně překvapí), zato je v 

ceně pojištění (cestovní a úrazové), půjčení stanu a téměř jakéhokoli dalšího 

vybavení, požádáš-li nás o ně. Budeš však potřebovat trekové boty. Pas ani 

očkování nejsou nutné, ale jsi-li nezletilý, neobejdeš se bez úředně ověřeného 

souhlasu rodičů s překročením hranic Srbska, Makedonie a Albánie. 

Počet hodin: cca 10 dní 

Závěrečné 

hodnocení: 

Stačí, když to zvládneš. Už to tě naplní hrdostí. 

Výstup: Zejména absolvovaná výprava s množstvím nabytých zkušeností, jak se o sebe 

postarat v odlehlých částech odlehlé země, s poznáním jiných kultur i mizícího 

světa horských pastevců. Netvrdíme, že ji zvládneš snadno, tvrdíme, že na ni 

nikdy nezapomeneš. 

Program: 

 

 

Cesta vlakem, trochu busem, ale hlavně pěšky a s velkým báglem v němž budeš 

mít všechno, co potřebuješ k pětidennímu přechodu dvouapůltisícimetrových 

divokých hor. Spát budeš ve vlaku, na nádraží či ve stanu, vařit na ohni jídlo, 

které si koupíš na tržišti od Albánců. Moc toho nenaspíš: ve dne budeš žasnout 

nad světem, o němž jsi neměl tušení, že v Evropě existuje, pod jižními hvězdami 

zpívat s přáteli u ohně, v noci budeš držet hlídku a budou tě budit pohraničníci. 

Dostaneš se i tam, kam by tě žádný zájezd nezavezl. Dozvíš se z referátů o 

https://www.youtube.com/watch?v=rd5fXbqBolM


 

 

místech, která navštívíme, dva si pro druhé připravíš.  

Budeš putovat cestou, kudy se ubírali víc jak tisíc let před tebou jiní čundráci, 

makedonští rodáci: Cyril s Metodějem společně s dalšími pěti svatými 

sedmipočetníky. Vyjdeme na horu Soluňská Glava odkud je občas vidět do jejich 

rodné Soluně. K hrobům dvou z nich - Klimenta a Nauma - na břehu 

blankytného Ohridského jezera, kam odešli po vyhnání z Velké Moravy, 

doputujeme.  Staneme na místě, kde sv. Kliment sestavil cyrilici, jíž dnes píší 

stamilióny lidí. Jeden den nás čeká pouť do odlehlého skalního kláštera s 

byzantským chrámem zasvěceným Panně Marii, obývaného posledním 

mnichem, jindy staneme na místě, kde stál rodný domek Matky Terezy. 

Zde najdeš odkaz na náš minulý projekťák do Makedonie. 

Anotace: 

 

Posouváme hranice toho, co může znamenat pojem “školní výlet”. Chceš-li jen 

pasivně zkonzumovat tuctový autokarový zájezd, kde tě odvezou z hotelového 

pokoje od místa k místu servírujíce až pod nos bez tvého přičinění spoustu 

zážitků jako by ti smíchali dobrá jídla do jedné kádě, neuvažuj o této cestě.  

Tato je jiná. Málokdo najde odvahu se na ni vydat. Možná bude tou 

nejodvážnější v celém tvém životě. Bude vyžadovat tvé schopnosti i námahu. 

Odměnou za ni bude pomalé a důkladné poznání země, jako když mravenec 

tykadly hmatá. Nezůstaneš po ní stejný. Můžeš na ní zažít bičování 

vysokohorskou bouří i paprsky žhavého řeckého slunce v rozpálených skalách. 

Hluk orientálních tržišť i ticho byzantských klášterů. Únavu celodenního 

stoupání do kopce i spočinutí na písečné pláži průzračného jezera. Hlad po 

vysilujícím trmácení a v kotlíku spálené večeři i nadblaho z hojnosti exotických 

jídel po sejití s hor. Přísné pohledy pohraničníků i pohostinnost pastýřů v obydlí 

z kamenů a plechu. Vylidňující se horskou vesnici i do noci pulzující nábřeží jihu. 

Tunely města založeného Filipem Makedonským i nejmodernějšího metra 

Evropy. Strach nahánějící štěkot smečky obrovských šarplaninců i písně 

muezzinů. Ztrátu dechu při výstupu do strmého svahu a podruhé, když spatříš 

ztracený svět náhorní planiny. Proklínání dne, kdy ses vydal na cestu i okamžiky 

úplného štěstí leže na kobercích vzácných květin na panenském krasu. Obavy z 

toho, co tě čeká příští den i pocit jistoty a svobody, že ať dojdeš kamkoli, tam 

pod hvězdami postavíš svůj stan. 

 

http://old.agkm.cz/projektovy_tyden/projekty2015/14.htm


 

 

 

Název: Mirroring 

Garant: PaedDr. Věra Olexinová 

Spolupráce:  

Místo konání: Aula AG KM, zahrady a galerie Kroměříže a Olomouce 

Počet účastníků: 

 

12 - 14 

Cena: Výtvarné potřeby, vstupy do galerií, jízdné vlakem … 

Počet hodin: Podle potřeby + celodenní výlet 

Závěrečné hodnocení: Certifikát 

Výstup: Portfolio 

Program: Art + Psychology 

Multiple-choice Personality Portraits 

Anotace: Psychologie sebereflexe. Jazyk a písmo. Relaxační techniky. 

Výlety do zahrad a galerií Kroměříže a Olomouce. 

Metoda CLIL – Content and Language Integrated Learning 

Spojení obsahu a dvojjazyčné komunikace: angličtina – čeština. 

 



 

 

 

Název: Kurz efektivní komunikace 

Místo konání: AG Kroměříž 

Garant: Aranka Řezníčková 

Další spolupráce: Lenka Pospíšilová 

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.  

 



 

 

 

Název: S knihou v batohu 

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 ukázek 

z literárních děl a „drobnou“ prací s textem. K tomu 

nepravidelné biologické a geografické okénko. 

Anotace: Čeká nás mimo jiné výlet na barokní hřbitov ve Střílkách, 

návštěva rozhledny Zdenička, jedno putování po Hostýnských 

horách. Pátek strávíme procházkou po Kroměříži a závěrečným 

shrnutím na AG. 

Z literatury budeme poslouchat povídky Otakara Batličky, ve 

Střílkách prožijeme baroko, jeden den strávíme s Maryšou, 

s písničkáři nebo s autory tvořícími po roce 1989. 

 



 

 

 

Název: Po stopách Petra Bezruče, slezského barda… 

Místo konání: Beskydy a okolí (Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Staré Hamry, Opava, Lysá 

hora) 

Garant: Tereza Pánková 

Další spolupráce: David Vlk 

Počet studentů: 20 

Cena: orientační cena: 1500,- (Může se lehce pozměnit podle programu. Na závěr 

dojde k vyúčtování.) 

V ceně je zahrnuto: ubytování, veškerá doprava, vstup do muzea, vstup do 

Srubu Petra Bezruče 

V ceně není zahrnuta strava (kromě špekáčků). 

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

v chatkách (vlastní spacák nutností) 

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 / 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: Petr Bezruč je nazýván básníkem beskydských hor a slezského lidu. Miloval 

krásná zákoutí Beskyd v čele s Lysou horou. Právě proto budou Beskydy cílem 

naší cesty.  

„Jsou tichy jak ten černý bor, 

co kryje jejich hlavy sivé: 

to hřebeny jsou našich hor, 

to Beskydy jsou zádumčivé.“ 

Petr Bezruč 

Podmínkou pro absolvování tohoto projektu je fyzická zdatnost (Nachodíme 

toho opravdu hodně, 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.  



 

 

 

Název: Create a Digital Book 

Místo konání: AG KM 

Garant: Mgr. Svatava Hrdá 

Další spolupráce:  

Počet studentů: 10 

Cena: Do 100,- 

Počet hodin: 20-25 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Vytvořená digitální kniha 

Program: Návštěva školní knihovny a hledání inspirace v anglických 

knížkách. Diskuze a následná tvorba příběhu. Práce v online 

programu Joomag. Sdílení, případně tisk příběhu. 

Anotace: Pokud rádi čtete a píšete příběhy nebo kreslíte, a ještě k tomu 

máte rádi angličtinu, pak je tento projekt určený právě pro vás. 

Společně vymyslíte a napíšete příběh, doplněný ilustracemi, 

který bude potom k dispozici online, případně jej budete moci 

vytisknout a uložit do svého portfolia.  

 



 

 

 

Název: Jižní Wales – země hradů a deště 

 

Garant: Mgr. IvetaPeňasová 

  

Další spolupráce: Mgr. Petra Ševčíková 

  

Cena: 10 790,- 

Počet hodin: 7denní pobyt, 9 vyučovacích hodin AJ 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Předem připravený referát o jednom z míst, která navštívíme. 

Program: Prohloubení znalostí anglického jazyka studiem v jazykové škole 

v Cardiffu , pobytem v hostitelských rodinách a poznáváním 

kraje a kultury Walesu a Anglie. 

Anotace: Výukový zájezd za krásami Walesu. Důraz je kladen na 

prohloubení anglického jazyka. Výuka bude probíhat v 

jedné z jazykových škol hlavního města Cardiff. 4x 

ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí. Prohlídka 

historického lázeňského města Bath, Cardiffského hradu, 

výlet na poloostrov Gover s řadou jeskyní, hradů a 

množstvím pláží, návštěva slavného cisterciáckého kláštera 

Tintern Abbey a v neposlední řadě celodenní prohlídka 

Londýna. 

 

 



 

 

 

Název: „Bůh je v detailu“* 

Výtvarný projekt 

Místo konání: AG a blízké okolí 

Učebna VV 

Garant: Mgr. V. Karger 

Další spolupráce: - 

Počet studentů: 7 - 15 

Cena: 0 – 200,- Kč (bude upřesněno později) 

Počet hodin: Dostatečný 

Závěrečné hodnocení: Bude až na závěr 

Výstup: Výtvarné práce 

Program: Bude upřesněn spolu s pomůckami na začátku června na 
dveřích kabinetu VV 

Anotace: *je slavným citátem německého architekta Ludwiga Miese 
van der Rohe. A podobně jako on se ve svých realizacích 
snažil o komplexní promyšlený a dotažený přístup se 
souhrou všech komponentů, budeme podobně pracovat i my 
ve výtvarném projektu. 

Každý den projektového týdne se budeme věnovat jednomu 
autorovi, seznámíme se s jeho tvorbou, detailně si 
prohlédneme některé jeho dílo a v jedné výtvarné práci se 
jeho přístupem budeme inspirovat. (Chytrému čtenáři není 
nutné napovídat, že jednou z osobností bude i Ludwig Mies 
van der Rohe.) 

Osobnosti i výtvarné techniky budou různorodé, formát spíše 
drobný. 

Projekt je vhodný pro všechny, kteří mají rádi výtvarnou 
výchovu :-) 

Pro shrnutí: 1den = 1 osobnost = 1 výtvarná práce 

 



 

 

 

Název: U českých krajanů v Banátu 

Místo konání: Banát - Rumunsko 

Garant: Jan Košárek 

Další spolupráce: ? 

Počet studentů: 20, studenti budou vybírání podle jejich motivace 

 

Cena: 5 700 Kč + obědy, kapesné 

Počet hodin: Pondělí až neděle 

Závěrečné hodnocení: V projektu zakusíš život, který byl před mnoha lety běžný na 

české vesnici. Objevíš nádherný a trochu zapomenutý kus 

země. Kraj plný lesů, luk, hor, zvěře a vůní. Poznáš historii a 

tradice krajanů, se kterými domluvíš česky, přestože jejich 

rodiny žijí 200 let mimo naši zemi. 

Výstup: - Studenti poznají historii vysídlování v rámci 

Habsburské monarchie. 

- Poznají krásy nedotčené přírody. 

- Seznámí se s dávnými českými tradicemi 

uchovávanými daleko od domoviny. 

- Na vlastní kůži poznají tradiční způsoby života. 

- Studenti si „sáhnou na dno“. 

Program: Pondělí 17.6. -odjezd autobusem směr Rumunsko - Banát 

Úterý 18. 6. - až sobota 22. 6. putování českými vesnicemi 

Svaté Helena, Gernik, Rovensko, údolí řeky Nery. 

Ubytování v rodinách krajanů. 

Snídaně a večeře u krajanů – tradiční domácí snídaně a teplé 

večeře. 

Neděle 23. 6. 2019 návrat do ČR 

Anotace: Zažijte jedinečné a neopakovatelné dobrodružství návratu do 

historie venkova a putování panenskou přírodou. Život 

v Banátu je návratem zpět v naší historii. Čeští krajané 

pomalu odcházejí a přicházejí turisti. Tato cesta je jednou 

z posledních možností poznat tradiční život člověka v blízkosti 

přírody.  

 



 

 

 

Název: Moravským krasem na koloběžce 

Místo konání: Moravský kras  

Garant: Mgr. Barbora Němčáková 

Další spolupráce: Jan Souček, Dis., Mgr. Vojtěch Ševčík, Josef Grepl 

Počet studentů: Max 20 studentů 

Cena: 1800,- (všechny vstupy, doprava, doprovodné vozidlo, strava, 

ubytování) 

Počet hodin: 5 dní 

Závěrečné hodnocení:  

Výstup: Fotodokumentace, osvojení vědomostí o Moravském krasu, 

osvojení dovedností jízdy na koloběžce 

Program: Pondělí 17.6.2019:  

- z Kroměříže busem do Senetářova, na koloběžce trasa 

dne: Senetářov – Jedovnice – Macocha - Ostrov u 

Macochy 

- uvidíme a navštívíme chatovou oblast  Jedovnice a 

rybník Olšovec, propast Macochu… 

- pohodových 16 km na koloběžce 

Úterý 18.6.2019: 

- trasa dne: Ostrov u Macochy - Křtiny – Výpustek – 

Ostrov u Macochy 

- uvidíme a navštívíme barokní perlu Moravy - poutní 

kostel ve Křtinách, křtinskou zvonohru a kostnici, jeskyni 

Výpustek, expozici Jeskyně a lidé… 

- pohodových 26 km na koloběžce 

Středa 19.6.2019: 

- trasa dne: Ostrov u Macochy – Sloup – Šošůvka – Ostrov 

u Macochy 

- uvidíme a navštívíme Sloupsko-šošůvské jeskyně, poutní 

kostel ve Sloupě, lom v Šošůvce, kozí farmu v Šošůvce 

spojenou s ochutnávkou výrobků… 

- pohodových 10 km na koloběžce 

Čtvrtek 20.6.2019: 

- trasa dne: Ostrov u Macochy – Jedovnice – Rudice – 

pískovna Seč – Ostrov u Macochy 

- uvidíme a navštívíme raritu Rudické propadání, skalní 

útvar Kolíbky, větrný mlýn v Rudicích, jedovnické 



 

 

singletraily, pískovnu Seč… 

- pohodových 18 km na koloběžce 

Pátek 21.6.2019: 

- trasa dne: Ostrov u Macochy – Senetářov a busem do 

Vyškova 

- uvidíme a navštívíme Muzeum perleťářství a tradičního 

bydlení a krásnou krajinou zamíříme domů… 

- pohodových 5 km na koloběžce 

Anotace: Tento projekt je zaměřen na poznávání krás nedaleké chráněné 

krajinné oblasti Moravský kras a to aktivní formou, na koloběžce. 

Ta nám bude sloužit jako dopravní prostředek pro přesun během 

dne. Zbývající čas budeme trávit objevováním dané oblasti, 

návštěvou zajímavých míst (jeskyně Sloupsko-šošůvské, Punevní, 

Výpustek, propast Macochu, expozice Jeskyně a lidé, poutní 

místa Křtiny a Sloup, pískovnu, lom, kozí farmu, větrný mlýn, 

Rudické propadání, Muzeum tradičního bydlení a perleťářství…), 

společným vařením, hraním her, večerním ohněm, prostě 

spolu…  

Bydlet budeme na faře v Ostrově u Macochy, z ní každý den 

vyrážet za poznáním krás Moravského krasu  Čeká na nás 

spousta zábavy, společné vaření třeba i na ohni, zdokonalování 

se v koloběhu, zajímavé informace, krásná příroda… 

PROJEKT JE VHODNÝ I PRO ÚPLNÉ KOLOBĚŽKO-ZAČÁTEČNÍKY! 

 Denně najedeme na koloběžce v průměru 15 km (asi jako 4x 

od školy do Tesca a zpět ) 

Důležitá je jen chuť jít do toho s námi a pořádně si to užít…  

 

 


