PROJEKTOVÝ TÝDEN
2017/2018
Název projektu
PLETENÍ, HÁČKOVÁNÍ A CHARITA – KNITTING,
CROCHETING AND CHARITY
SLOVINSKO A KORUTANY
MLÉKO A SÝRY
TOULKY DOBOU KARLA IV.
PŘÍRODNÍ VĚDY OPĚT NETRADIČNĚ
ZTRACENÝ SVĚT – BALKÁN
BERLÍN
MEDJUGORJE, MOSTAR, DUBROVNIK,
CHORVATSKÉ LURDY A KOUPÁNÍ V MOŘI
LITERÁRNÍ TOULKY BROUMOVSKEM
KNIHA VERSUS FILM
MY ART FILE
PĚŠÍ POUŤ DO LURD – TAIZÉ, ARS, LA SALETTA,
LURDY
PROJEKT, KTERÝ MÁ FORMÁT
POŘEŠÍN, DOTEK HISTORIE
TURISTICKÝ PRŮVODCE PO HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH
NEJEN V ANGLIČTINĚ
HOLIDAYS AND FESTIVALS
PĚT DNÍ S VĚDOU A UMĚNÍM
ČESKÝM KRASEM POD ZEMÍ I NA POVRCHU
ANEB HISTORIE ULOŽENÁ NEJEN V KAMENI
EXPEDICE DOLOMITY 2018
ÓDA NA FRANCOUZSKOU RIVIÉRU
TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ SPORTY A POHYBOVÉ
DOVEDNOSTI

Garant projektu
Jitka Korkischová
Valerie Procházková
Alena Dvořáková
Eva Vláčilová
Miroslav Valenta
Vít Zahradníček
Jana Koutná
Barbora Němčáková
Aranka Řezníčková
Ladislava Maňurová
Jessie Olexinová
P. Martin Sekanina
Věra Karger
Vojtěch Ševčík
Alena Hyánková
Alexandra Filipová
Radek Nesiba
Karel Gamba
Jiří Pliska
Elena Volková
Lenka Jančíková

Přihlašování na projektový týden:
4.1.2018 7.30 hodin – 17.1.2018 16.00 hodin
u garantů projektů

Název:

PĚŠÍ POUŤ DO LURD – TAIZÉ, ARS, LA SALETTA, LURDY

Místo konání:

Francie - Taizé, Ars, La Saletta, Lurdy

Garant:

P. Martin Sekanina

Další spolupráce:

Anna Berková, Pavel Motyčka

Počet studentů:

50

Cena:
Počet hodin:

11 dní (čtvrtek 14.6. 2018 až neděle 24.6. 2018)

Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:

14. 6. čtvrtek: odjezd z Kroměříže
15. 6. pátek - 17. 6. neděle: víkend v komunitě Taizé
17. 6. neděle: návštěva poutního místa Ars (působiště sv. Jana Maria
Vianneye),
historického města Lyon, přespání v La Salette
18. 6. pondělí: den v La Salettě
19. 6. – 22. 6. pěší pouť do Lurd - cca 130 km po svatojakubských
poutních cestách
V Lurdech strávíme téměř celý den, noc a následující dopoledne
23. 6. sobota: odjezd z Lurd
24. 6. neděle: příjezd do Kroměříže

Anotace:

Cílem projektu je vytvoření a upevnění společenství prostřednictvím
pěšího putování, společné modlitby, duchovního programu a
dobrodružství spojeného s putováním nádhernou krajinou v podhůří
Pyrenejí, k čemuž patří i společné vaření, poznávání pohostinnosti
místních lidí apod. Účastníci více poznají dvě známá francouzská
mariánská poutní místa – Lurdy a La Salettu, navštíví poutní místo Ars,
seznámí se se spiritualitou komunity Taizé v praxi, prohloubí svůj
duchovní život.

Název:
Místo konání:
Garant:

Pletení, háčkování a charita
Knitting, crocheting and charity
AG Kroměříž, učebna latiny

Další spolupráce:

Jitka Korkischová
Veronika Šišková

Počet studentů:

16

Cena:

50 - 100,-Kč na příze

Počet hodin:

20

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Výtvory z příze

Program:

Pletení a háčkování podle videa v angličtině

Anotace:

Máte rádi pletení, háčkování, angličtinu a charitu? Pak je tento kurz právě
pro vás. Naučíme se základní vzory a slovní zásobu v angličtině. Podle
zručnosti vytvoříme i pokročilejší vzory a tvary. Následně se zájemci mohou
zapojit do pletení pro charitu nebo vytvořit dárek pro své blízké.

Název:
Místo konání:
Garant:

Slovinsko a Korutany
Slovinsko, Rakousko

Další spolupráce:

Valerie Procházková
Eva Zavadilová

Počet studentů:

40 - 45

Cena:

5000,-Kč (doprava+3x nocleh se snídaní + pojištění + průvodce + informační
materiály)
+ 30 Euro na vstupy
Odjezd v neděli večer, příjezd v pátek v ranních hodinách

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Fotografie, video, nástěnka

Program:

Přímořské letovisko Piran – Benátský dům, kostel sv. Jiří, Lipice – návštěva
hřebčína, Predjamský hrad, prohlídka jeskyně Postojna, Lublaň – katedrála
sv. Mikuláše, Trojmostí, hrad, jezero Bled, soutěska Vintgar, středisko
Krajnska Gora v Julských Alpách, Hochosterwitz, jezero Wörthersee, Villach,
výjezd pod vrchol Dobratsch
Poznávací zájezd po nejatraktivnějších místech Slovinska a Korutan

Anotace:

Název:
Místo konání:
Garant:

Mléko a sýry
Školní chemická laboratoř a mléčná farma

Další spolupráce:

Ing. Alena Dvořáková
-

Počet studentů:

10-12

Cena:

800 Kč

Počet hodin:

60

Závěrečné hodnocení:

Znalosti zpracování a analýzy mléka

Výstup:

Studenti se naučí zpracovat mléko a následně je v chemické laboratoři
analyzovat
Dva dny a jedna noc pobytu i menší práce na kozí farmě blízko Litenčic,
jeden den prohlídka mlékárny,dva dny analýz v chemické laboratoři
Prohloubení znalostí z chemie a spojitost chemie s přírodou

Program:
Anotace:

Přírodní vědy opět netradičně

Název:
Místo konání:

Valašské Meziříčí, Olomouc, Brno, Kroměříž, AG

Garant:

Valenta

Další spolupráce:

Valentová

Počet studentů:

12–20

Cena:

700 Kč (v ceně jízdné, MHD, vstupné – na závěr projektu bude
vyúčtováno)

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Fotografie, nástěnka, případně video

Program:

Valašské Meziříčí – 1–2 populárně-naučné přednášky z fyziky nebo
astrofyziky na hvězdárně
Brno – návštěva technického muzea
Olomouc – návštěva Pevnosti poznání
Exkurze do elektrárny na Strži v Kroměříži
Badatelská výuka na AG

Anotace:

Určeno studentům se zájmem o přírodní vědy

Toulky dobou Karla IV.

Název:
Místo konání:

Česká republika

Garant:

Eva Vláčilová

Další spolupráce:

Lubomír Vláčil

Počet studentů:

35

Cena:

5 400 Kč (cena zahrnuje: vlastní autobus, ubytování s polopenzí,
vstupné do všech objektů, pojištění)

Počet hodin:

5 dnů

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Fotodokumentace, video, zpráva na webové stránky školy

Program:

18. června
Velká Poloma

Exkurze do jediné indiánské zbrojovky v Česku.
Seznámení se s výrobou luků, šípů a kuší,
typických zbraní středověku.

Kutná Hora

Vlašský dvůr - středisko hospodářské moci
českého středověkého státu.
Chrám sv. Barbory - unikátní dílo vrcholné a
pozdně gotické architektury, zapsané na seznam
památek UNESCO.
Prohlídka historického stříbrného města.

Karlovy Vary

Prohlídka města založeného Karlem IV., které je
dnes světovým unikátem v počtu léčivých
horkých pramenů.

19. června
Loket nad Ohří

Prohlídka hradu, na kterém byl vězněn Karel IV.

B Bečov nad Teplou

Seznámení se s Relikviářem svatého Maura,
druhou nejcennější památkou v České republice
(po českých korunovačních klenotech).

Mariánské lázně

20. června

Návštěva druhého největšího lázeňského města
v Čechách. Procházka kolonádou, zaposlouchání
se do tónů zpívající fontány a jízda lanovkou do
Boheminia, kde je na rozloze 6 hektarů postaveno
více než 60 zmenšenin nejvýznamnějších českých
památek.

Ř Řepora

Praha

Procházka skanzenem, který se snaží navodit co
nejvěrnější představu české lidové architektury
14. století a života ve středověkém městečku.
Emauzy – klášter založený Karlem IV.,
Karlův most, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Zlatá
ulička …

21. června
Koněpruské jeskyně

Nejdelší jeskynní systém v Čechách. V systému
jeskyní bylo nalezeno velké množství zvířecích
kostí z doby před 600 000 lety a také lidské kosti
staré asi 13 000 let.
V období husitství byla v jedné z jeskyní
penězokazecká dílna, ve které se vyráběly
nejstarší nalezené falešné mince.

Karlštejn

Prohlídka hradu, který chránil korunovační
klenoty Svaté říše římské.

22. června
Zpracování projektového týdne
Anotace:

Poznáváme dobu 14. století, dobu vlády Karla IV.

Název:
Místo konání:
Garant:

Berlín
Německo, Berlín, hotel Meininger Berlin Central Station

Další spolupráce:

J. Koutná
V. Koutný

Počet studentů:

24

Cena:

Max. 6000,- Kč (vlaková jízdenka Kroměříž – Berlín a zpět, ubytování
v centru Berlína www.meininger-hotels.com / Hotel Berlin Central
Station, polopenze, vstupné, jízdné Berlín – Postupim a zpět)
Odjezd v pondělí 18. 6. 2017 ráno, návrat ve čtvrtek 21. 6. 2017 ve
večerních hodinách

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Fotografie, popř. video, nástěnka

Program:

Berlín: Brandenburger Tor – historický milník oddělující západní Berlín od
východního, náměstí Alexander Platz, televizní věž Fernsehturm,
katedrála Berliner Dom, Potsdamer Platz – prohlídka nejmodernější
architektury, Reichstag s výstupem do prosklené kupole s výhledem na
město, Kurfürstendamm a symbolické ruiny kostela Gedächtniskirche,
obchodní dům KaDeWe, třída Unter den Linden, East Side Gallery a

Anotace:

přechod Checkpoint Charlie, Památník holokaustu, nejstarší čtvrt Berlína
Nikolaiviertel, vládní čtvrť, bývalé letiště Tempelhof…
Postupim: prohlídka města, zámku a parku
Seznámení se s historií a památkami hlavního města Německa

Název:
Místo konání:
Garant:

Ztracený svět – Balkán
Cesta až na samý konec Evropy: Bulharsko (pohoří Stará Planina zvané
též Balkán, Sofie, Burgas, Kazanlak), Bělehrad, Budapešť

Další spolupráce:

Vít Zahradníček
Jitka Nezvalová, Tomáš Zemánek

Počet studentů:

15-25

Cena:

Počet hodin:

4900Kč pořádajícímu spolku (naučíš se o sebe postarat v divočině sám,
nezahrnuje tedy stravu. Abys se ale nedostal do průšvihu, půjčíme ti
zdarma kvalitní outdoorové vybavení, nemáš-li je. A pro případ nejhorší
zajišťujeme cestovní i úrazové pojištění).
Potřeba bude navíc asi 200Kč na společné jídlo do hor, které si společně
naplánujete a koupíte předem + cca 5Eur na MHD či místenky + vhodný
je dobrovolný příspěvek salesiánům, jejichž hosty noc budeme.
10 DNÍ

Závěrečné hodnocení:

autoevaluace

Výstup:





Program:

Absolvování náročné a výjimečné výpravy
Vypracované referáty, deník výpravy, zpráva a nástěnka
Získání následujících schopností a kompetencí:
o
rozvíjení schopnosti komunikovat s domorodci v
neznámem slovanském jazyce, naučení se azbuce
o
poznání historie, náboženství, kultury a života pastevců
v Bulharsku, balkánské fauny a flory, Budapešti, Bělehradu, Sofie,
Schengenské hranice
o
duchovní rozvoj: katolická východní mše, salesiánská
misionářská komunita, společné modlitby, témata na zamyšlení,
seznámení se s problematikou náboženství a tolerance v místech,
kde se stýká katolictví, pravoslaví a islám
o
sbalit si nejnutnější věci pro pobyt v přírodě a vyjít
s málem, co člověk unese týden na zádech, postavit stan,
rozdělat oheň, naplánovat a uvařit na ohni, najít a desinfikovat
vodu, vyprat v potoce prádlo, vyspat se ve vlaku, pod širákem,
číst mapy, předvídat počasí, zlepšení kondice putováním
„natěžko“ v horách
o
zásady bezpečného pobytu v přírodě a zdravotněenvironmentální prevence při pobytu v divočině, řešení
modelových případů expediční medicíny
o
kooperace ve skupině, zažití pocitu odpovědnosti při
nočních hlídkách
o
poznání sebe sama v náročných situacích odlehlé oblasti,
získání pocitu hrdosti ze zvládnutí něčeho mimořádného
Dva dny vlakem napříč Balkánem s prohlídkou Budapešti (např. Rybářské
bašty, Parlament, secesní most přes Dunaj, největší evropská
Synangoga…), Bělehradu (např. pevnost Kalemegdan na soutoku Dunaje

Anotace:

a Sávy, největší pravoslavný chrám světa, mešita…) a Sofie (např.
starověká Sardica, třetí největší pravoslavný chrám na světě…). Shánění
proviantu na místních tržištích. Noční pochod k ruinám byzantské baziliky
pod horami. Náročný výstup mimo běžné cesty na centrální část pohoří
Stará Planina (nazývané Balkán). Asi pětidenní přechod více jak
dvoutisícimetrového hřebene natěžko. Stanování na mongolsky
vyhlížejících pláních, u stád koní, vaření na ohni. Pozorování divoké
přírody Balkánu, návštěvy u pastýřů, procházení panenskou přírodou
daleko od civilizace. Sestup do vesnice Klisura. Noční cesta vlakem do
Burgasu. Smývání prachu cest z těla i duše na slunné pláži Černého moře
a v místních barech (vesnice Krajmorie). Vlakem do srdce Údolí růží
Kazanlaku, setkání s komunitou českých salesiánů, fotbálek s bulharskými
Cigány, prohlídka thrácké hrobky, katolická mše východního obřadu.
Dvoudenní cesta vlakem přes Sofii, Bělehrad a Budapešť domů.
Program jen orientační, změny možné v závislosti na množství
vykolejených vlaků, potkaných medvědů, v mlze ztracených studentů,
bleskem zasažených stanů atd.
Pozn.: V kontextu českých škol se jedná o unikátní, avšak náročnou akci.
Předpokládá se fyzická i psychická odolnost a silná motivace překonat
překážky. Primány a sekundány nebereme, prváky výjimečně. Účastníky
vybíráme na základě pohovoru (s výjimkou těch, kteří některý „Ztracený
svět“ již absolvovali, ti již požadované předpoklady mají)
Cesta vlakem přes Budpešť, Bělehrad a Sofii do bulharského pohoří
Balkán, jehož část pětidenním putováním natěžko přejdeme. Zakončení u
Černého moře a v komunitě salesiánů v Kazanlaku.

Divocí koně na Staré Planině, Nenanenad, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stara_planina_,divlji_konji_pod_Midzorom.jpg

Název:
Místo konání:
Garant:

MEDJUGORJE, MOSTAR, DUBROVNIK, CHORVATSKÉ
LURDY A KOUPÁNÍ V MOŘI
Medjugorje a výlety po okolí (Dubrovnik, Mostar, Kravicke vodopády aj.)
Barbora Němčáková

Další spolupráce:

P. Artur Kožik, Ludmila Řezáčová, Jana Dvořáková

Počet studentů:

46

Cena:
Počet hodin:

2500,- (doprava, poplatek farnosti za tlumočení) + 80 € (ubytování 4 noci
s polopenzí) + vstupy cca 10 €
7 dní (sobota 16.6.2018 až pátek 22.6.2018)

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Fotodokumentace, zážitkovník

Program:

SOBOTA: odjezd 17h z Kroměříže
NEDĚLE: příjezd na Vepric (chorvatské Lurdy), celodenní koupání
v moři, přejezd do Medjugorje, ubytování, večerní modlitební program ve
farnosti
PONDĚLÍ: celodenní výlet do Dubrovniku (městské hradby, podmořské
muzeum, městská katedrála, Onfriova kašna, historické jádro, nejstarší
lékárna v Evropě…)
ÚTERÝ: výstup na Križevac, návštěva Hradu, večerní modlitební
program
STŘEDA: celodenní výlet do Mostaru (historické orientální centrum,
pozůstatky válečného konfliktu, mostarská bazilika…) a na Kravické
vodopády
ČTVRTEK: výstup na kopec Podbrdo, návštěva v komunitě Cenacolo,
večerní modlitební program, poté odjezd směr ČR
PÁTEK: příjezd do ČR někdy po poledni

Anotace:

Duchovně – relaxačně – poznávací projektový týden nejen v
Medjugorje pro všechny zájemce…
Podíváme se na zajímavá místa, zažijeme místní kulturu, ochutnáme
balkánské jídlo a zmrzlinu, seznámíme se s „domorodci“…
Prostě využijeme společný čas a možnosti místa na maximum!
Ubytováni budeme v rodinném penzionu s polopenzí ve dvou, tří a
čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. K dispozici
kuchyňka, společenská místnost, velká jídelna, hudební kout, venkovní
bazén…
Vyjedeme na dva celodenní výlety – do Dubrovníku (projdeme se po
světoznámých UNESCO hradbách, navštívíme katedrálu s klenotnicí,
podmořské akvárium, nejstarší lékárnu v Evropě, uvidíme další památky a
zajímavosti města…) a do Mostaru (projdeme si orientální centrum
s mnoha malými obchůdky, uvidíme světoznámý mostarský most,
válečné pozůstatky, místní mešitu a další zajímavosti města) + na
nádherné Kravické vodopády.

Dále prožijeme dva celé dny v Medjugorje (svědectví v komunitě
Cenacolo, v Hradu, výstup na kopec Podbrdo a Križevac, večerní
modlitební program ve farnosti), jeden den si užijeme koupání v moři a
návštěvu poutního místa Vepric – Chorvatské Lurdy, poslechneme si
koncert sester Ramljak, které soutěží v chorvatské soutěži Talent
Chorvatska!
A mnoho dalšího…
Hlásit se je možné na dívčí vychovatelně u vych. Němčákové.

Název:

Literární toulky Broumovskem

Místo konání:

Broumov a okolí, klášter Broumov

Garant:

Aranka Řezníčková a Lenka Pospíšilová

Další spolupráce:
Počet studentů:

20

Cena:

Počet hodin:

1800,V ceně je veškerá doprava (včetně výletů), ubytování, návštěva
interaktivního programu a muzeí. Nezahrnuje stravu.
5 dní

Závěrečné hodnocení:

Certifikát o absolvování programu

Výstup:

Fotografie, literární texty

Program:

V pondělí vlakem do Broumova, ubytování v Broumovském klášteře. Od
pondělí do pátku turistické výšlapy v okolí Broumova, interaktivní
program v klášteře, dílny psaní, výlety do památníků významných
literárních osobností. V pátek návrat vlakem.
V Broumově a jeho okolí je nejen čarokrásná příroda, do které se vydáme
vlakem i pěšky a která nás bude inspirovat k literárním pokusům. Jsou tu i
upomínky na středověké písařské dílny, na velké osobnosti
české literatury – Boženu Němcovou, Aloise Jiráska, Karla Čapka.
Navštívíme památníky některých z nich a necháme na sebe působit
genius loci kraje, ve kterém vyrůstali a tvořili. Tato místa budeme vnímat,
přemýšlet o nich – a snad pro nás budou také impulsem k tvůrčímu
psaní.

Anotace:

Název:

Kniha versus film

Místo konání:

AG Kroměříž

Garant:

Maňurová Laďka

Další spolupráce:

Kutálek Jan

Počet studentů:

Maximálně 20

Cena:

0

Počet hodin:

Cca 25

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Program:
Anotace:

Literární analýza textů.
Zpracované recenze, postřehy a vlastní hodnocení.
Fotografie a nástěnka.
Každý den budeme rozebírat zábavnou i naučnou formou jednu knihu,
podíváme se na její filmové zpracování a porovnáme je.
K účasti na projektu Kniha versus film je nutné přečíst tyto knihy, které
budeme analyzovat:
K. J. Erben: Kytice
M. Viewegh: Báječná léta pod psa
V. Körner: Údolí včel
J. Škvorecký: Prima sezóna
K. Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy

Název:
Místo konání:
Garant:

My Art File
Tajemná zákoutí zahrad a ulic, zámecká knihovna, galerie, věž a ARCIBIGY
v Kroměříži

Další spolupráce:

Jessie
-

Počet studentů:

10 - 12

Cena:

Tužky, pera, skicáře a lístky

Počet hodin:

V závislosti na díle

Závěrečné hodnocení:

Certificate

Výstup:

Art Files

Program:

Objevování světla a stínu, náčrty, písmo, kaligrafie

Anotace:

Propojování reality a imaginace

Název:

Projekt, který má formát

Místo konání:

AG a okolí

Garant:

Mgr. Věra Karger

Další spolupráce:
Počet studentů:

8-12

Cena:

Náklady na jednodenní exkurzi, popř. specifický materiál
(do 300,-Kč)

Počet hodin:

Přiměřeně

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Velkoformátové obrazy v prostorách školy

Program:

Bude upřesněn

Anotace:

Projekt, který má formát, je určen studentům, kteří mají rádi kresbu a
malbu, inspiruje je moderní umění a nebojí se trochu rozmáchnout.
V rámci projektu si vyzkoušíme různé přístupy ke kresbě, provedeme
několik kresebných rozcviček a experimentů, abychom se mohli vrhnout
až na formát A1, který plně využijeme.
Pozitivní vztah k práci a zájem o výtvarné umění je předpokladem!

Název:
Místo konání:
Garant:

Pořešín, dotek historie
Hrad Pořešín

Další spolupráce:

V. Ševčík
J. Souček, P. ševčíková, M. Akubžanová

Počet studentů:

20

Cena:

2000,- (doprava, ubytování, strava, vstupné)

Počet hodin:

40

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Program:

Anotace:

Seznámení se s problematikou památkové péče, ochrany památek,
s prací archeologa a s provozem archeoskanzenu. Zkušenosti s dobovými
řemesly a každodenností života ve středověku.
Přednáška o vykopávkách, práce v historické kovárně pod vedením
uměleckého kováře, výcvik a turnaj v lukostřelbě a střelbě z kuše,
návštěva památek obhospodařovaných sdružením Hrady na Malši, účast
na programu Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově
Týden budeme bydlet na hradě, který patří mezi vzory v záchraně
památek. Využijeme možnosti, které nabízí vznikající archeoskanzen a
vyzkoušíme si řemesla, která jsou k dispozici – kovárna, keramická dílna,
černá kuchyně. Seznámíme se s dalšími hrady v okolí, které spravuje
sdružení Hrady na Malši. Bude možnost zastřílet si z luku, zahrát si na
dobové nástroje, případně zacvičit si s chladnými zbraněmi. Na závěr
navštívíme Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově.

Název:
Místo konání:
Garant:

Turistický průvodce po Hostýnských vrších nejen
v angličtině
Hostýnské vrchy - 3 dny, budova AG - 2 dny

Další spolupráce:

Alena Hyánková
Svatava Hrdá

Počet studentů:

max. 20

Cena:

400,-

Počet hodin:

30 h.

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Program:

Anotace:

Turistický průvodce v angličtině bude zahrnovat popis tří absolvovaných
turistických tras, dále každý student popř. dvojice zpracuje zvolené téma
z oblasti Hostýnských vrchů formou textu do průvodce a závěrečnou
prezentaci .
3 dny pěší turistika po Hostýnských vrších (délka trasy během 1 dne bude
max. 12 km)
2 dny zpracování informací v budově AG
V průběhu tohoto týdne vyrazíme na tři výšlapy do krásných Hostýnských
vrchů. Během cesty vás kromě turistiky čeká plnění úkolů v angličtině
(nebojte se, bude to zábava) a sběr důležitých informací a zajímavostí.
Cílem pak bude představení turistických tras a vybraných témat z oblasti
Hostýnských vrchů v průvodci určeném všem anglicky mluvícím
návštěvníkům.

Název:
Místo konání:
Garant:

Holidays and Festivals
Učebna A3 a A4 budova AGKM

Další spolupráce:

Mgr. Alexandra Filipová
0

Počet studentů:

6 - 10

Cena:

0

Počet hodin:

cca 21

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Příprava k maturitní zkoušce

Program:

Práce s videoukázkami, konverzace náhodná i cílená, reprodukce
krátkých textů, práce individuální i ve dvojicích, procvičování aktivních i
pasivních komunikačních dovedností.
Cílem projektu je 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.

Anotace:

Název:
Místo konání:
Garant:

Pět dní s vědou a uměním
Kroměříž a její okolí

Další spolupráce:

Radek Nesiba
?

Počet studentů:

22

Cena:

Případné cestovné či vstupné (mělo by se pohybovat do 300,- kč, spíše
méně)
?

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:

Anotace:

Získat na některé vědecké či umělecké problémy a témata netradiční
náhled (a snad se u toho příjemně pobavit).
Řešení vhodně zvolených vědeckých a uměleckých problémů – a to jak
teoreticky, tak v laboratoři.
Nechci se na tomto místě o programu příliš rozepisovat, ale aspoň
prozradím, že neoficiální informace ze Švédska naznačují, že výsledky
tohoto projektu budou patrně navrženy na Nobelovu cenu (a to dost
možná hned v několika oborech).
Mnozí zastávají názor, že věda a umění patří nerozlučně k sobě a pohled
na náš svět zprostředkovávají jen v jiném úhlu. Pokud jsi i ty této
myšlence nakloněn (nebo se naopak chceš proti ní radikálně vymezit),
mohl by pro Tebe tento projekt představovat ideální prostor (ať už ve
smyslu bitevního pole, laboratoře či atomového orbitalu) k rozvinutí
zmíněné úvahy.
Jistý britský spisovatel zajímající se o chemii se vyjádřil v tom smyslu, že
znalost Druhého termodynamického zákona představuje stejně nutný
základ všeobecné vzdělanosti, jako vědět, kdo je autorem hry Romeo a
Julie (a na tuto úvahu reagoval Peter Atkins poznámkou, že z knih onoho
spisovatele je zřejmé, že on sám zmíněný zákon patrně příliš nepochopil
- ale to není nejpodstatnější, samotná myšlenka je dobrá).
A i když je samozřejmě nesmyslné popisovat umělecké dílo ve vědeckých
kategoriích, neznamená to ještě, že se o to nemůžeme pokusit. Jak tedy
hledat odpověď na otázku, zda je silnější Picassova Guernica nebo 500 g
trinitrotoluenu?

Název:
Místo konání:
Garant:

Českým krasem pod zemí i na povrchu aneb
historie uložená nejen v kameni
CHKO Český kras CHKO Křivoklátsko

Další spolupráce:

V. Pluhař
K. Gamba

Počet studentů:

12 - 15

Cena:

Záloha 1000 kč + doplatek (upřesněn podle místa ubytování a
dopravních tarifů při přihlášení)
40

Počet hodin:
Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Fotografie, denní zápisy

Program:

Paleontologie, speleologie, botanika, karsologie, geologie a další logie +
historie. Turistika
Uchopení Českého krasu coby klíče k české krajině. Poznávání bohatosti
podzemního světa i bohatství života na povrchu v souladu s nastíněnými
logiemi. Projdeme se krajinou, budeme hledat otisky dávných dob ve
zkamenělinách, prolézat systémy jeskynních chodeb a štol. Poznáme
„malý Balkán“ na území Českého krasu, navštívíme největší povrchový
vápencový lom na území ČR a na několika kilometrech se podíváme do
Ameriky i do Mexika. Nepomineme též pamětihodnosti historické ani
pozoruhodnosti krajinné a přírodní. Účast na projektu bude vyžadovat
dobré terénní vybavení, přílbu do jeskyně, čelovku, dobrou fyzickou a
zdravotní kondici a žádný strach z těsných a uzavřených prostor.
A možná přijde i překvapení (anebo taky ne)

Anotace:

Název:
Místo konání:
Garant:

Expedice Dolomity 2018
Itálie, St. Martin, PD Velehrad

Další spolupráce:

J.Pliska
L.Kotas, I. Bekárková, Š. Bekárek

Počet studentů:

45

Cena:

5500,-Kč (doprava+ubytování+plná penze+pojištění)

Počet hodin:

40

Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:

Anotace:

Osvojení si základní pohybových a specifických dovedností a znalostí
potřebných pro vysokohorskou turistiku
4 celodenní túry, 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.
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 Possa,
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.

Název:

Tradiční i netradiční sporty
a pohybové dovednosti

Místo konání:

sportoviště v Kroměříži

Garant:

Lenka Jančíková

Další spolupráce:
Počet studentů:

max. 13

Cena:

400,- Kč

Počet hodin:

21 - 25

Závěrečné hodnocení:
Výstup:
Program:

Anotace:

zvládnout pravidla i techniku nových sportů, zdokonalit se ve známých
pohybových činnostech
míčové hry, úpoly, koloběžky, manuální zručnost, slack line, plavání,
gymnastika
a další pohybové aktivity dle aktuálního počasí
seznámení s netradičními sporty a pohybovými aktivitami, soutěže
družstev, zdokonalování se v tradičních sportech, závěrečný turnaj

Název:
Místo konání:
Garant:

Óda na Francouzskou riviéru
Francie – Azurové pobřeží, Provence

Další spolupráce:

E. Volková
E. Otáhalová, I. Peňasová

Počet studentů:

45

Cena:

6 990 Kč

Počet hodin:

6denní poznávací zájezd

Závěrečné hodnocení:
Výstup:

Studenti zpracují esej na dané téma, příprava nástěnky, fotografie, video

Program:

1. odjezd v odpoledních hodinách
2. Nice – prohlídka, koupání u moře, Cannes – prohlídka
3. Saint – Tropez, přejezd lodí do Port Grimaud, koupání
4. Marseille – chrám Panny Marie, přístav, plavba lodí na ostrov If, Cassis
– les calanques
5, návštěva parfumerie v Eze, celodenní prohlídka Monaka – střídání
stráží, oceánografické muzeum, kasino, koupání,
večer odjezd
6, příjezd dopoledne

Anotace:

Určeno studentům se zájmem o francouzštinu, geografii a historii Francie
a Monaka

