Týden za školou 2012 – nabídka dílen
Název dílny (obsah + předpokládaná cena)
Film ve službách diktatury
Týden s němčinou
Činnost:
historie Německa – 30.- 60. léta 20.století
německá literatura - Niebelungenlied
návštěva Prahy s závěrečným testem
Kutná Hora s německou kříţovkou
Cena:
jízdenka do Prahy a zpět ca 120 Kč
Jizerské hory (2 – denní výlet do Jizerských hor, 1 práce ve
škole, 1 hmyzí bašta); náklady jsou odvislé od počtu
studentů – maximálně v řádu několika stovek
Jezdíme, chodíme, poznáváme.
(Velký rybník; ZOO Praha; Kladruby;Kouřim; Kolín –
jednodenní poznávací výlety)
cestovné asi 500 Kč a vstupy asi do 500 Kč
„Na cestě sebepoznávání + Netradiční toulky Kutnou
Horou“
obsah: psychologie osobnosti v praxi spojená s návštěvami
netradičních historických míst Kutné Hory
cena: 0,- Kč
Literární toulky okolím Kutné Hory (pro zájemce o
tvůrčí psaní, literaturu, historii, ale také turistiku; pro
studenty od tercie výše)
Předpokládaná cena: do 50Kč (jízdné)
Pomůcky: pohodlné boty, psací potřeby, papír, pevné desky,
příp. lehká deka na sezení
Fotografujeme okolí školy
-

nutno mít vlastní digitální fotoaparát

-

skupina bude část dne fotografovat okolí školy, část

Učitel(é) Počet žáků Místo
Ba

Bd

Br, Ol

15

110

15

škola

starší ţáci

25

město KH
Praha

Jizerské hory
Kutná Hora
Velký rybník;

Če, Ra

30

Praha; Kladruby;
Kouřim; Kolín

Ge, Pr

30

213, 212
(+ Kutná Hora)

Okolí KH,

Km, Bř

30

poslední den malá
počítačová učebna

Kř

16

260

Po

15

219

Rs, Dš

34

254

Sv

15

216

Šá, Pz

10

knihovna

dne v učebně IVT fotografie zpracovávat
-

práce budou pouţity na webové stránky školy

Zobrazovací metody v deskriptivní geometrii
(rovnoběţné promítání, křivky – bez finančních nákladů)
Týden s ActivInspire (základní triky + pouţívání
hlasovacího zařízení)
Classic horror movies – promítnutí filmů a následné
rozebírání hororových motivů + psaní recenze na nejlepší
film
Týden s knihami (knihovnické práce)

Tů

15

Ze, Dl

30

Autorská hudební dílna + muzikál

Li

15

Týden s keramikou, 100Kč

Kr

15

CinéClyc na GJO (francouzské filmy + psaní kritik)

114

Křížem krážem Kutnohorskem
(pěší túry na všechny světové strany,
cena cca 200,-)

Týden za školou s fyzikou, chemií a biologií
Exkurze: úpravna vody, pivovar, sklárny, výroba

Rů,

bioethanolu . Předpokládané výdaje za vstupy a dopravu

Va

311
Keramická dílna,
škola
Kutná Hora

30

Nymburk
Sázava
Vrdy

250 Kč
Stříbrný jednorožec – týden s Jagellonci. Ţivá mozaika
doby. Návštěva výstavy Europa jagellonica, zajímavé
dobové interiéry v Kutné Hoře a v Praze, listiny, obrazy,

Be, Lt

30

pověsti, dramatika. Mistr litoměřický a jiné skvosty. 400,-

Kutná Hora,
Praha

Kč

15
Co my jen víme?!
(povídání, relaxace, meditace, jóga …)
Turistické kurzy – podle přihlášek

Ma

(od kvarty
výše)

Ve škole - velká
učebna (pokud
bude volná tak
204)

