Týden za školou 2014 – přehled dílen
Název dílny

Garant

Počet Poznámky
míst
Zajímavá místa Kutnohorska - Čáslav (2 dny, muzeum,

Kutnohorsko známé i
neznámé

Ba

15

vyhlídka + beseda s jedním z afrických fotbalistů FK Čáslav),
Žleby (zámek), Kačina (zámek), Kácov (pivovar). Cca 500 Kč
(jízdné + vstupy)

Školní zahrada + Hmyzí bašta
The most interesting historical
personalities of England
(Henry VIII, Elizabeth I, Queen
Victoria, Winston Churchill,
Elizabeth II etc.)

Br

15

úprava prostor školní zahrady) + 1 den ochutnávka hmyzích
specialit
od tercie výše,

Bř

15

po seznámení se s dobovými souvislostmi zábavnou formou,
zhlédnutí filmů, které se vážou k vybraným tématům
Procházka Prahou a Kutnou Horou, dny s německými filmy,

Němčina za školou

Bd, Dl

15

hrou ke státní maturitě.
(jízdné cca 120,-)

Výprava za poznáním Telče a
jejího okolí
Poznej sebe sama +
Netradiční toulky Kutnou
Horou

Dš, Ma

27

Ge, Pr

30

projekt pro V2A
Sociálně psychologické hry ve škole + návštěvy zajímavých
míst v K. Hoře a blízkém okolí.
pro milovníky horské chůze; dobrodružství, svobody a
poznávání pro starší a pokročilé :o) (vyšší gymnázium); cena

Puťák aneb cesta tam a zase
zpátky

Kr, Kč

20

cca 1000,-; outdoorové vybavení nutností - batoh, spacák,
karimatka, vařič, ešus, kvalitní obuv a oblečení, pláštěnka;
od neděle 22.6. do čtvrtka 26.6.

English Conversation Week

Km

15

rodilý mluvčí Guy Cheetham, celkem 24 vyučovacích hodin,
cena 1000 Kč, pro studenty od kvarty výše
Výběr interpretů jednotlivých rolí dle scénáře, konkrétní
nácvik, potřeba více chlapců než dívek, dále nácvik

Autorský muzikál " Pro koho
je brána těsná?"

Kurz manažerských
dovedností, lektor ing. Ilja
Hron
(Pro studenty vyššího
gymnázia)

Li

15

instrumentalistů - housle, viola, klarinet, el. kytara zdatně,
učebna 311

Ra

15

Kurz manažerských dovedností 3 dny, finanční gramotnost PC 1 den,
Návštěva iQLANDIE v Liberci (náklady cca 400 Kč na vstupy a
dopravu).

8.15 - 11.40 ve škole
Hrátky s geometrií

Rs

16

jeden den geometrie na počítačích (260 nebo 254)
za hezkého počasí procházka po Kutné Hoře a okolí
návštěva iQLANDIE v Liberci (cca 400 Kč na bus a vstup)

Turistický kurz - Chorvatsko

Ru, Nm, Mň

39
od kvarty výše

Classic literature made into
movies

Sv

15

po filmu v původním znění s titulky - rozbor díla, porovnání
s knihou, diskuse, na konci týdne napsání kritiky na nejlepší
film

Týden za školou s knihou

Šá

15

Films francais classiques

Tů

20

Týden za školou s fyzikou a
chemií

Vň, Če

30

Turistický kurz - Vltava

Za, Pe Ol

26

Rád si čtu, a proto jsem se rozhodl/a číst si celý týden to, na
co jsem neměl/a během školního roku čas.
francouzské filmy v původním znění s titulky - poté diskuse a
psaní kritik
Pro zájemce o exkurze a návštěvu iQLANDIE v Liberci
(náklady cca 500 Kč na vstupy a dopravu).

