Týden za školou – přehled dílen
Název dílny (obsah + předpokládaná cena)

Učitel(é)

Týden s němčinou

Bd, Ch

20

KH a Praha, 205

Sluneční hodiny

He, Br

15

Kutná Hora

Dš, Km

30
pouze vyšší
gymnázium

Kř, Ol

25 (C3B)

(výroba a instalace slunečních hodin, čas a kalendář)

Generation Defining Movies
(filmová generační výpověď od 50. let do současnosti)

Krajem Karla Hynka Máchy
(cca 700,- Kč)

Autorská hudební dílna
(příprava muzikálu)

Biologie v praxi
(ekologické aktivity v okolí KH )
Cena cca 200 Kč (na svačiny  )

Ţivly
(výtvarně-literární projekt, přespání ve škole a okolí, 300,- Kč – materiál, cestovné)

Emoční inteligence v praxi, spojená s toulkami Kutnou Horou

Počet žáků

Místo

206

Doksy

Li

15

311

Nm

20

KH a okolí

Pe, Kr, Bř

25

Kutná Hora a
okolí

Ge, Pí, Pr

45

Šá, Pz

25

117

Rs

16

254p

Tů

25

217

210,212,213
Kutná Hora

Francouzsky s úsměvem
Dílna je určena pro studenty prvních, druhých a třetích ročníků, kvarty, kvinty a sexty,
kteří si chtějí utřídit a zopakovat znalosti získané v hodinách francouzštiny. Součástí dílny
bude také návštěva MŠ (community service- písničky a říkadla pro děti) a promítání
francouzských filmů. (Neplatí se nic!)

Týden s ActivInspire
(práce s ActivInspire - tvorba interaktivního průvodce po GJO nebo po Kutné Hoře – cena
0,- Kč)

Ciné Clyc na GJO
(promítání francouzských filmů + psaní kritik)

Kutná Hora

Týden za školou v pohybu
sportovní program zaměřený na cyklistiku, návštěvu lanového centra, pěší a vodní
turistiku
Cena: cca 600Kč - zahrnuje cestovné Praha, vstup do lanového centra, zapůjčení lodí a
barelů

Kříţem kráţem Kutnohorskem
(pěší výlety - jen pro zdatné turisty; cca 100,-Kč na vlaky)

Za, Kč

20

Sázava
Ze

15

mimo školu

Ra, Če

25

Okolí Kutné
Hory

20
pouze vyšší
gymnázium

Tělocvična -

45

Praha, Škola
Kutná Hora
232p-středa

Zajímavá místa v okolí Kutné Hory
Jakub a Třebešice; Přehrada Paříţov; Údolím Sázavy (Stvořidla+ Ledeč); Chvaletice;
Poděbrady + Libice; Doprava: vlak nebo pěšky; Finance: jízdné, vstupy do objektů;
Změna vyhrazena: úprava dle momentální situace (počasí, dostupnost objektů)

Sebeobrana MUSADO
- obrana proti napadení na ulici beze zbraně
- obrana proti napadení noţem nebo holí
- řešení modelových situací napadení

Mň

Týden s fyzikou, chemií a biologií

Rů, Př, Vň

Národní technické muzeum Praha
Den ve škol. laboratoři
Naučná stezka Kutná Hora
Sklárna Tasice

Praha

Zpracování a prezentace poznatků -cCena cca 300 Kč

Doba světel a stínů . Baroko v nás a kolem nás.
Baroko všemi smysly, baroko v umění, ve vztazích, v Kutné Hoře i v blízkém okolí. 250,-

Aplikovaná matematika

Be, Lt

30

KH a okolí, na
PÁ a ST -260p

Po

15
jen 2. a 3.r.

219

Ma

15
(od kvarty)

204

Jóga, relaxace, meditace…
(budeme se věnovat fyzickým cvičením, relaxacím, meditačním cvičením a povídáním na
téma jóga a sebepoznání)

Pálava
(windsurfing a cykloturistika, 1500,-Kč)

Nk, Ru

20

Novomlýnská
nádrţ

