
Týden za školou 2015 – přehled dílen 

Název dílny Garant Počet 
míst 

Poznámky 

S němčinou za školou 
Budajová, 

Doležalová 
30 Filmy, hry, křížovky, výlety (i pro začátečníky) 

Poznávací zájezd do Londýna a Oxfordu 
Douša, Březinová, 

Rosická 
51 jen ro přihlášené 

Úprava školní zahrady a okolí; tvorba školního arboreta a 
školky stromů 

Bartoníček 

Posselt 

Heřmánek 

45 Akvária, zimní zahrada, příslušenství 

Putování šumavskými hvozdy 
Králová 

Suková 
20 

pro dobrodruhy 

cca. 25 km denně s batohem, spacákem, ... spaní pod 

širákem, vaření v ešusu, koupání v horských bystřinách,… 

 

Cinéma français Tůmová 20 
promítání francouzských filmů v původním znění s titulky + 

psaní kritik 

Křížem krážem Kutnohorskem Zelená 15 Pěší výlety po naučných stezkách Kutnohorska 

Turistický kurz-Chorvatsko 

Maňák 

Rudolf 

Němeček 

Mann 

 

 

47 

 

jen pro přihlášené 

Poznej sebe sama Gembiczká 15 
sebepoznání, osobnostní rozvoj, beseda s odborníky na téma 

mezilidské vztahy 

Classic horror movies Svobodová 15 
zhlédnutí klasických hororů + následný rozbor 

od kvarty výše 



English Conversation Week (Guy Cheetham) Krumphanzlová 15 V4A a vyšší gymnázium 

Týden za školou v pohybu 
Zatloukalová 

Peková 
20 

každý den jiná pohybová aktivita - lanové centrum, 

cyklistika, turistika, plavání, sjezd řeky 

Povinná četba na stříbrném plátně Bartoň 15 

Pět děl z kánonu maturitní četby ve slavné filmové podobě - 

Oliver Twist, Na západní frontě klid, Proces, Spalovač mrtvol, 

Na cestě (pro vyšší gymnázium) 

Týden s fyzikou a chemií Vaňková 15 Exkurze: elektrárna, úpravna vody, čistírna odpad. vody, ... 

Hrátky s geometrií 
Randíková 

Čepková 
20 

Geometrie na PC ve škole 3 dny (geogebra, grafický 

program), 1 den hra Oeconomica, exkurze Brno zábavný 

vědecký park Vida. Cena do 500 Kč. 

Upleť/uháčkuj čtverec a zopakuj si základy francouzštiny Štrůblová 15 

Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům, 

opuštěným dětem  a dětem s AIDS v Jižní Africe. Uplést nebo 

uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu a může pomoci 

zachránit dětský život. 

Autorský muzikál " Pro koho je brána těsná" Licek 17 
Aktivní nácvik + organizace představení v divadle; 

jen pro přihlášené 

 

http://www.knit-a-square.com/

