
Týden za školou 2013 – přehled dílen 

Název dílny Garant Počet 
míst 

Poznámky 

Týden za školou v Londýně a Oxfordu Ba, Bř, Km 42 Londýn, Oxford 

Týden s němčinou – literatura a dějiny 20. století., Praha, Kutná Hora (cena 120,-) Bd 15 205 

Na panství pětilisté růţe (historicko-chemický týden za školou) 

putování po historických památkách a alchymistických lokalitách Jižních Čech 

1800 Kč na ţáka 

Be, Šm 22 Jiţní Čechy 

Revitalizace školní zahrady + monotematické výlety do okolí Br 15 Zahrada GJO 

„Byl Kafka suchar?“ (Německy psaná literatura 20. století) 

Budeme pracovat s literárními texty různých ţánrů, naučíme se zásady textově imanentní 

interpretace, popovídáme si o filmových adaptacích a pokusíme se definovat poznat kýč. 

Němčina není podmínkou! 

Dl 15 GJO 

English Conversation Week (anglický lektor, od kvarty výše, cena 1165,- Kč) Dš 15 207 

Na kole, bruslích, vodě i lanech 

- Sportovně a tvořivě zaměřený týden 

- cca. 1000 Kč 

Kr, Kč, Pe 30 ČR 

Do školy s kamerou – cena 0,-  Kř 16 260 

Autorská hudební dílna + muzikál ( hud. nástroje) Li 15 311 

Poznej sebe sama + Toulky neznámými místy Kutné Hory 

(dílna bude sloţena ze dvou aktivit: Ve škole se budeme věnovat aktivitám 

psychologickým a ty budeme prokládat pěšími návštěvami nezvyklých míst a památek 

Kutné Hory.)  

Cena: 0,- Kč 

Ge, Pr 25 škola, resp. Kutná Hora  

Hravá matematika pro malé i velké 

Čeká vás modelování, vystřihování, slepování, pohrajeme si s křivkami, za hezkého počasí 

zajdeme hledat matematické zákonitosti do přírody. Spolu s fyzikáři zajedeme do IQ parku 

v Liberci. 

(cena – do 300 Kč – bus a vstup Liberec) 

Rs 16 215 

Historical events in American movies – filmy v originálním znění zachycující určité 

historické události světových dějin 
Sv 15 216 



On y va! (FRJ pro V2A, zdarma) Šá 16 117 

Cinéma franҫais Tů 20 114 

Putování vlakem a pěšky za poznáním  

(přibliţně 650,-Kč) 

Nymburk (pivovar Postřiţiny, muzeum B. Hrabala) 

Jihlava (jihlavské podzemí, zoo) 

Stvořidla 

Ţleby (zámek a obora) 

Kačina (zámek, rozhledna Kaňk) 

Če, Ra 30  

Týden s fyzikou a chemií ( exkurze: IQ park Liberec, pivovar v Kácově, výroba  biolihu ve 

Vrdech, ekoelektrárna v Kutné Hoře) Cena 500,- 
Vň, Rů 30  

Týden s o.s. Dítě a kůň 

(práce na statku, seznámení s hipoterapií, moţnost jízdy na koni, výlet na rozhlednu 

Vysoká;  

cena cca 150,- za dopravu K.H. – Miskovice) 

Ze 15 Miskovice 

 


