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Eliška Ondroušková 

Křůmalová 

Kresba v plenéru Pojďme po vzoru francouzských impresionistů kreslit/malovat do přírody 
(plenér, francouzsky en plein air = "na vzduchu"). V případě nepříznivého 
počasí se budeme ve škole věnovat kresbě postavy/portrétu a základům 
anatomie. 

10 

Petr Brouček Grafický list 
- tisk z hliníkové folie 

Manipulace za pomoci různých předmětů, vytváření vzorů do hliníkové desky, 
tisk motivu 

8 

David Sedláček Suchá jehla   5 

Dagmar Kolářová Dramaťák na zkoušku Přijměte pozvání na základní lekci dramatické výchovy, ve které se seznámíte 
se základními metodami, které mohou vést k vytvoření představení, zároveń 
pak vedou k většímu vzájemnému porozumění, k větší vnímavosti, k lepšímu 
vyjadřování řečí i tělem. 

16 

Jana Zavadilová Vytváření piktogramů; 
Antistresové omalovánky 

Ruční vytváření návrhů piktogramů pro veřejný prostor. Vykreslování 
antistresových omalovánek navržených žáky tříd 1A a 1B. 

15 

Eva Burianová Průvodcem v Brně Ukaž anglicky mluvící cizince (reálná osoba) centrum Brna, seznam ji se 
zajímavými místy, doporuč dobrou kavárnu či restauraci - v AJ. 

15 

Lucie Dufková Jarní vyrábění Přijď si vyrobit jarní/velikonoční dekoraci. 10 

Dagmar Gallistlová Evropa (nejen) pro 
mladé! 

V projektovém dni se zaměříme na pohled mladých lidí na EU. Jakou EU si 
(nejen) mladí lidé do budoucna přejí? Jaké jsou možnosti zapojení mladých lidí 
v EU a jaký hlas v EU mladí lidé mají? Toto a mnoho dalšího se dozvíte 
interaktivní formou, kde nebudou chybět hry, kvízy atd. Program je zdarma a 
proběhne mimo budovu školy. 

12 
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Lada Požárová Tvorba ručního papíru Teoretické seznámení s počátky vzniku papíru, existencí prvních papíren a 
způsobem ruční výroby, praktická výroba ručního papíru 

10 

Michal Robotka Linoryt Pomocí rydel si zhotovíte do linolea vlastní motiv, který si následně otisknete 
na vřetenovém lisu. Budete si moci zvolit barvu motivu i potiskovaný materiál. 

8 

Jana Horváthová Po stopách světově 
významného matematika 
Kurta Gödela. 

Téměř nikdo neví, že se v Brně narodil matematik, jehož význam pro světovou 
vědu je srovnatelný s Albertem Einsteinem. Vyhledáme informace o této 
významné osobnosti, navštívíme místa, kde v Brně žil a studoval a zjistíme, jak 
konečně Brno tohoto slavného rodáka uctilo. 

15 

Kateřina Holíková Pátrací hra V kůži tajného 
agenta 

Přesuneme se do Brna roku 1939, kdy za nevyjasněných okolností zmizel 
německý židovský textilní magnát Alfréd Löw-Beer. Jako tajní agenti se vydáme 
po jeho stopách a vyřešíme na půdě jeho vily toto dodnes neobjasněné 
zmizení. S sebou 120 Kč a dobrou náladu. 

8 

Bartošová Veronika Tvorba velikonočního 
přání, úprava fotek, 
fotomontáž, tvorba 
svého osobního loga a 
vizitky 

Pojďte si vytvořit vlastní originální osobní značku. Ponořte se do úprav 
fotografií tak, jak to dělají profesionálové,vytvořte si vlastní velikonoční přání. 

15 
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Kateřina Dvořáková Nastartuj svou novou 
etapu života! 

Projektová aktivita pro kohokoliv, kdo se chce hýbat a to nejlépe venku na 
čerstvém vzduchu. A taky pro všechny ty, kteří chtějí vědět, jak zhubnout 
zdravě a natrvalo. Program zahrnuje lekci nordic walking vedenou 
zakladatelem této aktivity v ČR Mgr. Miroslavem Mírou. Nordic walking, česky 
Severská chůze, je sportovní chůze se speciálními sportovními holemi pro lepší 
kondici. Součástí programu je i workshop zdravého stravování s lektorkou 
zdravého hubnutí Ing. Lenkou Vymlátilovou. Místo konání Nordic Sports, 
Dusíkova 5, Brno - Lesná, sportovní oblečení, hole budou zapůjčeny, cena 100 
Kč. 

15 

Markéta Husková INSTAGRAM: krásy Brna Ve škole si uděláme krátkou přednášku o vizuálním smogu ve městě, poté 
pomocí tabletů/telefonů najdeme zajímavá místa v Brně. Společně se na tato 
místa vydáme a pořídíme fotografie. Po cestě se zaměříme i na vizuální smog 
ve veřejném prostoru (reklamy atd.). Po návratu do školy vybereme ty 
nejvhodnější fotky, společně je prostřednictvím online editorů upravíme a 
vymyslíme k nim zajímavé popisky. Poté budeme sledovat, jaký máš náš profil 

úspěch.   

15 

Věra Filipská Fotochemický modrotisk 
(kyanotypie) 

Vyzkoušíte si jednu z nejstarších fotografických technik (připravíte fotocitlivý 
roztok, fotocitlivý papír, negativ, snímek exponujete, vymyjete a ustálíte). 
Budete moci zpracovat své vlastní fotky či vyrobit originální koláž. 

15 

Pavla Axmanová Morse Code - průlomový 
způsob komunikace v 
historii 

Chceš se naučit morseovku zábavnou formou? Představ si, že jsi telegrafista na 
Titanicu... 

16 
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Jana Melichárková Návštěva u madam 
Poezie 

Na společné dopoledne s madam Poezií si přineste svou oblíbenou báseň. 
Pokusíme se natrénovat krásný přednes a vnímat poezii jako hudbu. Nemusíme 
se ale nutně vyhnout staré známé otázce "Co tím chtěl básník říct?", i když není 
povinností najít jednoznačnou odpověď. Ponoříme se do krásy českého jazyka 
a metafor. Ve druhé části můžeme za pěkného počasí hledat inspiraci v 
přírodě, přesněji vyjít do parku a vytvořit poezii "všedního dne". 

15 

Jana Macenauerová Poetry in English Kdo už vyzkoušel, ví, kdo neví, může vyzkoušet - určitě každý z účastníků bude 
ve finále úspěšný... zkusíme celý proces obohatit o nové nápady. 

16 

Pavol Seman Paintball Dvouhodinová bitva v největší painballové hale v Brně. Čekají vás dvě hodiny 
tématických týmových soubojů. Plno adrenalinu a rychlé akce. Základní cena je 
480 Kč (hra na 2 hodiny, zbraň, maska, 100 kuliček). V průběhu si můžete 
dokupovat kuličky, 100 kuliček = 100 Kč. Počítejte s tím, že vám nebude stačit 
100 kuliček na 2 hodiny, pokud budete hrát aktivně. 

39 

Bohumil Smrček Protahovací cvičení Cvičení s blahodárným účinkem na organismus : Pilates, 5 Tibbeťanů, Pozdrav 
slunci... 

20 

Eva Slováčková Curling a prohlídka okolí 
Nové Zbrojovky 

Hodina a půl curlingu, poté prohlídka okolí Nové Zbrojovky (upřesním). S 

sebou: 150 Kč na osobu, čisté sálové boty (tenisky) na přezutí na led - jinak vás 

na led nepustí, teplé sportovní oblečení - v curlingové hale jsou 4 stupně. 

20 

 


