
Projektový týden 
Projektový týden se uskuteční pro studenty -V, VI, VII, 1.A, 2.A a 3.A ve dnech  
18. 6. - 22. 6. 2018. 
Studenti se osobně přihlásí garantovi projektu do 22.12.2017. 
 

Přehled projektů: 
 
1. Po zlaté stezce Českého ráje (P. Mazánek, P. Paclt) 
Mnichovo Hradiště je výchozím místem jedné z nejstarších dálkových tras u nás, Zlaté stezky 
Českého ráje. Jejích 93 kilometrů se vine nejmalebnějšími částmi nejstarší CHKO v České 
republice. Cílem projektu je celou trasu projít, nafotit a popsat tak, aby se dala vytisknout 
brožurka, která by sloužila návštěvníkům našeho regionu, kteří by si také rádi prošli či projeli 
ať už část, či celou stezku a přitom mohli čerpat informace a inspiraci právě z naší brožurky. 
Akce je opět fyzicky celkem náročná, spát se bude na různých místech cestou, jídlo si bude 
každý obstarávat sám. Na ubytování, dopravu a další náklady předpokládáme , že budeme 
vybírat  cca 700 Kč. Projekt je určen pro 25 studentů. 
 
2. Setkání s Karlem Hynkem Máchou (L. Sosnovcová) 
Projekt je určen pro studentky a studenty, kteří rádi čtou (nejen) mezi řádky, mají otevřenou 
mysl a při slově romantismus jim nenaskakuje husí kůže. Budeme společně hledat cestu  
k odkazu a osobnosti Karla Hynka Máchy – přímo na místech, která jsou zachycena v jeho 
textech, společnou četbou, dramatizací i dalšími interpretačními technikami. Projekt je určen 
nejvýše pro 12 studentů a předpokládané náklady tvoří částku maximálně 200 Kč. 
 
3. Lékaři, léky a lékárny (I. Kolomazníková, R. Lehečková, J. Moldaschlová) 
Cílem projektu je seznámit se s postavením lékařů v antice, proniknout do vývoje odborné, 
sociální a zdravotní péče na Kuksu, zamyslet se nad vztahem farmacie a kultury, porovnat 
slohový a technický vývoj lékárenského vybavení a výrobních strojů a zjistit uplatnění latiny 
v oboru. Součástí projektu je exkurze do místní lékárny, návštěva hospitálu a Českého 
farmaceutického muzea na Kuksu, prohlídka lapidária s originály soch Ctností a Neřestí a 
procházka po bylinné zahradě, beseda s absolventem farmaceutické fakulty, vlastnoruční 
výroba jednoduchých přírodních léků nebo kosmetických přípravků a interaktivní program na 
Kuksu. Projekt je určen nejvýše pro 15 studentů a je třeba počítat s finančními náklady ve 
výši 350 Kč. 
 
4. Programování v matematice (L. Klouda) 
Studenti se seznámí s programovacím jazykem C prostřednictvím na internetu dostupných 
tutoriálů. Vytvoří jednoduché programy. Cílem je napsat program na některý z obtížnějších 
problémů, např. na vykreslení (diskrétní) sledovací křivky (pursuit curves) nebo zobrazení 
Mandelbrotovy množiny či jiných fraktálů, nebo hledání minimální cesty v grafu, atd.  
Možnost individuální i týmové práce. Požadavky tohoto projektu jsou výdrž, samostatnost, 
zájem o oblast a orientace v anglicky psaném textu. V případě, že si studenti nezajistí 
překladače jazyka C, lze použít počítač garanta projektu. Projekt je určen nejvýše pro 5 
studentů. 
 
5. Dramatizace vybrané části anglických nebo amerických dějin (M. Syslová) 
Cílem projektu je rozšíření znalostí  reálii (historie) a rozvoj mluvních dovedností 
v anglickém jazyce. Studenti nastudují některé úseky historie a napíší scénář. Svou 
práci zahrají v angličtině při závěrečné prezentaci projektů. Projektu se 
může zúčastnit maximálně 20 studentů. 



6. To dáš! (V. Šákrová) 
Prožijeme týden v pohybu. Navštívíme lekce ZUMBY, BOSU, JOGY a JAMPINGU. 
To vše pod vedením zkušených lektorů. V případě zájmu si můžeme dát do těla ještě v 
posilovně. Odměnou nám bude pobyt v bazénu s vířivkou. V plánu je i návštěva vegetariánské 
restaurace SARVA HITA v MB. Projekt je určen maximálně pro 10 STUDENTEK a je třeba 
počítat s finančními náklady ve výši 550 Kč. 
 
7. Můj domácí sebezpyt aneb Ekologicky odpovědná domácnost (I. Štrojsová, P. Rydval) 
Tématy projektu jsou ekologická domácnost, zodpovědný spotřebitel a  DIY. 
Cílem projektu je seznámit se s tématy skrze dostupnou populárně naučnou či odbornou 
literaturu a následně si je i prakticky vyzkoušet. Žáci si v rámci projektu vyzkouší ekologický 
způsob nákupu surovin, vaření lokální, sezónní a beze zbytků, přípravu domácí kosmetiky 
(mast, olej,…), ekologický způsob úklidu (výroba pracího prášku, …), seznámí se s 
ekologicky vhodnými výrobky v různých oblastech života a domácnosti (nakupování bez 
obalu, certifikované značky, možnosti vlastní domácí výroby nejrůznějších produktů,…) 
Místem realizace projektu je učebna gymnázia, kuchyňka ZŠ a minimálně jeden 
den bude věnován exkurzi. Projekt je určen s ohledem na bezpečnost a realizovatelnost pro 15 
studentů. Pravděpodobné finanční náklady na jednoho žáka jsou 250 -300 Kč. 
 
8. Za méně známou historií z Mnichovohradišťska (Z. Břoušková) 
Ve spolupráci s Městským muzeem v Mnichově Hradišti budeme pátrat po zajímavých 
událostech, příbězích – pověstech, osobnostech našeho města a blízkého okolí. Cílem je 
přinést  - odhalit informace, které zatím nebyly publikovány, nebo nejsou široké veřejnosti 
příliš známy. Budeme studovat staré historické záznamy, navštěvovat pamětníky, případně 
potomky již zemřelých osobností.  Projekt je určen pro cca 15 studentů. 
 
9. Ve škole jako doma ( J. Alnatour, J. Němcová, E. Kozáková) 
Úkolem projektu je vyzdobit chodbu školy a výklenek u schodiště. Je třeba vymyslet návrh a 
pak ho zrealizovat. Projekt je určen pro 6 - 8 studentů, pouze výtvarníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


