Projektový týden 2019
Projektový týden se uskuteční pro studenty -V, VI, VII, 1.A, 2.A a 3.A ve dnech
17. 6. - 21. 6. 2019.
Studenti se osobně přihlásí garantovi projektu do 21.12.2018.
Přehled projektů:
1. České hory (P.Mazánek, P.Paclt)
Geograficky zaměřený projekt se uskuteční v horském prostředí, kde budou studenti poznávat
přírodní poměry výše položených míst s malou hustotou zalidnění. Právě v lokalitě s malou či
žádnou sítí služeb se o sebe budou muset postarat a přitom budou poznávat okolní přírodu a
místní folklór. Ubytování bude nejspíše ve vlastních stanech (eventuelně na horské chalupě),
stejně tak i jídlo si budeme sami připravovat a příležitostně využívat místních pohostinství.
Vzhledem k celé řadě neznámých není v současné době možné udat přesnou částku za týdenní
pobyt, počítáme s cenou od 1000,- do 1500,- jež bude zahrnovat dopravu, ubytování a nějaké
náklady na potraviny. Projekt je určen pro 25 studentů a o místu konání a bližších
podmínkách budou zájemci na jaře včas informováni.
2. Škola hrou (Z.Břoušková)
Cílem projektu je výroba pomůcek pro výuku cizích jazyků a českého jazyka, které by mohly
zpestřit hodiny zejména ve třídách nižšího gymnázia. Jedná se např. o stolní hry, karty
(kvarteto, pexeso), obrázky k určitému tématu (jídlo, předměty v domácnosti, dopravní
prostředky,…). Možné jsou i nějaké interaktivní pomůcky na počítači (křížovky,
doplňovačky, kvízy). Projekt je určen pro 10 studentů, kteří jsou tvořiví a výtvarně zdatní.
3. Průmyslové výroby (J.Peldová)
Projekt je zaměřen chemicky a je určen pro studenty se zájmem o přírodní vědy. Studenti
budou mít možnost navštívit dva chemické závody (Spolana Neratovice, Setuza Ústí nad
Labem) a seznámí se s výrobou hnojiv, anorganických sloučenin a ostatních chemických
výrobků. Nezbytnou součástí tohoto projektu budou i školní chemické pokusy. Projekt je
určen pro 15 studentů a je třeba počítat s finanční částkou cca 300 Kč.
4.Týden plný pohybu (V.Šákrová)
Chceš pro sebe něco udělat?
Zlepšit fyzičku?
Poznat nové druhy cvičení?
Strávit dopoledne na in-linech?
Navštívit boleslavský bazén s wellness?
Pokud tvá odpověď byla 5x ano, přihlaš se!
Pro koho: maximálně 15 dívek
Cena: cca 500Kč
5. Street art (E.Ševců, J.Němcová)
Výtvarně zaměřený projekt bude probíhat částečně v prostorách školy, částečně v ulicích
města. Studenti budou výtvarně řešit určenou stěnu ve škole, seznámí se s problémy
monumentální malby i vyrazí kreslit do města. Seznámí se s různými přístupy k výtvarné
tvorbě. Projekt je určen pro 15 studentů.

6. Zoologie a zoologické zahrady (J.Moldaschlová, R.Lehečková)
Cílem projektu je porovnat 2 zoologické zahrady (Praha, Liberec) a vytvořit protokoly
z praktických cvičení. Porovnání bude zahrnovat historii zoologické zahrady, rozlohu,
množství a nejzajímavější exponáty.
Program:
1. den - návštěva ZOO v Praze
2. den - praktická cvičení ze zoologie + dokumentární film
3. den - návštěva ZOO v Liberci
4. den - zpracování materiálů, příprava prezentace
5. den - prezentace projektu
Studenti budou získávat informace přímo v daných zoologických zahradách a na internetu. Ke
své práci budou potřebovat fotoaparát (mohou mít jeden ve dvojici). Projekt je určen pro 15
studentů a je třeba počítat s finančními náklady 300 Kč.
7. Ostře sledované vlaky, aneb po stopách Bohumila Hrabala (I.Kolomazníková)
Cíle projektu:
1) připomenout výročí narození autora
2) zmapovat některá místa spojená s jeho životem a tvorbou
3) porovnat Hrabalův text s filmovou adaptací
4) seznámit se s historií Nymburka a přínosem železnice pro jeho rozvoj
Program: bude upřesněn podle počtu a složení účastníků projektu
a) ve škole
b) v terénu - prohlídka expozice B. Hrabala v Nymburce
- návštěva pivovaru/železničního depa
- procházka po stezce B. Hrabala v chatové oblasti Kersko včetně návštěvy
lesního ateliéru a restaurace Hájenka s tradičním hrabalovským menu
Projekt je určen pro 15 studentů a finanční náročnost bude upřesněna (vstupné, doprava, 1
nocleh).
8. Poznejme střední Moravu (Y. Řehořková )
Cílem našeho poznávání budou nejen kulturní památky UNESCO v Olomouci a Kroměříži,
ale i další zajímavá místa tohoto regionu spjatá s historií i současností. Budeme mít zajištěno
jednoduché ubytování na tři noci v Olomouci. Program uzpůsobíme zájmům účastníků.
Projekt je určen pro 15 studentů, kteří chtějí poznat další krásy naší vlasti. Je třeba počítat s
finanční náročností cca 1500,- Kč.
9.Padající domino (L.Klouda, T.Rolf)
Žáci sestaví padající domino s dalšími prvky (například kuličková dráha, apod.). Popíší
fyzikální jevy během dominového efektu. Za účelem prezentace v kině zpracují video
obsahující nejzajímavější pokusy. Projekt je určen pro 15 studentů.
10. Pouť krkonošská (M.Syslová, F. Vodvářka )
Cílem projektu je turistický a poznávací pobyt na hřebenech Krkonoš, kde poznáme nejen
přírodní krásy, ale také vliv turistiky na místní krajinu. Projekt bude fyzicky náročný, spát se
bude na různých místech cestou a jídlo si bude každý obstarávat sám. Projekt je určen pro 22
studentů. Na ubytování, dopravu a další náklady bude třeba počítat s finanční částkou 2000
Kč.

