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Projektový týden 
 

Projektový týden se uskuteční pro studenty kvinty, sexty, septimy, 1.A, 2.A a 3.A ve dnech 
14.6. - 18.6.2021. Studenti budou své projekty zpracovávat 4 dny a své výsledky odprezentují 
při závěrečném zakončení 18.6.2021 v kinosále v Mnichově Hradišti. 

Studenti se mohou přihlašovat od 16.2.2021 do 16.3.2021 elektronicky prostřednictvím 
formuláře v MS Forms (https://bit.ly/37iv87s).  

 

Přehled projektů 
 

1. Lidské tělo v kostce, aneb jak jste ho nikdy předtím neviděli (J. Peldová, 
J. Němcová) 

Projekt je určen 20 studentům druhých a 
třetích ročníků se zájmem o biologii, spojenou 
s následným studiem medicíny či příbuzných 
oborů na vysoké škole.  

Studenti získají v tomto projektu přehled 
o stavbě a funkcích lidského těla a zároveň 
pochopí náročné biochemické děje v lidském 
organismu. Projekt bude realizován v 
prostorách školy a bude doplněn případnou 
návštěvou Klaudiánovy nemocnice v Mladé 
Boleslavi. 

 
 
 

2. Léčivé tóny (E. Palcútová) 

V letošním projektovém týdnu se setkáme 

s hudbou v nových souvislostech. Budeme 

naslouchat, vnímat a zkoumat, jak na nás tóny 

a rytmy působí.  

Zažijeme muzikoterapeutickou relaxaci a 

bubenický workshop. Seznámíme se s méně 

známými etnickými a lidovými nástroji 

z celého světa.  

Budeme pracovat s hlasem, vyzkoušíme si 

improvizaci a volnou hudbu. Vyrobíme si 

jednoduchý hudební nástroj. Zažijeme, jaké je 

to zpívat a hrát v kapli s úžasnou akustikou a 

také se vydáme za tímto zážitkem do přírody.  

 

Není nutné umět hrát na hudební nástroj nebo mít další hudební vzdělání. Stačí jen chuť a 

odvaha zkoušet nové věci. Projekt je určen pro 15 studentů, a je třeba počítat s finanční 

náročností 300 Kč. 

https://bit.ly/37iv87s
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3. Třetí dimenze (T. Jelínek, F. Vodvářka) 

Procházka světem 3D modelování a 3D tisku. Vybereme zajímavé věcičky, které si 
vytiskneme na 3D tiskárně. Ukážeme si záludnosti při tisku a obsluze 3D tiskárny. Během 
projektu se každý naučí modelovat ve 3D software TinkerCAD a vymodeluje svůj 3D model, 
který si sám(a) vytiskne. Pokud umíte kreslit rukou, ale ne na počítači, nevadí ! Potřebujeme 
Vás !  

Plán týdne 

Pondělí  Ukážeme si možnosti 3D tisku. Vybereme nejzajímavější 

model – pomůcku pro vyučování, který necháme 

tiskárnu tisknout. Ukážeme si, jak se tisk připravuje a jak 

tiskárna funguje. Začneme se seznamovat s možnostmi 

3D modelování na PC a společně si vymodelujeme svůj 

první model.  

Úterý Každý si vybere jeden z nabídnutých modelů a ten začne 

modelovat. Jo ! Tak jednoduché to je       Případně si sám 

zvolí, co chce modelovat a pustí se do práce. Hotové 

modely budeme průběžně tisknout. 

Středa Všichni zuřivě modelují a dolaďují poslední detaily 

propracovaných modelů, kterými ohromí svět! 

Následuje výtisk a nadšený jásot nad převedením 

myšlenky ve skutečnost. 

Čtvrtek Poslední zoufalci dolaďují modely a do pozdních 

večerních hodin se modlí před tiskárnou, aby se výtisk 

podařil a oni mohli ukázat světu své umění. Právě tito 

největší vytrvalci jako první uvidí celou prezentaci včetně 

ukázkově sestříhaného videa z projektového týdne, 

které budeme tvořit během tohoto dne.  

 V tento den také proběhne hlavní akce tajného 

doprovodného programu skupiny třetí dimenze, která 

byla pokoutně připravována během předchozích třech 

dní. 

Pátek Za ohromného jásotu celé školy budou hrdinové týdne 

předvádět své modely lačnému publiku.  Okamžitě po 

prezentaci projektu následuje rychlý úprk před vedením 

školy, kterému bude až v této chvíli odhalen tajný 

doprovodný program celého týdne. 
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4. Dramatizace anglických reálií (M. Syslová) 

Studenti nastudují téma z anglických 
reálií, které společně předem dohodneme. 
Během projektového týdne sepíší scénář a 
vytvoří krátkou dramatizaci v angličtině, se 
kterou vystoupí na závěrečné prezentaci 
projektů.  

 
Projekt je určen maximálně pro 25 studentů.  
 

 
 

 

 

5. Mnichovo Hradiště a osobnosti s Hradištěm spojené (L. Flanderková, 
K. Šrytrová) 

Obsah:  
Uskuteční se 3-4 výlety po Mnichově Hradišti a okolí 

Cíl:  
Podíváme se na místa, která jsou spojená s různými osobnostmi. Jako výstup nám budou 

sloužit kombinace pracovních listů, výtvarného projevu či čteného projevu. Studenti se setkají 
s prostředím, které osobnosti formovalo a ovlivňovalo a zasadí je do širšího společenského 
nebo historického kontextu. 
 
Forma: 

Studenti vytvoří 4 skupiny. Každá skupina se domluví minimálně na 1 osobnosti - může 
jich být i více, která je spojená s Mnichovým Hradištěm či okolím (jakkoliv) a vypracují 1 denní 
program návštěvy místa, které je spojené s touto osobností.  
 

Projekt je určen pro 20 studentů. 
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6. Forststeig – 100 km krajinou Českosaského Švýcarska (L. Umáčený, 
P. Mazánek) 

Tentokrát se vydáme na těžko, tedy se spacákem, karimatkou a vším, co budeme během 
celého týdne potřebovat, na zádech. Cesta vede převážně po německém území, nocovat 
budeme v kempech i bivakovacích chatách, jídlo i pití bude možné dokoupit, nezřídka však 
budeme také využívat četných studánek a rozhodně nás nikde nečeká enormní pohodlí.  

 

Projekt je určen studentům, kteří se chtějí na pár dní co nejvíce přiblížit přírodě a chtějí si 
vyzkoušet klasický přechod bez zajištěného ubytování s povlečenou postelí a připravenou 
snídaní. Jedná se o skutečně fyzicky náročný podnik, který však dozajista dokáže všechny 
účastníky odměnit nezapomenutelnými zážitky. 

 Vzhledem k nejisté situaci ohledně covidu-19 a restrikcí s ním spojených si pochopitelně 
ponecháváme prostor pro jakékoli změny, jež by si situace vyžadovala. Každopádně bychom 
ale rádi podnikli přechod „na těžko“ a přizpůsobili jej případně nastalým podmínkám.  

 
Projekt je určen maximálně pro 15 lidí a je třeba počítat s finanční částkou 1 000 Kč na 

zajištění dopravy a ubytování. 
 

 

 


