1. Korea - jedna země, dva světy
Vedoucí: Petra Rajtrová, Kateřina Davidová
Anotace: Seznámíme se s dějinami i současností
obou korejských států.
Čekají nás zajímavé dokumenty, besedy, články
z knih a novin.
Zkusíme něco uvařit něco z korejské kuchyně,
Taekwondo - korejské bojové umění,
poslechneme si korejskou hudbu….
Zaměříme se na osobnosti severokorejských
diktátorů. Zkusíme vyrobit něco typicky
korejského. Počítáme také se spaním ve škole.
Obor je určen pro žáky, kteří mají chuť pracovat a
dozvídat se nové věci. Těšíme se na vás :-)
Potřeby, jízdné, vstupy: cca 150,- Kč, lítačka

https://pixabay.com/cs/no%C4%8Dn%C3%AD-%C5%BEivot-korejsk%C3%A9-republiky-2162772/

2. Média
Vedoucí: Hana Pevná, Michaela Limberková
Anotace: Podíváme se na média z různých úhlů.
Zjistíme, jaká jsou specifika televizního,
rozhlasového a psaného sdělení. Čekají nás
rozhovory se zajímavými osobnostmi a
vyzkoušíme si i jejich práci.
Potřeby, jízdné, vstupy: lítačka

https://pixabay.com/cs/photos/?q=m%C3%A9dia&hp=&image_type=all&order=popular&cat=&min_width=&min_height=

3. Historie železniční dopravy v Česku
Vedoucí: Irina Shevkunova
Anotace: Víte, že historie železniční dopravy
v Česku se začala psát od 20. let 19. století? A jak
vypadá dnes doprava? Moderně? Zaostale?
Podíváme se na železniční dopravu 19.století,
20.století a 21.století. Navštívíme zajímavá místa
v Praze a vyrobíme i vlastní vlakovou soupravu!
Potřeby, jízdné, vstupy: lítačku nebo jízdenky,
vstupné

https://pixabay.com/cs/lokomotiva-parn%C3%AD-lokomotiva-vlak-222174/

4. SEMAFOR aneb 7 malých
divadelních forem na téma „Míjení se a
potkávání“
Vedoucí: Kráčmarová, Melicharová
Anotace: Máte rádi divadlo? Baví vás poslouchat
příběhy, rozhlasové hry nebo audioknihy? Rádi
čtete? Se zájmem sledujete, jak lidé reagují v
různých situacích a přemýšlíte, jak by to mohlo
být dál?
Pokud jsi na předchozí otázky v duchu odpověděl
alespoň třikrát ano, pak jsi náš člověk!
Naše oborové dny jsou pro všechny ty, kdo rádi
tvoří, sní, představují si, nechají se inspirovat
nejen obrazem a zvukem, ale třeba i vůní,
dotykem a nakonec i tmou tmoucí.
Hledáme všechny ty, co mají fantazii a nebojí se
ji použít :o)
Naše oborové dny jsou zkrátka pro homo
dramaticus, aneb člověka divadelního, kterého
málo co vykolejí a u všeho dokáže žasnout.
Během našich oborových dnů se vydáme na
inspirativní divadelní představení, vytvoříme
společně krátká divadla různých forem, naučíme

se hrát tzv. „absolutní divadlo“ podle Járy da
Cimrmanna, vyzkoušíme různé role,
vyzpovídáme profesionální herce a dramatiky, ale
hlavně: Budeme hrát divadlo!
Potřeby, jízdné, vstupy: Nezbytným vybavení
každého člena divadelní společnosti bude
zápisník, barvičky na obličej, divadelní kostým a
podivný předmět.
Předpokládaná cena lístků do divadel do 400,- Kč

https://pixabay.com/cs/drama-komedie-a-trag%C3%A9die-divadlo-312318/

5. Survival VI
Vedoucí: Kohoutová, Balharová
Anotace: Letošní oborový týden bude opět
zaměřen na získávání znalostí přežití v přírodě,
ve které budeme celých 5 dní nonstop bez ohledu
na počasí! Proto je tento kurz určen jen pro ty,
kteří bez problémů zvládnou takto dlouhý pobyt
pod širákem za jakýchkoliv podmínek a mají k
tomu potřebné vybavení, nebude možnost
návratu.
Bude se HODNĚ CHODIT, HODNĚ
PRACOVAT SE DŘEVEM, každý si nese sám
svoje vybavení na hrbu, kdo se na to necítí, nechť
se nepřeceňuje.
Možnost teplého jídla vlastním přičiněním na
ohni.
Voda se bude pít z potoka, běžně převařená,
možno však použít i vodní filtr SAWYER,
případně ze studánky.
Výuka dovedností bude zaměřena na: rozdělávání
ohně, základy první pomoci, orientace v terénu,
práce s nožem a nářadím, jedlé a jedovaté rostliny

a houby, vaření v primitivních podmínkách, stopy
a zvyky zvěře a dále dle situace
Počet míst: 22 (PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘÍMO U VEDOUCÍCH)
Potřeby, jízdné, vstupy:
Nezbytné vybavení: KVALITNÍ SPACÍ PYTEL (noci
už nebudou nejteplejší), pončo (v dešti poslouží jako
pláštěnka na tělo a přes noc jako přístřeší), oblečení
do přírody v PŘÍRODNÍCH BARVÁCH, KVALITNÍ
OBUV, vlastní nůž, dostatek zásob (vody bude
v potocích dosti, takže ideálně dehydrovanou stravu)
To vše v batohu, který SEDÍ (jinak to bude pro jeho
nositele utrpení, se kterým se bude muset sám poprat).
Hudební nástroj - NE KLAVÍR!!!!
Peníze na cestu (lítačka + cca 100,- Kč) + 100,- Kč
na materiál na stavbu osady (např. hřebíky)

https://pixabay.com/cs/venkovn%C3%AD-houpac%C3%AD-s%C3%AD%C5%A5-bushcraft-3681924/

6. BIO - LABORATOŘ
Vedoucí: Jana Horálková, David Pokorný
Anotace: V letošní laboratoři poznáte drobné
živočichy face to face, budete mít šanci zbavit se
vlastních fobií, a taky si vyzkoušíte, že bez práce
nejsou koláče (ani chleba).
Potřeby, jízdné, vstupy:
• jízdenka MHD, cca 200,- Kč na výdaje
• rezervovat si čtvrteční večer na noční výpravu
(v závislosti na počasí)
Upozornění: většina aktivit bude probíhat
v terénu - vhodná obuv + oblečení!

https://pixabay.com/cs/laboratorn%C3%AD-my%C5%A1-my%C5%A1-v%C4%9Bda-laborato%C5%99-1471870/

7. Nevšední sportovní disciplíny
Vedoucí: Ivan Petr, Zuzana Sachová
Anotace: Připravili jsme pro Vás nevšední
sporty, se kterými se na hodinách TV běžně
nesetkáte. Seznámíme se a vyzkoušíme si
například orientační běh, target sprint (spojení
běhu a střelby z laserové pistole), lezení na umělé
stěně či ultimate frisbee (může dojít ke změně
jednoho sportu ve prospěch jiného, u mládeže
dnes velmi populárního, který je v jednání, ale
není potvrzen). Tyto sporty jsou svým způsobem
netradiční, nepříliš běžné, ale neustále s jejich
rozvojem stoupá i jejich popularita ve
společnosti. Pokud chceš poznat nové možnosti
pohybu nebo chceš mít přehled v těchto
populárních sportech, přidej se k nám. Všichni
zájemci, kteří chtějí objevit kouzlo těchto
sportovních disciplín jsou vítáni.
Potřeby, jízdné, vstupy: jízdenka MHD, běžné
vybavení na TV, finanční náročnost max 300,- Kč

8. Lesní chodec
Vedoucí: Leoš Tuček, Jan Helikar
Anotace: Vydáme se spolu s fotoaparátem do
podzimních lesů a parků. Každý den zarámujeme
tématem, které fotograficky prostudujeme a
ztvárníme. Zafotíme si v podzimní přírodě,
pokusíme se zachytit proměny přírody,
zvláštnosti kontrastů, tajemství světla i hru stínů.
Vrátíme se tedy co nejpřirozeněji - chůzí - do
přírody, které byla po staletí zdrojem inspirace
malířů a básníků.
Novinkou pro účastníka bude denní online
vyhodnocení fotografických realizací.
Je proto nezbytné, abyste si spolu s vlastním
fotoaparátem připravili silnou osobnost a
odpovědný přístup.
Potřeby, jízdné, vstupy: vlastní fotoaparát (lze
použít i mobil s vysokým rozlišením fotoaparátu),
platné jízdné MHD na všechny dny, jiné cestovní
náklady, oblečení a obuv ve vztahu k fototématu.

9. Pilíře české architektury
Vedoucí: Marcela Kloudová, Alena Maturová
Anotace: Od secese k funkcionalismu seznámíme se s různými stavebními slohy,
budeme cestovat Prahou a prohlédneme si
významné stavby našich předních architektů Gočára, Plečnika, Bílka, Loose a dalších.
Potřeby, jízdné, vstupy: 300,- Kč na vstupy,
lítačka, vlastní fotoaparát či mobil

https://pixabay.com/cs/architektura-praha-tan%C4%8D%C3%ADc%C3%AD-d%C5%AFm-382839/

10. ...ty vaše internety…. aneb nekoukej
do toho nesmyslu pořád
Vedoucí: Sabina Pejsarová
Anotace: Pojďme si popovídat o tom, co vy
vlastně děláte, když jste na mobilu, počítači,
tabletu… jsou to všechno opravdu jen nesmysly?
Může se člověk dozvědět i něco zajímavého nebo
přínosného? Nebo je to všechno jedno velké
nebezpečí? Jsou na tom ostatní teeni stejně jako
ty? Představme si navzájem své e-aktivity,
udělejme výzkum po škole (jak na tom kdo je, co
koho zajímá, co sleduje..), zjistěme klady a
zápory, podělme se o zážitky, zkušenosti, dejme
si tipy na to, co zkusit a co ne. A potom výsledky
našeho bádání představme ostatním. Budou
překvapeni?
Potřeby, jízdné, vstupy: Měj na úterý 23.10.
připravenou krátkou prezentaci o svých eaktivitách pro ostatní, ideálně formát PowerPoint
apod. Může být česky či anglicky :-)

11. Výtvarná (nejen) dílna
Vedoucí: Martina Dědourková
Anotace: Během oborových dnů se seznámíme
s různými typy práce v terénu. V rámci
jednodenních výjezdů si vyzkoušíme, malbu
v terénu, land art, jeskynní malby, práci s
fotografií pomocí mobilních aplikací, batiku a
další. Podíváme se na umělecky inspirativní
místa, např. okolí Sv. Jana pod Skalou a
umělecké galerie.
Potřeby, jízdné, vstupy: Výtvarné potřeby,
450,- Kč (na vstupy, jízdenky, další výtvarné
potřeby atd.)

https://pixabay.com/cs/doba-kamenn%C3%A1-malov%C3%A1n%C3%AD-n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A1-malba-2115390/

