
Škola jinak 13.5.2019 - 1. stupeň 

  Učitel Název programu Stručná charakteristika Umístění Sraz 

1. 
Nevečeřalová 

Jitka 
Včely Jak to chodí v úlu,vyzkoušíme si včelí profese. 1.A 1.A 

2. 
Karmanská 

Hana  
Loutkohraní Seznámíme se s loutkami, vyrobíme divadélko. 1.B 1.B 

3. 
Weinfurterová 

Jitka 
Cool hry pro dva Kvízy, bludiště, hlavolamy, přesmyčky. Budeme i vyrábět. 2.A 2.A 

4. 
Dopitová 

Veronika 
Fyzikální pokusy  Zábavné pokusy pro děti 2.B 2.B 

5. Skořepa Petr Železnice včera a dnes 
Vznik železnice a způsob pohonu vlaků (princip parního stroje, dieselové motory, diesel-

elektrické lokomotivy, ...). Ukázky modelů lokomotiv a vagónů, modelová železnice.  
3.C 3.C 

6. 
Stejskalová 

Kristýna 

Vyjmenovaná slova 

hravě 

Tvoříš rád/a křížovky, osmisměrky nebo hraješ hry? Přijď si procvičit vyjmenovaná slova 

hravou formou. Podmínka: Umět vyjmenovaná slova 
3.A 3.A 

7. Kuřík Václav To je škoda vyhodit… Rozložitelnost odpadových materiálů. Co vše z nich můžeme vytvořit ? modelářská dílna modelářská dílna 

8. 
Špliňová 

Žaneta               
Chemická laboratoř I ty se můžeš stát chemikem. Pozor však na zdraví! 4.A 4.A 

9. 
Venclová 

Monika 
Magická matematika Matematické pyramidy, magické čtverce, rébusy a hlavolamy 4.B 4.B 

10. 
Molišová 

Zuzana 
Jóga pro děti Naučíme se základní pozice, pozdrav slunci a příjemně si protáhneme tělo. 5.A (venku) 5.A 

11. 

Zaplatílková 

Gabriela 

Fikejzová 

Markéta 

 Znamení zvěrokruhu 

v mozaice 
Seznámení s technikou mozaiky, historie mozaiky a vlastní tvorba. 5.B 5.B 



12. 

Falátková 

Olga 

Weinzetlová 

Tereza 

Základy skautingu Vyzkoušej si dovednosti skautů a zahraj si s námi hry ŠD 2 ŠD 2 

13. 
Andrea 

Rozsypalová 
Petanque Turnaj v petanque ŠD 1 ŠD 1 

14. 

Andrysová 

Martina 

Urbánková 

Eva 

Bystříme si smysly Chytré hraní, učíme se vnímat všemi smysly ŠD 4 ŠD 4 

15. Kozel Radek Mladý zdravotník Naučíme se, jak správně poskytnout první pomoc a zachránit zdraví nebo život. 3.B 3.B 

16. Jirka Johan Barvíme trička Budeme malovat na trička pomocí šablon, které si žáci sami navrhnou. ŠD 3 ŠD 3 

17.  

Knická 

Markéta, 

K.Pražáková 

9.A, 

Š.Slavíčková 

9.C, 

A.Simonová 

9.C 

Tančíme po špičkách Budeme obdivovat tanec, vyzkoušíme si základy (nejen) baletu. Chlapci vítáni. velká Tv (6.B) chodba před Tv 

18.  

Jodas Martin 

Tomášová 

Anežka 

Exkurze do kostela 
Prohlídka kostela Panny Marie včetně výstupu na věž a povídání o nejvýznamnějším 

křesťanském svátku Velikonocích. 
Kostel PM školní kuchyňka 

  



Škola jinak 13.5.2019 - 2. stupeň 

  

Učitel Název programu Stručná charakteristika Umístění Sraz 

1. Hladík Aleš Kalistenika a workout Zásady posilování s vlastní vahou, zdravá strava, tréninkový plán WO hřiště (6.A) 6.A 

2. 
Jušková Ivana                

(Radim Švarc) 

 

Házená 
Seznámení s pravidly házené, průpravná cvičení, nácvik techniky, hra. Venkovní hřiště 

šatny u vstupu do 

školy  

3. Kottová Eva Lovy beze zbraní 
Vodní biomonitoring, lov vodních bezobratlých a následné pozorování (doporučená výbava: 

dobrý foťák) 
školní jídelna bufet 

4. 
Nepovímová 

Lenka 
Ruční papír Praktický ekologický seminář zaměřený na proces výroby papíru ze starých novin a letáků 7.B 7.B 

5. Malý Vojtěch                  
Základy techniky 

inline bruslení 
Pro začátečníky i pokročilé. 

šatna Tv + areál 

školního hřiště 
bufet 

6.  
Marečková 

Jitka              
Čokoláda Pěstování kakaovníku, fair trade, historie výroby, druhy čokolád,… Př Př 

7. 
Košťálová 

Nikola             

Řídím, řídíš, řídíme - 

zpívám, zpíváš, 

zpíváme 
Budeme se učit spávně stát, dýchat a především zpívat sólově i ve sboru. Zkusíme si, jak se 

řídí sbor i orchestr. 

9.B 9.B 

8. Nedbal Petr Bonsai Tvorba, tvarování a pěstování miniaturních stromů v misce 9.C 9.C 

9. 
Medková 

Blanka 

Barevná tma aneb 

vidět je zázrak. 

Beseda s paní Renatou Moravcovou, která je nevidomá. Navštíví nás i její věrný vodící pes 

Xanto. V roce 2017 byl zvolena Ženou roku Královéhradeckého kraje. 
7.A 7.A 

10. 
Košíčková 

Zuzana 

Давай говорить по 

русски 
Naučíme se pozdravit, podepsat a trošku se domluvit nejen rukama a nohama. 8.A 8.A 

11. 

Hrušková 

Jiřina (Marie 

Obršálová)           

Skaut trochu jinak  

Dozvíme se něco málo i historii. Více se ale budeme věnovat praktickým dovednostem, 

kterým je možné se ve skautu naučit. Jaké máme ohně? Jak zašifrovat tajný vzkaz? Jak se 

sbalit na větší výlet? A co vsechno dalšího Ti může skaut do života přinést? Přijď a uvidíš!  

učebna pod schody učebna pod schody 



12. 
Šrejtrová 

Marie 
Hmyzí domeček Vyrobíme hmyzí domečky, dozvíme se, proč jsou nyní tak potřebné.   dílna  

šatny u vstupu do 

školy  

13. 

Varhaník Jiří           

(studenti 

UHK) 

Ekologie v dějinách 
Vztah ekologie a vývoje lidské společnosti, žďáření, vznik zemědělství, ekologie v průběhu 

dějin.  
5.A 5.A 

14. Hornik Tomáš Kvadrikoptéry 

V tomto semináři se seznámíte se zákony a omezeními použití dronů, jejich ovládáním a 

dalšími zajímavostmi. V závěru semináře budete mít možnost vyzkoušet si ovládat malého 

drona DJI Tello, ale pozor! Počet baterií je omezený a jejich kapacita je malá. Každý tak 

bude mít na proletění jen zhruba čtyři minuty. 

venkovní učebna bufet 

15.  Konvalina Jan Kodu Game Lab Tvorba jednoduché akční hry v 3D prostředí s minimem schopností programování.   PC učebna bufet 

16. 
Keslová 

Dominika 
Tanec 

Taneční průprava z oblasti zumby, latinské Ameriky a baletu. Vítány nejsou pouze slečny, 

ale i pánové. 
malá Tv před malou Tv 

17. Miksánek Petr Ticho/hluk 

Jak se žije člověku, který neslyší či nemůže mluvit? Dokážeme mezi sebou komunikovat 

beze slov či dokonce beze zvuků? Jak vnímáme neustále se zvyšující hluk kolem nás a 

působí na nás nějak? V případě pěkného počasí také praktický poslech zvuků a hluků v 

okolí naší školy. 

9.A 9.A 

18.  

Jodas Martin 

Tomášová 

Anežka 

Exkurze do kostela 
Prohlídka kostela Panny Marie včetně výstupu na věž a povídání o nejvýznamnějším 

křesťanském svátku Velikonocích. 
Kostel PM školní kuchyňka 

 


