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• 2 hodiny týdně po dobu 1 trimestru 

• volitelné (s tématy přicházejí také studenti)

• na konci trimestru společná prezentace

jednotlivých projektů a zpětná vazba 

• napříč ročníky 2. stupně ZŠ, napříč ročníky gymnázia 

• příklady témat: lidské smysly, přírodní krajiny světa, 

sebeobrana, divadelní prvky ve výuce, mozaika, průvodce 

světem biblických příběhů, výtvarné experimenty, tvůrčí 

psaní, seznámení s laboratoří, práce se dřevem, terénní 

výuka přírodopisu, volby 2017, loutka a maska, krajina

očima umělce … 
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• v průběhu celého týdne 

• vždy pro celou třídu (příp. propojení) 

• příklady témat: pravěk, American week, 
energie, geologie, lokální ekologie, 
botanika, školní firma …  



ExpediceExpediceExpediceExpedice
• 3 týdny v červnu 

• 1. fáze (ve škole): přípravné práce, rozdělení rolí, 
rešerše, plánování výzkumu …

• 2. fáze (v terénu): průzkum, sběr dat, mapování …

• 3. fáze (ve škole): zpracování dat, prezentace, 
zpětná vazba …

• témata projektů: oživlá paměť 1. světové války na 
kole, zkoumání kvality lesních porostů, hydrologie 
a hydrobiologie, sociologický projekt (Jak se žije na 
České Sibiři?) …

• studenti si volí skupiny, každá skupina má svého 
„kapitána“ z řad studentů 

• věkově smíšené skupiny 

• učitel v roli konzultanta 
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témata: Keltové, světlo, animace, 
hudba

V průběhu 2. projektového týdne 
se 13 žáků 7. a 8. třídy účastnilo 
uměleckého projektu.

Umění a kultura, anglický a český 
jazyk, dějepis, dílny
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Na úvod se studenti seznámili 
s camerou obscurou, kterou si 
vyrobili. Pořízené fotografie  
vyvolali v temné komoře. 
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Fotky přenesené na průsvitný papír 
posloužily jako pozadí pro animaci, 
která se zabývá tématem Keltů na 
našem území. 
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Proto také studenti navštívili informační 
centrum v Dolních Břežanech, kde 
absolvovali interaktivní vzdělávací 
program o Keltech…
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Žáci se zúčastnili hudebního workshopu, 
jehož záznam posloužil jako zvukový 
podkres animace. 
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Studenti dva dny pracovali v provizorním 
animačním studiu pod vedením 
profesionálních animátorek. Výstupem 
tohoto projektu je animovaný film Život 
druida, který má také anglickou verzi 
Druid’s life.
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Život druida                                                            
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Druid’s life.


