
Co je Projektový týden – týden netradiční výuky? 
V tomto týdnu se nebude učit podle rozvrhu, ale bude probíhat netradiční, tematicky či 
projektově zaměřená výuka. Každý student se přihlásí do jedné aktivity. Studenti se přihlašují 
u vedoucího projektu. 
 
 
Odpovědi na často kladené otázky: 
 
Jakým způsobem se mám přihlásit do projektu? 
Vyhledáš vedoucího akce a přihlásíš se mu osobně, on Ti sdělí, zda je volné místo a zda Tě do 
projektu přijímá. Po té, co budeš mít od vedoucího projektu potvrzenu účast, nahlásíš svému 
třídnímu profesorovi číslo projektu, do kterého jsi přijat.   
 
Co se stane, když bude někam přihlášeno příliš mnoho zájemců? 
Tato situace může nastat. Buď se nám podaří rozšířit aktivitu tak, abychom mohli uspokojit 
všechny zájemce nebo vedoucí projektu část zájemců nepřijme a tito si budou muset najít 
jiný projekt. O zařazení či vyřazení zájemců bude v tomto případě rozhodovat vedoucí akce 
po dohodě s třídním profesorem a vedením školy. 
 
Kde se dozvím více informací o konkrétním projektu? 
Více informací Vám poskytnou garanti projektů, případně je také zveřejní na svých 
nástěnkách. 
 
Musím se skutečně někam přihlásit? 
Ano, každý student si musí zvolit právě jednu aktivitu podle svého zájmu či profesního 
směřování. Studentům, kteří se nikam nepřihlásí, přidělí aktivitu po dohodě s garantem akce 
jejich třídní profesor. 
 
 
 
 

Projektový týden 2015 na AG 
Termín: 22.–26. 6. 2015 
 
Informace: budou zveřejněny v průběhu Vánoc na webu školy, na nástěnce ve vestibulu 
nástěnce a u vedoucích garantů jednotlivých projektů. 
 
Přihlášky: od 5. 1. 2015 do 21. 1. 2015 u garantů projektů 
(neplatí pro zahraniční projekty, přihlášky do zahraničních projektů jsou možné dříve). 
 
 
 
01  
Název: Trocha poezie nikoho nezabije   
Místo konání: AG Kroměříž 
Garant: PaedDr. A. Řezníčková 
Další spolupracovníci:  



Počet studentů: 8–15 
Cena: 250 Kč 
Anotace:  
Jde o interpretační seminář. Budeme v něm trochu číst, trochu přednášet, trochu psát – ale 
především tvořit a bavit se.  
Navštívíme knihovnu, jeden den věnujeme návštěvě Wolkerova festivalu v Prostějově. 
Pokusíme se více porozumět textům básnickým i prozaickým, přednášet individuálně 
i sborově. Výstupem bude recitační (mini)pásmo a hlavně naše osobní prožitky ze setkání se 
slovesným uměním. 
Nabídka platí nejen pro ostřílené recitátory, ale i pro ty, kteří zatím kouzlo slova neobjevili, 
ale mají chuť to zkusit.  
 
 
 
 
02 
Název: Medjugorje – poutní místo, Mostar, moře a vodopády 
Termín: 19. 6. 2015 (pátek) – 26. 6. 2015 (pátek) 
Místo konání: Medjugorje (Bosna a Hercegovina) 
Garant: Bc. Bc. Barbora Němčáková 
Další spolupracovníci: s. M. Luisa Ščotková, Mgr. Váňová a Mgr. Sedláčková 
Počet studentů: 43 studentů 
Cena: 2400 Kč (doprava, pojištění, překlad. poplatek) + 50 € (ubytování)  
  + možné doobjednat stravu (= snídaně a obědy) za 50 €/pobyt 
Anotace:  
Celý projekt je koncipován jako duchovně – relaxačně – poznávací zájezd.  

Bydlet budeme v Medjugorji – známém poutním místě Bosny a Hercegoviny. Prožijeme 
v tomto místě společný výstup na kopec Križevac a Podbrdo, navštívíme komunitu Cenacolo, 
Hrad, Zahradu sv. Františka, vyslechneme svědectví Gorana, vizionářů, účastníme se s dalšími 
poutníky Pochodu míru. Součástí projektu bude také návštěva známého města Mostar 
zasaženého nedávnou válkou, jednodenní koupání v moři, návštěva poutního místa 
chorvatské Lurdy a krásného přírodního úkazu Kravické vodopády s možností koupání. 

Ubytováni budeme v rodinném penzionu ve tří a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. K dispozici je menší společná kuchyňka, velká jídelna, venkovní posezení, bazén, 
hudební koutek aj.  

Od ubytovatelů je možné přiobjednat stravu (snídaně+obědy), která je velmi chutná a 
v dostatečném množství. K dopravě využijeme autobusového dopravce s dlouholetou praxí.  

Cena projektu je stanovena na 2400 Kč za dopravu, pojištění a překladatelský poplatek + 50 € 
za ubytování/osoba/pobyt. Při objednání stravy je nutné doplatit ještě 50 € za stravu 
(snídaně + obědy/osoba/pobyt). 

Na tento projekt je možné s sebou vzít i své kamarády z farnosti/jiných škol.  

Kapacita projektu je omezená počtem míst v autobuse, tedy kdo se přijde nahlásit dříve, ten 
jede . 

Zájemci se závazně nahlásí na dívčí vychovatelně u vychovatelky Němčákové. 



03 
Název: Expedice Bulharsko 2015, aneb výstup na nejvyšší horu Balkánu Musalu  
Místo konání: Bulharsko 
Garant: Pavel Motyčka, Martin Sekanina 
Počet studentů: 50 
Cena: 3 999 Kč 
V ceně: doprava, pojištění, ubytování (horský hotel), 3 dny polopenze 
Anotace: 
Neděle 21. 6. odpolední hodiny odjezd z ČR 
22. 6. aklimatizační túra 
23. 6. přípravná vysokohorská túra 
24. 6. výstup na Musalu (2925 m. n. m.) 
25. 6. pouť do Soluně (prohlídka města a koupání v moři) 
26. 6. prohlídka Sofie 
27. 6. návrat do ČR (po cestě koupání v termálních lázních v Maďarsku) 
 
 
 
 
04 
Název: Královský Londýn s výukou 
Místo konání: Londýn, Velká Británie 
Garant: Mgr. Iveta Peňasová 
Další spolupracovníci: Mgr. Petra Ševčíková 
Počet studentů: 14–28 
Cena: 8850 Kč plus vstupné a kapesné 
Anotace: Náplní projektu je 6 denní studijně poznávací zájezd do Londýna s výletem do 
Windsoru. Účastníci projektu zažijí atmosféru hlavního města Anglie, život v Londýnské 
rodině a absolvují 9 hodin výuky anglického jazyka v londýnské škole. Mimo výuku budou 
poznávat nejznámější památky metropole – hrad Tower, palác Jindřicha VIII. Hampton Court. 
Navíc absolvují plavbu lodí po Temži, jízdu metrem, pěší prohlídku Londýnem s průvodcem a 
výlet do Windsoru. 
 
 
 
 
05 
Název: Poznej sám sebe 
Místo konání: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Podzámecká zahrada, Obrazárna 
Garant: V. J. Olexinová 
Další spolupracovníci: – 
Počet studentů: 8–10 (určeno pro 4. K, 5. K, 2. a 3.ročník čtyřletého studia) 
Cena: 250 Kč 
Anotace: Biostrukturální analýza mozku jako klíč k sebepoznání. 
Vytvoření barevného strukturálního diagramu a osobního struktogramu, který ukáže v jakém 
vzájemném vztahu jsou vůči sobě základní biologické komponenty v obrazu osobnosti 
jednotlivce. Průzkum biostruktur člověka, relaxace v angličtině, výtvarné sebevyjádření. 



(V případě většího počtu přihlášených studentů rozhoduje zájem o psychologii člověka, 
sociologii a výtvarné umění.) 
 
 
 
 
06 
Název: Wild West (Divoký západ) 
Místo konání: Ranč Koryčany 
Garant: Mgr. Svatava Hrdá 
Počet studentů: 10–15 
Cena: 2000 Kč; lekce na koni se platí zvlášť (300 Kč/jednotku) 
Anotace: Účastníci budou pobývat na ranči, kde se naučí základním kovbojským 
dovednostem, např. hod lasem nebo nožem. Také se dozví informace o koních, různých 
plemenech, stavbě těla koně, jejich stravovacích návycích a požadavcích na péči. Zúčastní se 
vypouštění koně na pastvu, budou moci absolvovat lekce ježdění.  
Uvidí některé slavné westerny (v AJ) a budou zapojeni do plnění různých úkolů na dané téma.  
 
 
 
 
07 
Název: 10 nej z Paříže 
Místo konání: Paříž, Versailles 
Garant: E. Volková 
Počet studentů: 40–42 
Cena: 4 990 Kč 
Anotace: odjezd 21. 06, návrat 25. 06. 2015, Paříž s návštěvou královského sídla Versailles, 
na zpáteční cestě zastávka v akvaparku v Německu, Amberg 
 
 
 
 
08 
Název: Berlín 2015 
Místo konání: Berlín, Postupim, Drážďany 
Garant: Mgr. Romana Popelková 
Další spolupracovníci: Mgr. Jana Svobodová 
Počet studentů: Maximálně 30 
Cena: 3.690 Kč + vstupy (40 Euro – 1 200 Kč) 
Anotace:  
Čekají nás zážitky kulturní, historické, umělecké, gastronomické... nezapomenutelné! 
Během 4 dní v Německu navštívíme Reichstag s prosklenou kupolí, Fernsehturm s vyhlídkou 
na celý Berlín, nejznámější a nejstarší ulici Unter den Linden, Zeughaus, Humboltuniversität, 
bulvár Kurfürstendamm, Berliner Dom, Alexanderplatz, Holokaust Mahnmal, Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, Brandenburger Tor, Pergamonmuseum se vzácnými antickými památkami 
a plno dalších zajímavých míst. 



Projedeme se též lodí po berlínské řece Sprévě, a cestou domů se stavíme v parku 
rokokového zámku v Postupimi. Navečer posledního dne se projdeme v Drážďanech kolem 
řeky Labe, prohlédneme si Zwinger a znovu vystavěný kostel Marienkirche. 
Určitě také ochutnáme typickou berlínskou lahůdku – Currywurst! 
 
 
 
 
09 
Název: Lezení v Adršpachu  
Místo konání: Adršpašské skály 
Garant: J. Pliska 
Další spolupracovníci:  
Počet studentů: 12–16 
Cena: 1950 Kč 
Anotace: pobyt v přírodě a největším skalním městě u nás, techniky uzlování, nácvik základů 
technik lezení a jištění, slaňování.  
 
 
 
 
10 
Název: Hlasová výchova a muzicírování u moře. Sportovně relaxační pobyt. 
Místo konání: Chorvatsko – Drvenik (Makarská riviéra) 
Termín: Od pátku 19. června do neděle 28. června 2015 (10 dní, 7 dní u moře) 
Cena: 4.300 Kč  (v ceně je ubytování v apartmánu a doprava klimatizovaným autobusem) 
Strava – vlastní nebo možnost na místě dokoupení polopenze, plné penze. 
Garant: Mgr. Jakub Macek 
Další spolupracovníci: Pavlíková Ivana – absolventka AG 
Počet studentů: max. 20  studentů 
Cena: 4 300 Kč + pobytová taxa 12–17 let 210 Kč, 18 a více let 350 Kč za celý pobyt) 
Anotace: Projekt je zaměřen na poznávání kultury a tradic, hlasová výchova a zpěv ze 
zpěvníků, příprava skladeb sboru AVE. 
 
 
 
 
11 
Název: Brush-up your English 
Místo konání: budova AG KM 
Garant: Alexandra Filipová 
Počet studentů: 8–10 
Cena: 0 Kč 
Anotace: Improve your English 
 
 
 



12 
Název: Homo Technicus a jeho svět 
Místo konání: Praha, Berlín, Mladá Boleslav  
Garant: prof. Eva a Lubomír Vláčilovi 
Počet studentů: 30–35 
Cena: 4 500 Kč (cena zahrnuje: vlastní autobus, ubytování v Praze, 3 × snídani, 2 × večeři, 
vstupné do všech objektů včetně aquaparku v Německu, raut, základní pojištění v Česku 
i Německu. 
Anotace:  
Víte, co potřebuje člověk 21. století ke svému životu? Odpověď vám dá náš projekt. 
Seznámíme se s činností jaderné elektrárny v Dukovanech a vodní elektrárny v Dalešicích, 
prohlédneme si výrobu moderních automobilů Škoda v Mladé Boleslavi, aktivně se 
zúčastníme vysílání České televize a nahlédneme co se děje v zákulisí provozu letiště Václava 
Havla v Praze. Moderní člověk potřebuje také odpočinek a regeneraci svých sil, proto i my po 
náročných exkurzích budeme celý den odpočívat a bavit se v největším aquaparku Německa 
Tropical Islands. Na rozloučenou prožijeme společný raut ve stylu balkánské kuchyně 
v atraktivní restauraci „Dobro došli“. 
 
 
 
 
13 
Název: Fotoprojekt 2015 – Genius loci Kroměříže a AG 
Místo konání: Kroměříž 
Garant: Mgr. Iva Bekárková 
Další spolupracovníci: P. Antonín Basler 
Počet studentů: 10–15 
Cena: 300 Kč (provozní náklady) 
Anotace:  
Fotografování – ztišení se a zastavení se po vyčerpávajícím školním roce s fotoaparátem 
v ruce – téma: Genius loci Kroměříže a AG 

• souběžně práce na úrovni začátečníků a pokročilých 

• nezbytné základy kompozice, technická stránka digitální fotografie, úpravy 
fotografií v Zoner Photo Studiu 15 

• fotografická praxe: 
 exteriéry – Květná zahrada, Podzámecká zahrada, Kroměříž z věží, noční 

Kroměříž 
 interiéry – známá i neznámá zákoutí a místa na AG 
 portrét – v ateliéru i exteriéru pod vedením pana fotografa Jaroslava 

Stojaníka 

• každý den možnost mše svaté, sv. smíření, duchovního rozhovoru (P. Antonín 
Basler) 

• ubytování a stravování na AG 

• každý musí mít fotoaparát, stativ 

Genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“. 
A co že to vlastně je? „Genius loci je to, proč se na nějaké místo vracíme, nebo to, kvůli čemu 
lezeme po rozhlednách.“ (Václav Cílek). Christopher Day říká: „Duch místa živí přístup a činy 



těch, kteří ho řídí, stavějí, spravují a užívají. Není proto divu, že se necítíme dobře 
v supermarketech ovládaných pojmem „ber“, který není doplněn o ,dávej‘ prostřednictvím 
řemesel a služeb… 
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Název: Knihovnický „kompot“ aneb co všechno knihovny umí a nabízí 
Místo konání: Kroměříž a okolí – Brno – Olomouc 
Garant: Mgr. Jana Dvořáková 
Počet studentů: 15–20 
Cena: cca 350 Kč 
Anotace:  
Během tohoto týdne se seznámíme s různorodými aktivitami, které knihovny nabízí a které 

můžeme využívat i v budoucnu, například vyhledávání v různých elektronických databázích, 

zpracovávání a využívání historických dokumentů, seminář o efektivním učení a využívání 

paměti, literární cyklovýlet, seznámení s kroměřížskou osobností. 

 
 
 
 
15 
Název: Přírodní vědy trochu jinak – populárně a interaktivně 
Místo konání: KM, Brno, Olomouc, Valašské Meziříčí 
Garant: Miroslav Valenta 
Další spolupracovníci: ing. Alena Dvořáková 
Počet studentů: 15–25 
Cena: 900–1200 Kč 
Anotace:  
Během projektu navštívíme: 
Vida centrum Brno – zábavný interaktivní vědecký park 
Prohlídka chemických laboratoří Přírodovědecké fakulty Brno 
Hvězdárna Brno – prohlídka + návštěva některého z aktuálně nabízených programů pro školy 
Prohlídka technického muzea v Brně 
Hvězdárna Valašské Meziříčí – prohlídka + návštěva některého z aktuálně nabízených 
programů pro školy 
Olomouc – interaktivní vzdělávací centrum zaměřené především na přírodní vědy 
 
 
 
 
16 
Název: Švýcarsko 
Místo konání: Švýcarsko 
Garant: Valerie Procházková 
Další spolupracovníci: p. Eva Zavadilová, p. Eva Otáhalová  



Počet studentů: 45 
Cena: 5 500 Kč + 40 šv. franků 
Anotace: 
Poznávací zájezd do Švýcarska , návštěva poutního místa Einsiedelnu, Altdorfu, Lucernu, 
Ženevy, Lausanne, Montreux, Bernu, Kostnice a Rýnských vodopádů, případně zastávka 
v Lichtenštejnsku, návštěva známé sýrárny a čokoládovny s možností ochutnávky a nákupu. 
V ceně je zahrnuto pojištění, služby průvodce, polopenze a 3 noclehy. 
 
 
 
 
17 
Název: Lužnice 2015 
Místo konání: řeka Lužnice mezi Soběslaví a Bechyní 
Garant: Vojtěch Ševčík 
Další spolupracovníci: Alexandra Gajová, Tomáš Zemánek, Jan Souček, Pavel Dvořák 
Počet studentů: 15–25 
Cena: 1700 Kč 
Anotace:  
Splouvání středního a dolního toku řeky Lužnice, spojené s poznávacími zastávkami v Táboře, 
na Kozím hrádku, Příběnicích, Dobronicích a možná i jinde. 
 
 
 
 
18 
Název: Deutsch, Filme, Songs 
Místo konání: AG, učebna VV 
Garant: Mgr. Věra Karger 
Další spolupracovníci: – 
Počet studentů: 6–20 studentů 
Cena: 0 Kč 
Anotace:  
 Každý den projektového týdne bude rozdělený na dva bloky. V první, kratší části čeká 
na studenty kratší německé video/píseň/tematická reportáž, ke které dostanou pracovní list 
s úkoly. V druhém bloku studenti zhlédnou alespoň jeden celý film v německém znění. Dle 
možností bude doplněný německými titulky.  
 Komunikace a spolupráce v německém jazyce je podmínkou! 
 Vhodné pro studenty, kteří se připravují na maturitní zkoušku z jazyka německého. 
 Studenti se mohou těšit na filmy jako: 

 Ein gutes Jahr 

 Stolz und Vorurteil 

 New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde 

 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs 
 
 
 



19 
Název: KURZ  
Místo konání: Makedonie (odlehlé hory, byzantské kláštery, zapadlé vesnice, orientální 
města, průzračné jezero…) 
Garant: Vít Zahradníček 
Další spolupracovníci: Karel Gamba  
Počet studentů: 15–27 (bereme až druháky a starší, ale i z těch vybíráme, v tuto chvíli 
prakticky obsazeno, snad ještě vezmeme nějakého náhradníka) 
Cena: 5 200Kč 
Anotace: Probably the best projekťák in the world. 


