
Projekt č.1 
 

Věčné město (Reálie v praxi) 
 

Místo: Řím 
Cena: 6.000 Kč 
Počet účastníků: 10 – 20  
Garant:  Mgr. Vít Zahradníček, Mgr. Lenka Jurásková 
 
Charakteristika:  Projekt Reálie v praxi nabízí studentům poznání památek 
věčného města od antických počátků přes perly renesančního a barokního umění 
po současnost. Cesta letecky z Bratislavy (resp. Prahy). Ubytování bude 
v kempu u moře (možnost koupání). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt č.2 
 

Expedice Dolomiti 2007 
 

Místo: Dolomity 
Cena: 2950,- Kč (doprava, ubytování, strava, pojištění) 
Počet účastníků: 45  
Garant:  Pavel Motyčka, Ludmila Váňová, Antonín Hráček  
 
Charakteristika:  Expedice se bude skládat z 5 celodenních túr. Vrcholem bude 
výstup na třítisícovku – po minulém nezdaru je to výzva. Večery budou 
zaměřeny na geografii oblasti a na zkušenosti a zážitky z cestování. 
 
 
 
 
 



Projekt č.3 
 

VELKÝ OKRUH SKOTSKEM  
ANEB JAK VZNIKÁ ZAHRANIČNÍ 

ZPRAVODAJSTVÍ  
 

Místo: Skotsko 
Cena: a) cena zájezdu: 11 690,- Kč 
 b) cena vstupů (60 ) + kapesné (40 ) = asi 100 brit. liber 
Počet účastníků: 15 – 40  
Garant:  Iveta Peňasová, Alena Rosíková  
 
Charakteristika:  Studijně poznávací zájezd do Skotska zahrnující všechny 
aspekty života této anglicky mluvící země. Příprava studentů proběhne ve formě 
novinářských příspěvků na téma Skotsko do školního časopisu AGIN. Během 
zájezdu proběhne sběr autentických materiálů, které budou na závěr využity 
k vytvoření speciálního čísla AGINu v angličtině. 
 
 
 
 
 
 

Projekt č.4 
 

Francie 
 

Místo: Paříž, Francie  
Cena: 4990,- Kč  
Počet účastníků:  42 
Garant: p.Volková, p. Otáhalová  
 
− Charakteristika:   
Studijní pobyt v hlavním městě Francie a okolí. Poznávání reálií Paříže a 
Francie. 
 
 
 
 
 
 



Projekt č.5 
 

CHŘIBY – Terra incognita 
 

Místo: Chřiby 
Cena: Útrata za jídlo+60 Kč cestovné+nečekané výlohy (asi 50 Kč) 
Počet účastníků: <10  
Garant:  V. Pluhař, L. Kotas 
 
Charakteristika:  Putování známou krajinou k novým objevům 
Třídenní pěší putování s batohem a základní biologickou terénní výbavou 
(herbářové desky a papíry, nářadí k hydrobiologickému pozorování, síťky , 
zápisníky.,atd. Během cesty bude sestaven dendrologický herbář pro účely 
výuky  biologie a průběžně bude představena fauna  a flóra oblasti. Po návratu 
budou výsledky  zpracovány a připraveny k prezentaci. Navštívena budou 
rozličná klidná zákoutí, lehce pitoreskní místa, chybět nebudou zádumčivé 
pohledy přes zalesněné hřebeny a zcela nepovšimnuty nezůstanou ani některé 
historické zajímavosti – nic ale není známo předem – vše je věcí dohody a něco 
snad bude pro někoho i překvapením. 
 
 
 
 

Projekt č.6 
 

Kvalita vody Chřibských 
studánek II. 

 
Místo: Chřiby  
Cena: 800 Kč (ubytování ,jízdné a stravu)  
Počet účastníků: 15  
Garant:  Ing. Alena Dvořáková, MVDr. Alexandra Gajová 
 
Charakteristika:  Cílem bude odebrání asi 5 vzorků v oblasti Chřibů-blíže 
Koryčanska a následné zpracování vzorků pomocí přenosné laboratoře na 
kvalitu pitné vody. Ubytování je zajištěno na 3 dny v chatkách-Ranč Vlčák 
Osvětimany,možné je i stravování. Další 2 dny -21.6 a 22.6 je naplánovaná 
exkurze do vodárny a další laboratorní a počítačové zpracování 
Vyhodnocení výsledků: zatím nástěnkou-později brožura. 



Projekt č.7 
 

Fotografický workshop 
 

Místo: Velehrad 
Cena: 700 Kč (Ubytování, strava, doprava, provozní náklady) 
Počet účastníků: 8 -12 
Garant:  Mgr. Iva Bekárková, P. Antonín Basler 
 
Charakteristika:  Ztišení se a zastavení se po vyčerpávajícím školním roce  
 s fotoaparátem v ruce. 
− digitální fotografie technická stránka, kompozice 
− fotografie a počítač (archivace, základní úpravy) 
− „Jak může chudý student bez ateliérového vybavení vytvořit dobrý portrét“  

(Ing. Radislav Hájek, amatérský fotograf Havířov) 
− fotografie krajiny a přírody při celodenním výletu 
− fotografie architektury – exteriéry – denní, noční, fotografie interiérů 
− fotografie vody, vodní hladiny – práce s časem, odrazem světla 
− denně možnost mše svaté, sv. smíření, duchovního rozhovoru (P. A. Basler) 
− ubytování na DM Stojanova gymnázia (každý svůj vlastní spací pytel) 
 
 
 

Projekt č.8 
 

Výběrový kurz lezení 
základní výcvik 

 
Místo: Adršpašské skály – Teplice nad Metují 
Cena: 1150 Kč (250 camp, 650 jídlo-vlastní zdroje, 250 doprava)  
Počet účastníků: 10 - 20 
Garant:  Mgr. Jiří Pliska 
 
Charakteristika:  Naučit se odborné názvosloví, signály k dorozumívání lezců, 
seznámit se s horolezeckým materiálem a způsoby jeho použití, uzlování. 
Seznámit se s technikami lezení, jištění a slaňování. Nácvik lezení na cvičných 
skalách do výšky 20m a IV. stupně obtížnosti. Předpokladem je dobrá fyzická 
zdatnost a psychická odolnost. 
Večer: reflexe výcviku, vzájemná komunikace 



Projekt č.9 
 

Říční vlci 
 

Místo: řeka Lužnice  
Cena: 1500,- Kč  
Počet účastníků: 10 -20  
Garant:  Mgr.Vojtěch Ševčík, Mgr. Josef Pořízek  
 
Charakteristika:  sjíždění řeky Lužnice z Veselí nad Lužnicí do Bechyně, 
návštěva významných historických památek – Tábor - Kotnov, Příběnice, 
Dobronice, Bechyně. Na Příběnicích nocleh v hradní zřícenině. Po dobu plavby 
společný duchovní program. 
Lodě a vodácké vybavení z vodácké půjčovny Veronica z Veselí nad Lužnicí. 
Spát se bude pod stany v kempech. 
 
Je nutné umět plavat! (kdo se „necvaká“, nepluje podle svých možností) 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt č.10 
 

MÍČOVÉ  HRY 
 

Místo: Kroměříž 
Cena: 250 Kč 
Počet účastníků: 12 - 16 
Garant:  Mgr. Lenka Jančíková 
 
Charakteristika:  Kurz míčových her bude probíhat ve sportovním areálu 
Podzámecké zahrady a v učebnách. AG.  
Praktickou stránkou bude zvládnutí herních činností a kombinací jednotlivců, 
dvojic i družstev v odbíjené, košíkové, házené, tenise, stolním tenise a některých 
netradičních sportech.  
Teoretickou stránkou bude zvládnutí základních pravidel těchto sportů 
 
 



Projekt č.11 
 

Letem světem technicko 
estetickými sporty 

 
Místo: Tělocvična AG 
Cena: 250 Kč (cvičební náčiní) 
Počet účastníků: 8 - 16 
Garant:  Vaclová M., Zavadilová E  
 
Charakteristika:  Cílem je seznámit studenty s technicko estetickými sporty. 
 
Aerobik  – základní kroky, různé formy (hi - low aerobik, bodyform, pilates, …), 
cvičení s pomůckami (činky, gumy, overball, fitball), tvorba pohybové skladby.  
Moderní gymnastika – základy techniky cvičení s náčiním (stuha, obruč, míč, 
švihadlo, kužely,šátek), tvorba společné sestavy s vybraným náčiním.  
Sportovní gymnastika – seznámení se základy sportovní gymnastiky, nácvik 
individuálních závodních sestav na gymnastickém nářadí (koberec, kladina). 
 
 
 
 
 

Projekt č.12 
 

Příroda, rostliny, přírodniny 
 

Místo: Kroměříž 
Cena: 150 Kč 
Počet účastníků: 15 
Garant:  Mgr. Jiřina Kubáčková 
 
Charakteristika:   
Techniky: využití netradičních materiálů 
Náměty: kresba 
 grafika – linoryt, monotyp … 
 akce v přírodě 
Exkurze: celodenní výlet – muzeum, galerie 
Výstup: výstavka prací na nástěnkách školy 



Projekt č.13 
 

Týden s Komenským 
 

Místo: Kroměříž 
Cena: cca 100,- Kč na exkurzi do muzea 
Počet účastníků: neudáno  
Garant:  A. Řezníčková, M. Sedláčková 
 
Charakteristika:  Týden pro všestranné! Projekt pro všechny, kteří mají 
nejrůznější kulturní zájmy. 

• Návštěvu muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě 
• Labyrint světa a ráj srdce – videonahrávka divadelní hry 
• Tvůrčí psaní 
• Hravá práce s Komenského texty 
• Poznávání Komenského doby a jeho osobnost 
• Příprava – předem je třeba přečíst vybranou literaturu o Komenském a 

připravit si její prezentaci pro spolužáky 
• Výstup pro všechny – sborníček studijních materiálů o Komenském na 

internetu 
 
 

Projekt č.14 
 

Pokusy s operačními 
zesilovači. Výroba 

demonstračních panelů 
 

Místo: AG 
Cena: 0 Kč  
Počet účastníků:  4 - 8 
Garant:  p.Vláčil 
 
Charakteristika:  Teorie operačních zesilovačů. Analogový integrovaný obvod typu 
MA1458, Seznámení s činností některých měřících přístrojů. Praktické ukázky vlastností 
operačního zesilovače. Praktické měření studentů. Návrh demostračního panelu(ů). 
 



Projekt č.15 
 

Rodina základ státu  
Gaius Octavianus Augustus 

 
Místo: Kroměříž 
Cena: 0 Kč 
Počet účastníků: 10 - 15  
Garant:  Mgr. Eva Vláčilová 
 
Charakteristika:  Společné hledání odpovědí na otázku: „Je v 21.století nutné, 
aby existovala rodina?“  
Pondělí: Rodina v minulosti 
8.00 – 10.30     Rozbor pojmu manželství, rodina.,Rodina v historických obdobích: Pravěk, Starověk, 
Středověk,Novověk 
Úterý: Krize dnešní rodiny 
8.00 –   9.30     Beseda na téma – krize dnešní rodiny, násilí v rodinách, tyranie dítěte 
9.30 – 11.00     Návštěva Klokánku (Centra pro děti z nefunkčních rodin) 
Středa, čtvrtek: Okresní soud v Kroměříži 
8.00 – 11.30    Účast na soudním líčení – oblast rodinné právo, oblast trestné právo 
Pátek: Potřeba rodiny v 21.století ? 
8.00 – 9.30      Beseda s možností soukromého osobního pohovoru s předsedkyní senátu Okresního soudu 
v Kroměříži Téma: Rodina ztratila všechny funkce rodiny. Co následuje dál….? 
 
 
 
 
 

Projekt č.16 
 

Angličtina v praxi 
 

Místo: AG 
Cena: 0 Kč  
Počet účastníků: 25 -30 
Garant:  J. Kutálek  
 A. Filipová, J. Soukupová, P. Žáčková 

 
Charakteristika:  Procvičování angličtiny v běžných situacích zábavnou 
formou (hry, scénky, písně) s použitím audiovizuální techniky, některé lekce 
v multimediální učebně. 
 
 



Projekt č.17 
 

20. století optikou německy 
píšících autorů 

 
Místo: Kroměříž 
Cena: 150 Kč 
Počet účastníků: 5 -15 
Garant:  Jana Koutná 
 
Charakteristika : Těžiště projektové činnosti bude spočívat v netradiční práci s 
literárními texty německy píšících autorů 20. století. 
V rámci projektového týdne jsou naplánovány 2 exkurze: 

• návštěva Rakouského institutu v Brně 
• návštěva míst spojených s životem spisovatelky M. Von Ebner 

Eschenbach 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt č.18 
 

Německý jazyk  
 

Místo: AG 
Cena: 800 Kč  
Počet účastníků: 19 - 20  
Garant:  Michlová Zdeňka 
 
Charakteristika:  Půjde o to, představit časové obrazy politických a kulturních 
dějin Německa v 60. až 90. letech. Doba by se měla představit divadelně a měla 
by být proložena hudbou, zeměpisem, kulturou a dějinami.Může to být např. 
typický všední den v 70. letech na západě a východě se všemi rozdíly. Bude 
poskytnut široký prostor pro kreativitu a nápady žáků a tím se mohou všichni 
aktivně zapojit. 
Projekt povede učitelka z Německa, rodilá mluvčí, paní Anette Igel, která působí 
na Rakouském institutu v Brně. Projekt vedla na naší škole také v loňském roce. 



Projekt č.19 
 

Francouzský jazyk – 
opakování s videem 

 
Místo: AG 
Cena: 0 Kč  
Počet účastníků: 5 - 10  
Garant:  p. Adámková 
 
Charakteristika: Opakování francouzštiny pro ty, kteří mají s tímto jazykem problémy a 
chtěli by něco udělat pro své zlepšení.  
 
 
 
 
 

Projekt č.20 
 

ŠAJ PES DOVAKERAS – 

MŮŽEME SE DOMLUVIT 
(JAK SE ŽIJE ROMŮM V ČECHÁCH) 

Místo: Kroměříž, Brno, a ? 
Cena: do 200,- Kč (doprava, vstupné) 
Počet účastníků: 5 -10 
Garant:  Mgr. Ing.Miroslav Pijáček 
 
Charakteristika:  Náplní projektu bude seznámení studentů s postavením Romů 
v české společnosti z různých pohledů. 

 


