
Projektový týden 2012 na AG 
 
Termín: 18.–22. 6. 2012 
Informace: na webu školy, na nástěnce ve vestibulu a u vedoucích garantů jednotlivých projektů. 
Přihlášky: od 3. 1. 2011 do 31. 1. 2012 u garantů projektů 
(neplatí pro zahraniční projekty, přihlášky do zahraničních projektů jsou možné dříve). 
 

 

 
 
 
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. 
 
Jaký je časový harmonogram? 
23. 12. 2011 zveřejnění projektů – www.agkm.cz 
3. 1.–31. 1. 1. kolo zápisu studentů do jednotlivých akcí – přihlášky u vedoucích projektů 
1. 2.–15. 2. vyhodnocení výsledků zápisu 1. kola 
16. 2.–30. 4. případné 2. kolo zápisu 
 
18. 6.–22. 6. projektový týden 
24. 6.–31. 12. prezentace projektů 
 



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 jeden projekt podle svého zájmu či profesního směřování. 
Studentům, kteří se nikam nepřihlásí, přidělí projekt po dohodě s garantem akce jejich třídní 
profesor.  
 
Co mám dělat, když vím, že bych se měl v době projektového týdne zúčastnit jiné akce (studijní 
pobyt v zahraničí, rodinné důvody, dlouhodobě plánované zdravotní důvody…), která mi 
znemožňuje účast na projektovém týdnu? 
Je potřeba podat co nejdříve žádost o uvolnění ze školy na příslušnou dobu společně se zdůvodněním 
svému třídnímu profesorovi. V těchto případech se nehlásíte do žádného projektu. 
 
 
 
 

Seznam projektů: 

Projekt číslo 1 
Název: Expedice Dolomity 2012 
Místo konání: Dolomity – San Martin a široké okolí 
Garant: Pavel Motyčka, Jiří Pliska 
Další spolupracovníci: Helena Navrátilová 
Počet studentů: 49 
Cena: 3 990 Kč (při současném kurzu eura) 
Anotace: Bude se jednat o pět celodenních vysokohorských tůr. Každý bude moci jedenkrát 
vyzkoušet lezení na ferratě, jedenkrát slaňování. Vrchol expedice výstup na Piz Boe (3150 m. n. m.) 
 
 
 
 
Projekt číslo 2 
Název: Co (ne)víme o bankách a pojišťovnách 
Místo konání: Kroměříž, Praha, Brno 
Garant: Mgr. et Ing. Miroslav Pijáček 
Další spolupracovníci: – 
Počet studentů: 10–15 
Cena: cca 500 Kč (v případě dvoudenního pobytu v Praze 900 Kč) 



Anotace: Základní pojmy finanční a pojistné matematiky   
Podstata bankovních a nebankovních úvěrů včetně rizik z toho plynoucích v případě problémů se 
splácením a jak se přitom chovat  
Rizikovost a výnosnost investicí (fondy uzavřené či otevřené, akcie, obligace, státní dluhopisy, 
komodity, etc.)  
Princip a účel životního a neživotního pojištění (kapitálové, investiční, rizikové), pojištění majetku a 
zodpovědnosti. 
Exkurze do České národní banky a společnosti ING v Praze 
Ukázka tréninku finančních pojišťovacích poradců – simulované jednání se zákazníkem z pohledu 
finančního poradce i z pohledu klienta (na co si při jednáních dát pozor) u finanční společnosti AXA 
v Brně 
 
 
 
 
Projekt číslo 3 
Garant: PaedDr. Věra Olexinová 
Název projektu: Nowhere Student 
Další spolupracovníci: 
Počet studentů: 8 –12 
Cena: Sugestopedické texty v angličtině a češtině 
Pomůcky 
250 Kč 
 
Anotace:  Sugestopedický týden angličtiny pro mírně pokročilé 
 Souvislý text s dějem na pozadí hudby a prvků výtvarného umění je studenty volně 

rozehráván do nových rolí. 
 Součástí jednotlivých seancí jsou aktivní a pasivní koncerty, relaxace výtvarné imaginace, 

postupné jazykové odblokování a plynulá komunikace v cizím jazyce. 
 Setkání bude probíhat denně ve třech devadesátiminutových blocích a předpokládá 

pravidelné večerní pročítání prezentovaných textů. 
 
 
 
 
Projekt číslo 4 
Název: Practice makes perfect 
 (Doing something over and over again is the only way to learn to do it well.)  
Místo konání: učebna A4 
Garant: Alexandra Filipová 
Další spolupracovníci:  
Počet studentů: 6–10 
Cena: 0 Kč 
Anotace: Opakování a upevňování znalostí angličtiny a anglických reálií se zaměřením na maturitní 
zkoušku (úroveň pre-intermediate a intermediate). 
 
 
 
 
Projekt číslo 5 
Název: Podkarpatská Rus aneb Mysleli jste si, že znáte Evropu… 
Místo konání: Košice, Čierna nad Tisou, Chop, Mukačevo, polonina Boržava s přilehlými vesničkami, 



Volovec, aquapark Poprad 
Garant: Vít Zahradníček 
Další spolupracovníci: Karel Gamba, Viktor Pluhař, Martina Sedláčková 
Počet studentů: 15–25 
Cena: 3300 Kč (včetně cesty vlakem, úrazového a cestovního pojištění, společného jídla, vstupného 
do termálního aquaparku) 
Anotace: 
Asi devítidenní, zejména horské putování po „jediné československé kolonii“.  
Zemi, kde zanechala stopy nadvláda Kyjevské Rusi, Uher, prvorepublikové ČSR, Sovětského svazu a 
Ukrajiny, kde však Rusíni v podhůří hor žijí stále po svém.  
Mizící svět, jenž vám jednoduše vyrazí dech… 
 
(Na tuto náročnější akci bereme přednostně studenty všestranně odolné, se zájmem o biologii, 
historii, etnologii, ruštinu či problematiku rozvojového světa.) 
 
 
 
 
Projekt číslo 6 
Název: Za zlatem a stříbrem do hlubin země 
Místo konání: Kroměříž – Příbram – Kutná Hora – Jihlava 
Garant: prof. Eva Vláčilová 
Další spolupracovníci: prof. Lubomír Vláčil 
Počet studentů: 15 
Cena: 3500 (doprava, 2× ubytování, 2× snídaně, večeře, vstupné, průvodce, základní pojištění) 
Anotace: Zajímá Vás, jak v naší zemi od středověku získávali lidé zlato a stříbro? Vydejte se s námi na 
putování po nejznámějších oblastech těžby zlata a stříbra. 

Navštívíme: 
Příbram 
prohlídka významných dolů těžby stříbra spojená s atrakcemi (jízda hornickým vláčkem, důlní 
skluzavka, návštěva hornické chalupy ze 17. století) 

Svatá Hora  
návštěva poutního místa 

Jílové u Prahy 
návštěva muzea s expozicí České zlato, rýžování zlata 
prohlídka štoly sv. Josefa kde spatříme křemenné pásmo s vystupující zlatonosnou žílou 

Kutná Hora 
seznámení se s procesem těžby a zpracováním stříbra 
prohlídka repliky středověkého stříbrného dolu 
Sedlecký klášter s unikátní památkou Kostnicí vyzdobenou artefakty z lidských koster a lebek 

Jihlava 
prohlídka jednoho z největších podzemních labyrintů na území naší republiky se světovým unikátem 
fosforeskující štolou. 
 
 
 
 
Projekt číslo 7 
Název: Chorvatsko a Bosna 



Místo konání: Medjugorje, Dubrovnik, Mostar 
Garant: P. Pavel Stuška, Barbora Němčáková 
Další spolupracovníci:  
Počet studentů: 46–54 
Cena: 3.200 Kč (se stravou 4.300Kč) 
Anotace:  
Celý projekt je koncipován jako duchovně – relaxačně – poznávací zájezd.  
Studenti budou mít možnost v těchto dnech navštívit známá místa jako historický Dubrovník, válečně 
známý Mostar a poutní místo „chorvatské Lurdy“. V plánu je také koupání na Makarské riviéře, 
Kravických vodopádech a též v řece Neretvě (jeden z nejhezčích říčních kaňonů Bosny a Hercegoviny) 
pod známým mostarským mostem. A také budeme mít možnost zúčastnit se duchovního programu 
v Medjugorje doplněného o zajímavá svědectví (komunita Cenacolo, Goran, hrad u Nancy) a výstupy 
na kopec zjevení Podbrdo a na Križevac.  
Ubytování se po celou dobu projektu uskuteční v penzionu Panna Maria v Medjugorii – ve dvou, tří a 
čtyřlůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením. K dispozici bude též kuchyňka pro samostatné 
vaření, velká jídelna s hudebním koutem (kytary, el. kytary, klávesy, bicí, ozvučení) a menší venkovní 
bazén.  
 
V nabídce jsou dvě varianty ubytování: 

1) jen ubytování: € 10/noc/os  
2) ubytování s polopenzí (snídaně, oběd): € 19/den/os 

Celkové náklady na dopravu a ubytování při zvolené variantě 1) jsou: 3200 Kč, celkové náklady při 
zvolené variantě 2) jsou: 4300 Kč. 
Odjezd na tento projektový týden bude probíhat v pátek 15. 6. 2011 v odpoledních hodinách od AG a 
příjezd bude opět k AG o týden později, tj. 22. 6. 2011. 
Na tento projekt je možné s sebou vzít i své kamarády z jiných škol. 
 
 
 
 
Projekt číslo 8 
Název: Poezie jako divadlo, divadlo jako poezie 
Místo konání: AG Kroměříž 
Garant: A. Řezníčková 
Další spolupracovníci:  BcA. Lukáš Paleček (absolvent AG) 
Počet studentů: 6–10 
Cena: 300 Kč 
Anotace:  
Během této autorsko-dramaturgicko-režijně-herecké dílny se účastníci seznámí se základy tvorby 
autorské inscenace. Projdou praktickými hereckými a hlasovými cvičeními (zaměřenými na přípravu 
před veřejným vystoupením). Inspiraci pro svou práci budeme čerpat z kontroverzního života a díla 
předčasně zesnulého vrcholného českého divadelního režiséra, výtvarníka, herce i básníka Petra 
Lébla, který je neodmyslitelně spojen s pražským divadlem Na zábradlí, a s jehož osobou se blíže 
seznámíme prostřednictvím literatury a videozáznamů. Při dramaturgické práci se zaměříme nejen na 
to, jak text číst a jak jej pochopit, ale hlavně, jak s ním pracovat a jak jej dále autorsky interpretovat. 
V ideálním případě bude tento workshop na konci týdne zakončen drobným autorským představením 
(cca 15–20 minut) z krátkých básní tohoto autora. 
 
Časový harmonogram: 
pondělí 8.00–12.00, oběd, 13.00–15.00 (seznámení se s tématem, videoprojekce, technika správné 
mluvy) 
úterý 8.00–12.00, oběd, 13.00–15.00 (výběr textů, hlasová hygiena) 



středa 8.00–12.00, oběd, 13.00–15.00 (dramaturgická příprava textu, situace, pohyb na jevišti) 
čtvrtek 8.00–12.00, oběd, 13.00–17.00, večeře, (režijně herecká práce na inscenaci) 
 19.00 – prezentace výsledné inscenace 
pátek 9.00–12.00 (zhodnocení, zakončení) 
 
Požadavky: Každý bude mít přečtenou knihu Petra Lébla „Básně“ (vydal časopis Svět a divadlo v roce 
2005); dále pak alespoň prolistované knihy Vlasty Smolákové „Fenomén Lébl aneb Nikdy nevíš, kdy 
zas budeš amatér“ a „Fenomén Lébl 2 aneb dobře se spolu bavit – s pánembohem!“ (obé vydal 
Divadelní ústav Praha a Pražská scéna v letech 2005 a 2006) a velmi vřele doporučuji k přečtení 
Čechovova dramata – zvláště Racka, Višňový sad a Tři sestry, ale také Ivanova a Strýčka Váňu. 
Účast na krátké informativní schůzce během Dne s múzami v úterý 7. února 2012 (přesný čas bude 
zájemcům upřesněn) 
Vřele doporučuji návštěvu večerního recitálu „Kainar & Hrabě“ při příležitosti konání Dne s múzami 
7. února 2012. 
 
 
 
 
Projekt číslo 9 
Název: Pestrá Normandie 
Místo konání: Francie 
Garant: p. E. Volková 
Další spolupracovníci: p. E. Zavadilová 
Počet studentů: 42 
Cena: 6 490 Kč 
Anotace: Rouen – Honfleur – Arromanches – Omaha Beach – Mont saint Michel – Sain Malo – 
Chartres Paříž 
 
 
 
 
Projekt číslo 10 
Název: Vysočina v sedle kola 
Místo konání: Českomoravská vrchovina 
Garant: Mgr. Josef Pořízek 
Další spolupracovníci: Mgr. Libor Kotas 
Počet studentů: 8–12 
Cena: 1 100 Kč 
Anotace: Budeme jezdit na cyklovýlety v okolí Vysočiny, poznáme krásy tamějšího kraje, zavítáme na 
kulturní a historicky významná místa. Projekt je určen pro chlapce i dívky, podmínkou je horské kolo a 
fyzická dispozice. Počítáme s denní dávkou asi 40–60 km.  
 
 
 
 
Projekt číslo 11 
Název: Berlín 
Místo konání: Berlín 
Garant: Koutná Jana 
Další spolupracovníci: Koutný Vladimír 
Počet studentů: 25 (projekt již je obsazen) 
Cena: 75E,  1 600 Kč 



Anotace: Poznávání reálií Berlína 
 
 
 
 
Projekt číslo 12 
Název: Míčové hry 
Místo konání: kroměřížská sportoviště 
Garant: L. Jančíková, M. Vaclová 
Počet studentů: 12–20 
Cena: 400–700 Kč podle počtu studentů 
Anotace: volejbal, plážový volejbal, nohejbal, basketbal, faustball, softball, stolní tenis, speedminton 
a některé další hry. 
 
 
 
 
Projekt číslo 13 
Název: KNIHA – PÍSMO – UMĚNÍ 
Místo konání: AG 
Garant: Věra Kubáčková 
Další spolupracovníci: Jiřina Kubáčková 
Počet studentů: 10–15 
Cena: 150 Kč  
Anotace:  
Výtvarný projekt bude opět propojovat teoretickou stránku s praktickou tvorbou. Hlavním tématem 
je letos pohled na vývoj písma a jeho využití v estetické tvorbě. (historická písma, iluminace, iniciály) 
V přehledu ovšem nesmí chybět ani impulsy současného výtvarného umění pracující s písmem nebo 
například design, který přeměňuje funkční tvary písmen v okrasu.  
Jelikož od písma není daleko ke knize, bude zařazena i práce s „nepotřebnou“ knihou (tzn. studenti si 
budou muset přinést knihu pro výtvarné zpracování). 
 
Techniky a materiál budou v předstihu upřesněny. 
 
 
 
 
Projekt číslo 14 
Název: Stará řeka – Přemyslovským hvozdem je starým keltům 
Místo konání: řeka Berounka - z Chrástu do Nižboru 
Garant: Mgr. Vojtěch Ševčík 
Další spolupracovníci: Mgr. Tomáš Zemánek, František Cibulka, MVDr. Alexandra Gajová, Pavel 
Dvořák 
Počet studentů: 15–25 
Cena: 1 500 Kč 
Anotace: 
Sjíždění řeky Berounky z Chrástu do Nižboru. Nejde o běžnou vodní turistiku, cestou budeme 
poznávat historii krajiny, často tedy necháme lodě u řeky a vystoupáme na významná místa v okolí – 
hrady Libštejn, Krašov, Týřov, ve Skryjích snad nalezneme otisky trilobitů, navštívíme hostinec 
u Rozvědčíka a jiná místa známá z knih Oty Pavla. Dále Křivoklát a Zbečno. A bude-li nám počasí a 
řeka přát, tak zámek s keltským muzeem v Nižboru, případně Stradonické opidum. Provázet nás bude 
průvodce Berounkou od Zdeňka Šmída, který v minulém roce tragicky zemřel.  



Je možné, že všechna jmenovaná místa navštívit nestihneme, bude záležet i na stavu vody a na 
počasí.  
Aby se účast na projektu pro vás nestala utrpením, je kromě záliby v historii a literatuře nutná i 
fyzická zdatnost. Od řeky je to vždy do prudkého kopce... 
 
 
 
 
Projekt číslo 15 
Název: Chemický projektový týden 
Místo konání: laboratoř chemie AG Km 
Garant: Ing. Alena Dvořáková 
Počet studentů: 12 
Cena: 0 Kč 
Anotace: Každodenní čtyř hodinové laboratorní cvičení z chemie, tedy dvě laboratorní cvičení denně 
 
 
 
 
Projekt číslo 16 
Název: Poznávací zájezd do Londýna a Velké Británie 
Místo konání: Velká Británie 
Garant: Mgr. Tomáš Smolek a Mgr. Petra Ševčíková 
Počet studentů: (15)–42 (Je potřeba naplnit autobus. V případě, že by studentů bylo méně, je možné 
dobrat studenty i z jiné školy. V doplnění může pomoci i pořádající cestovní kancelář). 
Cena: max. 12 500 Kč (Jedná se o maximální cenu – je třeba počítat s rezervou, ve které je např. 
započítáno i 50 liber kapesného, veškeré vstupy, dopravní prostředky MHD, pojištění, ubytování a 
strava. Pro studenty do 15-ti let by byla max. cena 11 500 Kč. Je možné, že skutečná cílová částka 
bude nakonec mnohem nižší – asi 10 500 Kč. Cena bude záviset i na tom, zda studenti budou chtít 
navštívit všechny atrakce, či ne – např. vstup na London Eye stojí téměř 19 liber. Cena samotného 
zájezdu bez vstupů je 8 150 Kč).  
Anotace:  Tento poznávací zájezd je určen pro ty, kdo by si rádi rozšířili své obzory a více poznali 
Velkou Británii. Ostrovní stát, který dal světu osobnosti jako Winston Churchill, Alexandr Fleming, 
Tomáš More, Isaac Newton, Florence Nightingale, George Stephenson a stál v čele největší světové 
říše, nad kterou slunce nikdy nezapadalo. Účastníci zájezdu budou za doprovodu profesionálního 
průvodce poznávat nejznámější místa Anglie jako je Londýn (dva dny), Oxford, Stonehenge, Solisbury, 
Winchester, Canterbury, hrady Leeds a Windsor. Ubytování bude v malých dvou až čtyřčlenných 
skupinkách v anglických rodinách.  
Motto: „Kdo nic nezakusil, málo ví, ale kdo hodně cestoval, oplývá chytrostí.“ (Sír 34) 
 
 
 
 
Projekt číslo 17 
Název: Ochrana přírody v České republice 
Místo konání: Kroměříž, CHKO Pálava a Litovelské Pomoraví 
Garant: Alena Hyánková  
Další spolupracovníci: Ludmila Váňová 
Počet studentů: 8–18   
Určeno pro: zájemce o geografii 
Cena: max. 700 Kč  
Anotace: V tomto týdnu podrobněji nahlédneme do národních parků a chráněných krajinných oblastí 



na území České republiky. Program zahrnuje dvě celodenní exkurze do CHKO Pálava a Litovelské 
Pomoraví, do ostatních chráněných oblastí zavítáme prostřednictvím prezentací připravených 
studenty. Navštívíme také čistírnu odpadních vod v Kroměříži a vodní elektrárnu na Strži.    
 
 
 
 
Projekt číslo 18 
Název: Fotoprojekt 
Místo konání: Svatý Hostýn 
Garant: Mgr. Iva Bekárková 
Další spolupracovníci:  Ing. Radislav Hájek, fotograf, Pavel Ličman, fotograf, 
 P. Antonín Basler 
Počet studentů: 10–17 
Cena: 600 Kč (Zahrnuje: ubytování, provozní náklady, 4 fotografie A4.) 
 Nezahrnuje: jídlo, cestovné 
Anotace:  
Fotografování – ztišení se a zastavení se po vyčerpávajícím školním roce s fotoaparátem v ruce. 

 souběžně práce na úrovni začátečníků a pokročilých 
 nezbytné základy kompozice, technické stránky digitální fotografie, archivace, úpravy 

fotografií v Zoner Photo Studiu 12 
 fotografická praxe: reportáž, lidé, interiéry, exteriéry, denní, noční, krajina 
 čtvrtek celodenní výlet na Tesák, fotografie krajiny 
 každý den možnost mše svaté, sv. smíření, duchovního rozhovoru 
 ubytování poutní dům č. 2 (každý svůj vlastní spací pytel) 
 snídaně a večeře si připravíme sami, obědy menu v restauraci, každý podle svého výběru, 

cena menu cca 70 Kč 
 každý musí mít fotoaparát (s sebou také, máte-li: stativ, notebook) 

 
 
 
 
Projekt číslo 19 
Název: KNIHA VERSUS FILM 
Místo konání: AG KM 
Garant: Ladislava Maňurová 
Počet studentů: 10–12 
Cena: 0 
Anotace: Projekt Kniha versus film je určen milovníkům filmů a knih, těm, kteří jsou ochotni přečíst 
během školního roku něco navíc. I když všechny knihy, které budeme společně rozebírat, jsou 
klasikami a figurují na seznamu četby ke státní maturitě z jazyka českého. 
Program projektu je celkem jasný – společně se budeme zamýšlet nad obsahovou, formální a emoční 
stránkou přečtených knih, pak se podíváme na filmové zpracování díla a obě tyto složky umění 
zkusíme porovnat a utvořit si vlastní názor. 
Seznam knih, které je nutné přečíst: 

K. J. Erben. Kytice 
K. H. Mácha. Máj 
M. Viewegh. Báječná léta pod psa 
K. Čapek. Povídky z jedné a druhé kapsy 
A. Lustig. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

 
 



 
 
Projekt číslo 20 
Název: Creative writing 
Místo konání: AG – učebna latiny 
Garant: Jitka Korkischová 
Další spolupracovníci:  
Počet studentů: 10–15 
Cena: 0 
Anotace: Jste tvořiví? Neustále se vám v hlavě rodí příběhy? Třeba i nesmyslné? Přijďte do dílny 
tvořivého psaní. Nezůstane u jednoho žánru, vyzkoušíme si příběh, divadelní hru, epizodu ze seriálu 
i komiks. Samozřejmě v angličtině . 
 
 


