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Zadání projektů 

Projekty 06/2014 

Gastrohrátky 
 Učitel: Anna Koktová 

 Učitel: Kateřina Nodžáková 
Zajímá Vás historie vaření? Chtěli byste nahlédnout do kuchyní slavných českých a světových kuchařů? Nebo 
snad máte problémy při používání jednotlivých typů příborů? 
  

Pak Vás zveme na GASTROHRÁTKY! 

  
První den navštívíme Muzeum gastronomie v Praze, zúčastníme se komentované prohlídky a workshopu o 
správném stolování. 
Druhý den podnikneme gastronomickou cestu kolem světa. 
Třetí den plni zážitků a dojmů vše zhodnotíme a odprezentujeme ostatním. 

 
 

Vyhraj (si)! 
 Učitel: Pavel Červeňák 

 Učitel: Martina Habartová 
Prahou tak trochu jinak. Bojovka v centru Prahy. 
 
O co půjde? 
 
Za pomocí mobilní aplikace vytvoříme interaktivní bojovku na Petříně, která je určena základním školám.  
 
Prozkoumej pražské uličky, vymýšlej záludné úkoly, vkládej fotky, sdílej svou hru na sociálních sítích a pobav 
ostatní ! 
 
Co v projektu využiješ? 
 
Orientaci ve městě, analytické myšlení, schopnost pracovat s informacemi, kreativitu a jazykové schopnosti. 

 

BioFarma Deutschland 
 Učitel: Jakub Behounek 

 Učitel: Michal Muller 

https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=160&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=161&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=3&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=19&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=20&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=166&course=1


Začíná sezona sena, to znamená, že mozoly, opálené obličeje a popíchané ruce senem, nebudou chybět. Bez 
práce nejsou koláče, to je moto biofarmy, bez práce nebude jídlo, ani teplá voda. Ti, co se rozhodnou přiložit 
ruku k dílu, budou odměněni polévkou nad ohněm k obědu, vlažnou vodou k umytí, domácím sirupem, teplou 
večeří a jízdou na koni či praseti. Každý den bude rozvržen do služeb po dvojicích, které budou zahrnovat ranní 
a večerní úklid stájí a nakrmení zvířat (prasata, ovce, koně, husy…). Dalším cílem zájezdu je upéct chleba 
z domácích, ručně pěstovaných a zpracovaných surovin, pečený ve starověké hliněné peci. Zábava jistě taky 
nebude chybět, projížďka na kole po sochařské stezce, relaxování v bazénu nebo jezeru.  
Maximální počet uchazečů: 8 žáků 

 
 

Prahou po královské cestě (část 2.) 
 Učitel: Jitka Kodrová 
Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, po které projížděli 
nastávající čeští králové ke korunovaci. Trasa začínala na místě dnešního Obecního domu, 
pokračuje Celetnou ulicí, přes Staroměstské náměstí ke Karlovu mostu ( část 1. )a přes Malou Stranu na Hrad 
(část 2.). 
Studenti se v rámci projektu podrobně seznámí s nejstaršími a nejznámějšími částmi  Prahy. Půjdeme od 
Karlova mostu přes Malou Stranu na Pohořelec a odtud na Pražský hrad, kde bude i prohlídka vnitřních prostor. 
(Zúčastnit se mohou i studenti, kteří nebyli v projektu v loňském roce.) 

DVOŘÁK, František. Po Královské cestě : zastavení s Františkem Dvořákem. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 122 s. ISBN 80-7106-778-4. 
http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka.html 

 

Josef Hlávka 
 Učitel: Mirek Dřízal 

 Učitel: Marta Šíbová 
Dík své houževnatosti, svědomitosti a pracovitosti domohl se jako architekt a především jako stavitel 
značného jmění. Využíval je k štědré podpoře rozvíjejícího se českého národního života. Z jeho iniciativy 
vznikly instituce a nadace, z nichž nejvýznamnější bylo založení České akademie věd a umění, 
Národohospodářského ústavu a Hlávkovy studentské koleje.  Celé své jmění odkázal národu k podpoře 
dalších studií a vědy. 

 

Studentem v protektorátu 
 Učitel: Josef Končel 
Projekt je určen všem, kteří se chtějí seznámit s životem v době protektorátu, především pak těm, kteří by se 
chtěli v příštím školním roce zúčastnit dějepisné soutěže studentů gymnázií (tentokrát je tématem soutěže 
období protektorátu 1939 – 42). Zaměříme se na omezení a nesvobodu, které postihly české školství. Pracovat 
budeme především s dobovými prameny a vzpomínkami pamětníků, navštívíme i místa spojená se studentským 
odbojem. 

 

Pop-art 
 Učitel: Vít Janda 

 Učitel: Jana Polášková 
 

Výtvarná tvorba inspirovaná díly A. Warhola a R. Lichtensteina 

https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=162&course=1
https://is.gjp1.cz/mod/resource/view.php?id=235
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Dvo%C5%99%C3%A1k_(historik_um%C4%9Bn%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071067784
http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka.html
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=168&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=167&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=172&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=4&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=171&course=1


Témata práce: fotografie známých osobností hudebního světa i portréty slavných mistrů převedených do pop-
art stylu 

Technika: kombinovaná technika s prvky koláže a komiksu, kresba tuší, malba neonovými barvami, práce 
s formátem A1 

Návštěva DOXu - "Nehasit, tvořím!" 

Instalace děl: v interiéru auly 

Max 10 studentů 

 

Bořeňovice: pracovně-relaxačně-meetingový pobyt 
 Učitel: Klára Thámová 

 Učitel: Veronika Vitošková 
Počet studentů: 12 
  
Vyjedeme za Prahu a vyzkoušíme si na vlastní kůži účinky ergoterapie (terapie prací), tzn. mezi přípravou 
vlastního jídla, prací na zahradě, staráním se o domácí zvířata budete mít dost času zamyslet se nad vlastními 
hodnotami a ideály. Výstupem projektu bude zpracování prezentace (v jakékoli podobě) o 
účincích ergoterapie pocítěných na vlastní kůži (je dokonce možné, že si vyzkoušíte „jinou identitu“ a možná se 
ocitnete i v (ne)pravé reality show). 
  
Z Prahy odjedeme v úterý ráno a vrátíme se rovnou do školy ve čtvrtek dopoledne. Počítejte s drobným 
finančním výdajem (vlak, strava). 
  
Projekt je přednostně určen pro studenty prvního ročníku. 

 

Místní pověsti a legendy 
 Učitel: Radek Dán 

 Učitel: Jan Kubicek 
Projekt Místní pověsti a legendy má za cíl prostřednictvím místního pamětníka z předem určené oblasti 
posbírat 2 zajímavé příběhy (legendy, pověsti), následně je zapsat, doplnit, ilustrací a přeložit do Aj.   

 Maximální počet studentů 10. 

 

Scooby doopy loopy! 
 Učitel: Tomáš Klima 
Tvorba vlastních hudebních "one man/woman" písní za pomoci aplikace na Ipadu. 
CÍL: Naučit se zacházet s jednou ze základních hudebních aplikací na tabletu s funkcí loopování. Seznámit se s 
tím, co to je, jak to funguje, jaké jsou možnosti. Následně provedeme experimentování na konkrétních písních 
(které si vyberete) a zkusíte samostatně vytvořit a následně se pokusíme společně dát dohromady nové písně 
za použití VAŠICH VLASTNÍCH TEXTŮ A BEATŮ! Po secvičení celý proces natočíme na kameru. Projekt je určen 
skutečně těm, kteří jsou schopni a mají o takovou práci zájem. 
 
Limit 8 studentů 

 

https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=170&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=169&course=1
https://is.gjp1.cz/mod/resource/view.php?id=523
https://is.gjp1.cz/mod/resource/view.php?id=523
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=175&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=21&course=1
https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=176&course=1


The History of Games and Gambling 
 Učitel: John Whalley 
Students on this project will research and explore the history of card and board games, discover the rules of the 
most ancient Arabic and Chinese games, the development of poker and chess, and gambling in all its forms 
(from blood sports, gambling machines, to horse racing) through the ages. This will include historical and 
contemporary social problems ranging from addiction to organized crime. 

While students will have the opportunity to play games they will also have to research and produce a final 
product, in English, of their choice. Options include photo, oral, or video/film presentations, a live casino 
museum, or something else creative and interactive.   

The maximum number of students on the project will be 12 

 

 

Projekty 09/2014 

Intimní život Barbory Novotné 
 
Projekt 1: Intimní život Barbory Novotné 
Klára Thámová 
Nešťastné rodinné poměry, intimní život, nemanželské vztahy, těžká nemoc – to vše nevyměřilo Barboře 
Novotné víc než dvaačtyřicet let života. Česká George Sand? Možná. Pro většinu z nás nenáviděná položka na 
seznamu povinné školní četby. Necháte se přesvědčit, že Božena Němcová se nerovná pouze „nuda a Babička“? 

 

Derivovat a integrovat – jak a také taky proč 
Projekt 3: Derivovat a integrovat – jak a také taky proč  
Marta Šíbová a Mirek Dřízal 
Přednostně pro účastníky matematického a fyzikálního semináře. 
Výstupem bude sbírka řešených příkladů. 
Projekt je určen pro maximálně 15 studentů. 
 

 

Pábitelské hrabalování v Nymburce 2014 
Jitka Kodrová a Daniela Veselovská 
Stoleté výročí od narození Bohumila Hrabala bychom si připomněli literárně, filmově i přímo v terénu cestou po 
stopách Hrabalových postav. 
 
Oblast Nymburska i Kerska byla pro Bohumila Hrabala osudová, a proto se k ní vracel i ve svých dílech. Jeho 
Slavnosti sněženek a hájovna, kde se odehrávaly, Postřižiny a nymburský pivovar se staly kultovními – společně 
si dílo připomeneme a půjdeme se na daná místa podívat. 
 
V další části projektu se seznámíme s programem comikslife a zkusíme přepracovat kratší Hrabalovy povídky do 
komiksové formy (každý student si vybere a zpracuje jednu povídku). Vzorem nám může být i první komiks 
vzniklý podle díla Příliš hlučná samota autorů Ambre, Lionela Trana a Valérie Berge. 

PPP aneb Prokrastinačně Poetický Projekt 
Jana Polášková a Tomáš Klima 
motto:  

https://moodle.gjp1.cz/user/view.php?id=178&course=1


Umělecké střevo máš a tvoříš rád a lehce? 
S radostí však odkládáš to, co se Ti nechce? 
Pak jsi člověk náš, na tři "péčka" máš! 
Projekt je určen všem, kteří se rádi vyjadřují obrazem či hudbou a také těm, co mají občas problém s 
prokrastinací... 
Projekt je určen pro maximálně 15 studentů. 

Blíž přírodě 
Pojďte s námi po naučné stezce poznávat rostlinné a živočišné druhy, které v jiných částech republiky dávno 
zmizely. Kam? Nedaleko Nymburka v okolí Milovic do bývalého vojenského výcvikového prostoru. 
V našem projektu však přírodu nebudeme jenom poznávat, ale budeme také pomáhat. Společně navštívíme 
záchrannou stanici pro zraněné živočichy a vybereme živočicha, kterého poté adoptujeme.  
Projekt je určen pro maximálně 15 studentů. 
 
Mgr. Kateřina Nodžáková 
RNDr. Anna Koktová, CSc. 

S Pepou a Honzou na kolech 
Josef Končel, Jan Kubíček 
Náplní tohoto projektu jsou vyjížďky na kole v Polabí s vlastivědnými zastávkami. Studenti se seznámí s 
historickými památkami, přírodními i jinými zajímavostmi z okolí, o kterých si sami připraví poutavý výklad. 
Počet účastníků je omezen na 10. Studenti si přivezou vlastní kolo. Po dohodě je přeprava možná vlakem nebo 
můžou kolo přivést rodiče. Helma, cyklorukavice a nářadí na běžnou opravu (např.duše)jsou podmínkou! 

Kurz sochařství - Ťuky ťuk 
Pavel Červeňák 
Kámen, kladívko a majzlík vem. Proměň hmotu v svůj sen, změř sílu s kamenem. 
Pondělí ťuky ťuk, úterý ťuky ťuky ťuk, středa ťuky ťuk ťuky ťuk, čtvrtek ťuk.  
Ven jen, dobrý den. 

V honbě za kulatým nesmyslem 
Projekt „V honbě za kulatým nesmyslem" aneb fotbalový kemp, je určen pro studenty (i studentky!), kteří jsou 
alespoň průměrně fyzicky zdatní, mají rádi pohyb a týmové hry. Chce nabídnout především těm, kteří 
neprovozují týmový sport na výkonnostní/profesionální úrovni možnost vyzkoušet si jaké to je, absolvovat letní 
soustředění před začátkem sezóny, a to z širší (nejen fotbalové) perspektivy. Náplň projektu: trénink rychlosti, 
rychlostní vytrvalosti, výbušnosti, obratnosti a základních prvků herních činností jednotlivce - tedy zpracování a 
vedení míče, přihrávky a střelby. Vše pokud možno zábavnou formou. Čekají nás tři fyzicky poměrně náročné 
dny plné pohybu, nebude chybět legrace ani regenerace. Výstup: na prvním místě společný prožitek a dále 
foto/video reportáž zachycující průběh kempu a pocity, prožitky jeho účastníků. Počet studentů 10 - 12. 
Potřeby: fotbalová nebo alespoň sportovní obuv (lisovky,turfy nebo sálovky), běžeckou nedoporučujeme! V 
případě nepřízně počasí budeme v tělocvičně - takže ideálně 2 páry obuvi. Sportovní oblečení dle rozumného 
uvážení i do chladnějšího počasí. (Go Pro/zrcadlovka pro záznam a fotografování vítány) 
Garanty projektu jsou: Radek Dán, Petr Ješeta a Štefan Borovský 

Jádro pudla aneb německou literaturu vidět, slyšet, ztvárnit 
Vít Janda 
Podíváme se na zajímavé momenty /obrazy/ zachycené v německy psané literatuře. Němčináři budou pracovat 
s originálním textem, budou ho porovnávat s překladem. Ti, co němčinu nemají, budou pracovat s překladem. 
Budeme se soustředit na úryvky, které lze vizuálně ztvárnit. Vzniknou výtvarná díla přímo korespondující s 
textem, s tou podmínkou, že výchozí text bude nedílnou součástí díla. 
Technika může být jakákoliv. Počínaje grafikou, přes malbu, filmovou animaci, hudební ztvárnění, až třeba po 
prostorový objekt. 
Němčina není podmínkou, je ale výhodou. Vzhledem k ucelenosti souboru děl je ale literatura (původně) 
německy psaná podmínkou.  



Budeme pracovat v malé skupině, naší činnost budeme prokládat pohybem, čtením, sledováním filmů. 
Výstupem bude minimálně jedno výtvarné dílo. Finální počet závisí na tom, kolik lidí v projektu bude a kdo s 
kým bude pracovat společně.  
Projekt je určen pro maximálně 10 studentů. 

S úsměvem jde všechno lépe 
Michal Müller, Martina Habartová 
Budeme (pokusíme se) celý týden prožít aktivně 
Volejbal, fotbal, tenis, beach, frisbee, softball, orientační běh, geocaching, fitness, sporty v přírodě, 
sauna..veškeré aktivity, se budeme snažit provozovat outdoorově. 
Součástí je i základ první pomoci nebo záchrany tonoucího 
Výstupem bude taková "Survival bojovka", kde uplatníte dovednosti, které budeme celý týden dělat. 
Vybavení: věci, které můžete ušpinit a namočit, jakékoliv sportovní náčiní, které si myslíte, že by jste mohli 
potřebovat, plavky. 
Projekt je určen pro maximálně 18 studentů. 

Propaganda 
John Whalley 
Students on this project will research and explore the dissemination of propaganda in all its forms from film to 
art, from communist to fascist in history and also the situation in the world right now. The final outcome of the 
project will be a propaganda performance involving film, visual images, advertising and performance. 


