
   6. - 9. ročník   

  Téma Anotace Poznámka 

BLUMOVÁ Jiřina + VARGA Jana 

Mediální gramotnost, 
fake news, dezinformace, 
manipulace 
a propaganda 

Beseda – Okresní knihovna – první den; manipulace 
a lži – jak se jim bránit (filmová čajovna); 
dezinformační weby 

  

JUŘICOVÁ Jana + ŠIŘICKÁ Jarmila Animace písní 
Tvorba animovaného klipu k písni s překladem do 
Aj, práce s iPady (tvorba scénáře, scény, animace 
a případně i hudební doprovod) 

  

KASALOVÁ Šárka + PŘICHYSTALOVÁ 
Martina  

Výlet od plánu po 
skutečnost 

Plánování výletu od začátku po jeho uskutečnění – 
práce s mapou, hledání informací v tabletu nebo na 
PC – jízdní řády MHD, spoje vlaků ČD, místo výletu... 

jízdné na vlak nebo MHD – výlet 

LANGEROVÁ Lenka + STANTIENOVÁ 
Yvona 

Cesta německy 
mluvícími zeměmi 

Zábavné objevování zajímavých míst 
a cestovatelských cílů v Německu, Rakousku 
a Švýcarsku. Návštěva Německé knihovny ve 
Vědecké knihovně v Olomouci s programem 

  

LIČMANOVÁ Kristína Evin osud v komiksu 

Zpracování osudu dívky, která zažila druhou 
světovou válku formou živého komiksu. Beseda 
a workshop s Nikkarinem – autor komiksů, exkurze 
Institut Paměti národa 

vstupné 50 Kč 

LIPENSKÁ Libuše 
Barvy, chutě a vůně 
Francie  

Objevování Francie všemi smysly (očima; ušima – 
slova z FJ v češtině a jejich ne vždy správné 
používání; nosem – výroba čichového kvízu a ústy – 
příprava několika francouzských specialit) a pátrání 
po francouzských stopách v Olomouci 

MHD + asi 50 Kč suroviny 

PECHÁČKOVÁ Jana Angličtina kolem nás 

Vliv angličtiny na náš život doma i venku je 
nezpochybnitelný. V projektu budeme pozorovatelé, 
fotografové, reportéři, lingvisté i statistici, tak trochu 
od každého 

lístky na MHD 

PITNER Jaroslav Otevřené nebe nad námi 
První den práce s aplikací Flightradar24, druhý den 
návštěva letiště Olomouc, třetí den zpracování 
a prezentace výstupů 

každý žák 2 lístky na MHD 



SMÉKALOVÁ Tereza Olympijské hry 

Zaměříme se perličky a zajímavosti ze světa OH 
(doping, fair-play, …), vytvoříme si vlastní kulisy – 
základní olympijské symboly, aj. a uděláme si naši 
jedinečnou olympiádu. Kreativní chvilky budeme 
prokládat pohybovými hry, a to vše v duchu OH. 
A jelikož je pohyb pro olympioniky klíčový, zajdeme 
si spolu na skupinovou lekci (zaměření bude 
překvapením) 

vstup na sport. aktivitu cca 100 Kč 

STODŮLKOVÁ Zuzana 
Vaření kotlíkového 
guláše 

První den naplánování, co je potřeba nakoupit, 
recepty i pro další vaření na ohni, nákup; druhý den  
vaření na skautském srubu Líheň v Bělkovicích; třetí  
den zpracování dat 

lístky na MHD, suroviny na vaření 
50 Kč na žáka 

VRBOVÁ Barbora Rozmanitost v přírodě 

Mapování rozmanitosti biotopů v rámci Litovelského 
Pomoraví (Sluňákov) – sběr vzorků a jejich následná 
analýza, terénní pozorování, určování rostlin 
a živočichů 

90 Kč program na Sluňákově 

ZLÁMALOVÁ Lenka 
Rostliny a jejich význam 
v životě člověka 

Pojďme se podívat na to, jaký význam mají rostliny 
v našem životě a co vše nám poskytují. Zkoumat 
budeme i v terénu (park, sbírkové skleníky) 

vstupné 50 Kč (sbírkové skleníky) 

 


