BAREVNÁ
LÁHEV
Vyučuje:
Romana Talafousová
Kde:
třída 7. B (1. patro)

Popis:
Tvoříte rádi zvláštní věci? Je tu aktivita právě
pro vás.
Najděte si kamaráda do dvojice a přijďte si
vyzkoušet zajímavou věc. Jediné, co musíte mít s
sebou, je čistá průhledná bezbarvá PET lahev,
zbavená všech nálepek (nejlépe od 1,5 l vody) a štětec
střední síly.
PS: Nezapomeň na láhev (každý svou)
S sebou:
Každý svou PET lahev.

CHEMICKÁ
LABORKA
Vyučuje:
Josef Brandštýl
Kde:
učebna chemie (2. patro)
Popis:
Rád experimentuješ? Zajímá
tě, co se stane, když…? Chceš
odpálit raketu, zažehnout sopku nebo hasit oheň bez
vody? Pokud ano, tak hledáme právě tebe!
Přines si:
Brýle na ochranu očí
(ne sluneční!),
oblečení, které se
může ušpinit.

DÁMA
Vyučuje:
Martina Balcárková
Kde:
fyzika (2. patro)

Popis:
Pojďte se ponořit do černobílého světa, kde
vítězí strategie a postřeh. Zahrajte si mezi sebou
postupovou i "žravou" dámu. Pokud nevíte, jak se to
hraje, pak čekám právě na vás! Potřebujete pouze
dobrou náladu a chuť si zasoutěžit. Hodně štěstí!
Co s sebou potřebujete?
…

SALSA
Rueda de Casino
Vyučuje:
Věra Vichrová
Kde:
hala školy (přízemí)
Popis:
Latinsko-americký párový tanec,
plný temperamentu, otoček a
dynamiky, který má kořeny až v
daleké Africe.
Rueda de Casino je zábavnou formou kubánské
salsy, kdy páry tančí v kruhu a na pokyn si vyměňují
partnerky. Je to tanec na nápovědu - jeden vždy
hlásí figury, které se budou tancovat.
Přijďte se naučit základní krok
a pár figur a zatančit si. Není
nutné hlásit se v páru –
vytvoříme na místě.
S sebou:
Sportovní oblečení a obuv, něco
k pití, dobrou náladu.

PARTIČKA
Vyučuje:
Petra Kasalová
Kde:
třída 9. B (2. patro)

Popis:
Přijď se pobavit a vyzkoušet si improvizační
divadlo ve stylu Partičky
S sebou:
-

JEN SI TAK
TROCHU
ZABLBNOUT
Vyučuje:
Martina Bočková
Kde:
třída 6. A (1. patro)
Popis:
Máš tepláky? Máš brčko? Tak to s
sebou vezmi a dej týmovou challenge
v zapeklitém bludišti. Trochu se
hýbneš a přitom roztáhneš hrudní
košíček. Hlavní bude si užít srandu, prostě si trochu
zablbnout

S sebou:
 tepláky na sebe, abys
měl/a pohodlí
 jedno obyčejné brčko

UPLEŤ SI
VELIKONOČNÍ

POMLÁZKU
Vyučuje:
Jaroslav Mengler
Kde:
dílny (suterén)
Popis:
Velikonoce se blíží, pojď si
uplést pomlázku vrbového
proutí.
Chlapec – nebo děvče – to je
jedno, umět to můžete všichni.
Přijďte do dílny.
S sebou:
Nosit si vlastně nemusíte nic. Pouze trpělivost a
pevné prstíky. Leda byste chtěli mít pomlázku
z vlastních proutků – tak v tom případě vlastní
proutky!

MINIFILM
v angličtině
Vyučuje:
Miroslava Blažková
Kde:
informatika (2. patro)
Popis:
Holky a kluci,
chtěli jste si někdy zahrát
ve filmu nebo takový film režírovat? Nyní máte
jedinečnou příležitost vžít se do role režiséra a
vytvořit si krátký animovaný MINIFILM v
angličtině. Pokud se chcete této aktivity zúčastnit,
přihlaste se nejlépe ve dvojici.
Zn. Perfektní znalost angličtiny není podmínkou.
S sebou:

THE BEATLES

Vyučuje:
Martina Filipová
Kde:
třída 7. A (2. patro)
Popis:
Prožijeme 50 minut s nejpopulárnější hudební
skupinou všech dob. Společně poznáme její členy,
navštívíme město, kde vznikla a zazpíváme si některé
jejich písně.
S sebou:
Psací potřeby, dobrou náladu

FYZIKÁLNÍ
HRÁTKY
Vyučuje:
Eva Košková
Kde:
třída 6. B (2. patro)
Popis:
Chceš potrápit své mozkové závity a prověřit svoji
zručnost?
Domluv se s kamarády, vytvořte vědecký tým a
přijďte udělat několik jednoduchých fyzikálních
pokusů. Budeme zkoumat povrchové napětí a
hustotu kapalin a některé vlastnosti pevných těles.
S sebou:
Prázdnou průhlednou PETku s víčkem o objemu
1,5 nebo 2litry, nůžky (stačí 1kus do týmu) a mobilní
telefon (ať si můžete nahrát nebo vyfotit své vědecké
úspěchy)

