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OOOBBBOOORRROOOVVVÉÉÉ   DDDNNNYYY   222000111777   
 

Milé žákyně, milí žáci,  

v rámci ŠVP „Škola pro budoucnost“ proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny.  

Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří mají stejný zájem. 

Oborové dny jsou určeny pro následující třídy: 5. A, 1. C, 6. A, 2. C, 7. A, 3. C. 

První informace, které dostáváte, se týkají harmonogramu – od zápisu až po realizaci. 

Účast na oborových dnech je povinná. 

    Hodně úspěchů při řešení daných úkolů. 

        Pedagogický sbor GOAML   

 

Garant oborových dnů: Mgr. Dušan Drexler 

 

Harmonogram: 
10. 3. 2017 zveřejněny jednotlivé anotace oborů (webové stránky školy) 

 

27. 3. – 28. 3. 2017 (do 11,50) ZÁPIS – průběžně po celé dva dny 
 

a) Každý žák se zapisuje na jeden obor u vyučujícího oboru osobně (pokud není určen zástup, z důvodu 

nepřítomnosti) – kapacita oboru je omezená cca 15 - 18 žáků (viz anotace). 

b) Jako potvrzení zápisu vám vyučující zapíše do studijního průkazu (ostatní záznamy) předmět, datum 

zápisu a podpis vyučujícího. 

c) Minimální počet žáků v oboru musí být 10. 

d) Prosím, nesnažte se zapsat dřív, vyučující budou zapisovat až od 26. 3. 

 

29. 3. 2017 – nabídka pro nezapsané žáky (zbývající místa) – nástěnka, webové stránky školy. 

Nezapsaný žák – nezúčastnil se zápisu, popř. se zapsal na obor, který nebude otevřen (méně než 10 

zájemců), popř. není zapsán pro velký zájem v daném oboru 

 

31. 3. 2017 – „dozápis“ nezapsaných žáků – průběžně – Mgr. Drexler, kabinet č. 311 

Každý žák musí být nejdéle v tento den zapsán. V případě absence je třeba kontaktovat vyučujícího 

telefonem nebo e-mailem.  

 

18. 4. – 19. 4. 2017 – OBOROVÉ DNY 
 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost Gymnázium a obchodní akademie 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium Mariánské Lázně 
Oborové dny 2017 – Biologie 

 
OBOROVÉ DNY 2017 

 
 
Garant: Mgr. Libor Soukup 

 

BIOLOGIE 

Lidské tělo 
 
 
Počet účastníků: max. 18 
 
 
Program: 
a)  anatomie lidského těla - exkurze do Prahy - The body exhibition 

b)  "Problémy a závady" lidského těla  
       Nemoci lidského těla (rozdělení, historie, objevitelé, nejčastější příznaky a příčiny vybraných 
 chorob) 
 
 
Náklady na exkurzi: vstupenka 250 Kč + jízdné do Prahy 
 
 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Anglický jazyk 

 
OBOROVÉ DNY 2017 

 
 
Garant: Mgr. Dagmar Klepáčková, Mgr. Ladislav Jíša 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 
 
Počet účastníků: max. 15 
 
Oborové dny jsou určené žákům, kteří se chtějí seznámit detailněji se svým městem a regionem 
s ohledem na cestovní ruch, vytvořit propagační materiály a připravit program pro návštěvníky 
našeho města a regionu. Součástí oborových dnů je jednodenní výjezd do Plzně a prohlídka podzemí 
a Pivovarského muzea s výkladem v angličtině.  
 
 
1. den: Příprava programu pro návštěvníky města a regionu, vytvoření propagačního 
materiálu, prezentace 
 
 
2. den: Výjezd do Plzně a návštěva turistických destinací 
 
 
Náklady: na cestu jsou do výše 200 korun. 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Český jazyk a literatura 

 

OBOROVÉ DNY 2017 
 
 
Garant: PhDr. Miroslava Vokatá 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Židovská kultura v literatuře 

  
 
Počet účastníků: max. 15 
 
Oborové dny jsou určené žákům, kteří chtějí rozšířit své znalosti o židovské kultuře, seznámit se 
s literárními díly dané tématiky.  
Forma výuky je kombinace přednášek, dílny čtení a komentované prohlídky židovským městem 
v Praze.  
 
1. den: Židovská kultura a tradice jako literární téma 
Úvodní seznámení s tématem, historie židovské komunity, zvyky a tradice. Čtenářská dílna.  
 
2. den: Exkurze: PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO  
Odjezd vlakem do Prahy. 
Odpolední komentovaná prohlídka, návrat do Mariánských Lázní zhruba v 21 hodin.  
 
Předpokládaná cena: asi 380,- Kč (vstupné včetně rezervačního poplatku + jízdenka) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Dějepis 

 
OBOROVÉ DNY 2017 

 
 
Garant: Mgr. Bořivoj Kříž 

 

DĚJEPIS 

Život středověkých lidí 

  
 
Počet účastníků: max. 18 
 
Oborové dny jsou určeny pro všechny žáky bez ohledu na ročník (pro některé budou 
poskytované informace nové, pro některé rozšiřující vzhledem k absolvované výuce v 
předmětu dějepis). Očekáván je pouze Váš zájem a snaha aktivně spolupracovat. 
Na druhý den oborových dnů musí žáci počítat s finančními náklady (jízdné vlakem a vstup 
do muzea) cca 500,- Kč. 
 
1. den: TEORETICKÁ VÝUKA VE ŠKOLE 
- stravování, hygienické návyky, ošacení středověkých lidí apod. 
- středověké město, obydlí a jeho vybavení, fortifikace 
- středověké trestní právo 
- náboženství, duchové a smrt v životě středověkých lidí 
 
2. den: EXKURZE - PRAHA 
Prohlídka historických částí Prahy (kopírující tzv. královskou cestu - Prašná brána, 
Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské náměstí, Hrad, chrám sv. Víta; dle 
časových možností ještě zahrady Valdštejnského paláce). 
Součástí prohlídky Prahy bude také návštěva muzea tortury v Celetné ulici (Museum 
středověkých mučicích nástrojů). 
Součástí exkurze nebude z bezpečnostních důvodů rozchod. 
 

 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Fyzika 

 

Oborové dny 2017 

 

FYZIKA 

Téma: Astronomie 

Vyučující: Mgr. Pavlína Borská 

Obsah a forma: 

Úterý 18. 4. 2017 
1. Exkurze do planetária Praha 

o Sraz v 6:45 na nádraží, odjezd 7:03 
o Přesun k planetáriu a prohlídka haly planetária 
o 11:30 pořad v planetáriu (55 min) 
o Přesun k nádraží, pauza na oběd, odjezd zpět 14:12 
o Příjezd do Mar. Lázní 17:06 

 
Středa 19. 4. 2017 
1. Rovníkové a obzorníkové souřadnice (1 vyučovací hodina) – forma prezentace 
2. Dalekohledy (2 vyučovací hodiny) – sestavení na optické lavici, použití školního 

dalekohledu 
3. PC program Stellarium (1 vyučovací hodina) 

Maximální počet účastníků: 20 žáků 

Požadavky na žáky: souhlas rodičů s rozchodem na Václavském náměstí  

Náklady: cca 310,-(skupinová jízdenka) až 400,- Kč na vlak, metro 2x a vstup 60 Kč 



 
Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Německý jazyk 

 

 

OBOROVÉ DNY 2017 
 

Německý jazyk – Flossenbürg 
 

Garant: Mgr. Marie Lehocká 
 

Počet žáků: min. 16 
 
Témata: 

1. den Holokaust (program ve škole) 

• Holokaust v literatuře 

• Holokaust ve filmu 

• Koncentrační tábory 
 

2. den Flossenbürg (exkurze) 

• jednodenní exkurze v koncentračním táboře 

• odjezd od školy 8.00 hod. 

• návrat do ML nejpozději do 14 hodin 
 
Aktivity: 

• metody kritického myšlení 

• analýza videa 

• četba literárních ukázek 

• diskuse 
 
Pomůcky:  

• Německo-český, česko-německý slovník 

• blok 

• psací potřeby 
 

Náklady: autobusová doprava do Německa a zpět 200,- Kč / žák 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Výtvarná výchova 

OBOROVÉ DNY 2017 

 

Garant: Mgr. Marta Nyklesová 

 

Výtvarná výchova 
 

Výtvarná konceptuální a zážitkově pojatá exkurze po západočeském baroku  
 
1.den: seznámíme se s jednotlivými místy, vytvoříme nákresy a malířské skicy barokních 
památek, vymyslíme, jaké stopy zanecháme  
 
2.den : Vydáme se poznat méně navštěvované barokní památky západních Čech, budeme  
kreslit, fotit, prohlížet, sbírat a zachycovat dojmy, hledat stopy dob minulých, ale i zanechávat 
vlastní … 

Trasa exkurze :      Úterý, Manětín, Mariánská Týnice, Valeč, Chlum sv. Maří. 

Cena předběžná: 250 - 300 Kč (podle počtu osob)  - cesta mikrobusem, vstupné, velké barevné čtvrtky, 
lepidla, barvy,…) 

Pomůcky: náčrtník ( měkké papíry), tužka, fotoaparát, igelit, pytlíky na sběry, vlastní barvy (akryl, apod. 
podle výběru)  

 

 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Zeměpis 

 

 

OBOROVÉ DNY 2017 

 
Garant: Mgr. Lukáš Kučera 

 
ZEMĚPIS – GPS v praxi 

 
Počet účastníků: max. 15 
 
Účastník se seznámí s principem fungování a základní obsluhou přístroje GPS. Pomocí GPS 
absolvuje terénní praktikum ve smyslu trasování, vyhledávání bodů a určování geografických 
údajů. Geocaching – seznámení a praktické zkoušky hledání „kešky“. 
 
Náplň: 
1. den: 5 vyučovacích hodin (teoretická část ve škole, praktická v okolí školy a po Mar. Lázních) 
2. den: exkurze Cheb, Frant. Lázně (8,00-15,00 hod.) 
 
Pomůcky a vybavení: 
psací potřeby, vhodné oblečení a obuv do terénu dle počasí 
GPS zapůjčí škola 
 
Náklady: 
na exkurzi do Chebu, Fr. Lázní a zpět – 75,- Kč/os. 
 



Školní vzdělávací program – Škola pro budoucnost 
osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium 
Oborové dny 2017 – Zeměpis 

 

OBOROVÉ DNY 2017 

 

Garant: Mgr. Ivana Hlaváčová 

 

ZEMĚPIS 

 

Letem světem aneb zážitky z cest 
Počet účastníků:  maximálně 15 žáků 
 

1. den 
Krátká procházka po zemích, kam se určitě v budoucnu chystáte. 
Hezké a užitečné postřehy, vlastní zkušenost z navštívených zemí. 
 
Keňa    Safari  - Národní park Tsavo East a Tsavo West 
Srí Lanka Chrám Buddhova zubu v Kandy, čajovníkové plantáže 
Zanzibar Země koření, rodiště Fredyho Mercuryho  
Mexiko Západní pobřeží, Puerto Vallarta 
USA  Kalifornie, Utah, Nevada, Oregon, New York 
Kuba  Havana, Varadero, Trinidad 
 
Prezentace fotografií a videí z cest, základní informace o zemích. 
 
Žáci se sami budou aktivně podílet na doplnění informací (Zdroj: webové stránky 
jednotlivých zemí, youtube, knihy apod.)  
 

2. den  
Žáci vyrobí powerpointovou prezentaci nebo dokument o zemi, která je nejvíce 
zaujala a kterou by chtěli v budoucnu navštívit. 
 

Náklady: žádné 


