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OOOBBBOOORRROOOVVVÉÉÉ   DDDNNNYYY   222000111555   
 

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 – 20/3 2015 budou zveřejněny jednotlivé anotace oborů (nástěnka 3. patro, webové stránky školy) 

19/3 – 20/3 2015 třídní učitelé vám rozdají zápisové lístky  

 

23/3 – 24/3 2015 ZÁPIS – začátek pondělí v 9,40; konec úterý v 11,50. 
 

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

z důvodu nepřítomnosti) – kapacita oboru je omezená cca 18 žáků (někde jen 15, viz anotace). 

 b) Jako potvrzení zápisu vám vyučující podepíše zápisový lístek, který pečlivě uschovejte. Bez něj 

nebude brán zřetel na pozdější „reklamace“. 

 c) Minimální počet žáků v oboru musí být 10. 

 d) Prosím, nesnažte se zapsat dřív, vyučující budou zapisovat až od 23/3 od 9,40 hod..  

 

26/3 2015 – 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) 

 

30/3 2015 – „dozápis“ nezapsaných žáků - 9,40 – 10,00. Každý žák musí být nejdéle v tento den zapsán. 

V případě absence je třeba kontaktovat vyučujícího telefonem nebo e-mailem.  

 

15/4 – 16/4 2015 – OBOROVÉ DNY 
 



 

Oborové dny 
 ANGLICKÝ JAZYK 

 
 
 
Téma: Two days with HARRY POTTER and his wonderful wizarding world 

 

Vyučující: Mgr. Jana Holendová Balá 

 
Obsah a forma: 
 

 

Wednesday 

- Learn the basic specific vocabulary of the Harry Potter books 

- Become a student of one of the four Houses of Hogwarts School of Witchcraft  

and Wizardry and test your knowledge of Harry Potter in a team competition 

- Describe the main characters’ personality and appearance 

- Magic spells and potions 

- J. K. Rowling  

 

Thursday 

- Watch one of the Harry Potter films and complete a worksheet 

- Act out a scene from the Harry Potter films 
- Take a test (NEWT¹) to see what you have learnt over the past two days 
- Try your luck and win a prize (play the Harry Potter Lottery and get rewarded for your 

(hard☺) work) 
 

 

 

Maximální počet účastníků: 16 students 

 
Požadavky na žáky:  It is advisable to be familiar with the Harry Potter books or films,  

                                    otherwise you might feel (a little) lost…!  

                                    (Doporučuje se být obeznámen s obsahem knih nebo filmů o H.P., 

                                    jinak se budete cítit poněkud ztraceni…!) 

 

Náklady: - Kč 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

¹ N.E.W.T. (Nastily Exhausting Wizarding Test☺) 



 

 

Oborové dny 

Biologie 

Téma: Od jednobuněčných přes kolonie a cenobia k mnobuněčným 

Vyučující: Mgr. Libor Soukup 

Obsah a forma: 

Oba dva dny probíhají formou laboratorních cvičení v učebně biologie 302. 

1) mikroskopování vzorků 

2) pitva bezobratlých živočichů 

Pomůcky: laboratorní plášť, psací potřeby 

Náklady: - Kč 

Maximální počet účastníků: 18 žáků 

 



 

Oborové dny 

Dějepis 

Téma: PRAHA historická  

Vyučující: Mgr. Jana Maxilonová 

Obsah a forma: 

Středa 15. 4. 2015 

8,00 – 19,00 – doprava autobusem  

• Celodenní exkurze Praha 

o Pražský hrad 

o Karlův most etc. 

Čtvrtek 16. 4. 2015 

• Zhodnocení exkurze a upevnění získaných poznatků 

 

Náklady: cca. 450,- Kč – doprava, vstupné Pražský hrad 

Maximální počet účastníků: 18 žáků 

 



 

Oborové dny 

FYZIKA 

Téma: Astronomie, čas 

Vyučující: Mgr. Pavlína Borská 

Obsah a forma: 

Středa 15. 4. 2015 

1. Exkurze do Národního technického muzea Praha 

o Sraz v 7:45 nádraží, odjezd 8:00 

o Prohlídka muzea – expozice Astronomie a Čas 

o Přesun k autobusu 16:00, odjezd zpět 

o Příjezd do Mar. Lázní cca 18:30 

 

Čtvrtek 16. 4. 2015 

2. Rovníkové a obzorníkové souřadnice (1 vyučovací hodina – učebna 317) 

3. Práce s programem Stellarium (2 vyučovací hodiny – učebna 316) 

4. Výroba sekundového kyvadla, měření času (1 vyučovací hodina – učebna 317) 

Maximální počet účastníků: 18 žáků 

Náklady: vstup do Technického muzea 



 

Oborové dny 

Německý jazyk 

Téma: Hartes Leben im Mittelalter¹ – Geschichtspark Bärnau, Wilhelm Tell 

Vyučující: Mgr. Romana Balá 

Obsah a forma:  
Mittwoch, 15.4. 2015 
 
Exkursion in den Geschichtspark Bärnau 
Der Geschichtspark Bärnau ist ein besonderes archäologisches Freilandmuseum. Es lädt Sie 

zu einer Zeitreise in das mittelalterliche Leben des 9. bis 13. Jahrhunderts ein. Beim 

Rundgang besichtigt man ein frühmittelalterliches slawisches Dorf, eine imposante 

Turmhügelburg des 11. Jahrhunderts und gelangt schließlich in eine hochmittelalterliche 

Siedlung.  

Bzw. Stadrundgang in Bärnau 

 
Historický park Bärnau je mimořádným archeologickým muzeem ve volné přírodě, které zve 

návštěvníky na fascinující cestu časem do období středověku  (9.-13.století). Během 

prohlídky navštívíte raně středověkou slovanskou vesnici, impozantní hrádek typu „motte“ 

z 11.století a nakonec zavítáte do osady z období vrcholného středověku.  

Popř. Prohlídka městečka Bärnau 

 
Účastníci obdrží u pokladny audioprůvodce parkem (Audioguides), který je zahrnut v ceně vstupného. 
V malých skupinkách či jednotlivě budou vypracovávat zadané úkoly (pracovní listy). 
 
Um 8.00 Uhr wird in der Schule das Arbeitsblatt zur Exkursion besprochen 

 

Abfahrt:    cca um 8.30 Uhr  

Ankunft in Marienbad:  cca um 13.30 Uhr 

 

Donnerstag, 16.4.2015 
1. Besprechung der „Bärnauer“ Arbeitsblätter 

2. Bearbeitung des Themas „Wilhelm Tell“  

    Die Geschichte über W.T. lesen; Aktivitäten und Aufgaben zum Leseverstehen;  

    drammatische Darstellung einer Passage aus dem Buch; das Leben im Mittelalter 

3. Bzw. Film ansehen 

 

Maximální počet účastníků: 17 Schüler  (Minimum 13) 

Požadavky na žáky: S sebou svačina, kapesné, psací potřeby, podložka pod pracovní listy,    

                                   příp.deštník … 

 

Náklady: cca 300 Kč (Transport + 125Kč (4,50 EUR) – Eintritt/vstup)  
 

¹ s Mittelalter - středověk 



 

 

Oborové dny 
Tělesná výchova 

Téma: Outdoorové aktivity, Minigolf 

Vyučující: Mgr. Eva Páníková, Mgr. Zdeněk Dostál 

Obsah a forma:  
 

středa, 15.4. 2015 
 
Outdoorové aktivity – 8:30 – 13:30 

 
Lezecká stěna, střelba z luku, střelba z praku na cíl, střelba ze vzduchovky, slackliny, 

pohybové hry, lanové centrum Prelát 

cena – 250,- /osoba 

 

čtvrtek, 16.4.2015 

 

Minigolf – 8:30 – 13:30 

Minigolfový turnaj – Hotel Agricola ML 

cena – 50,-/osoba 

 

Maximální počet účastníků: 15 žáků (minimum 10) 

Požadavky na žáky: S sebou svačina, kapesné, psací potřeby, sportovní oblečení, šátek, 

dobrou náladu 

 

 



 

Oborové dny 

Výtvarná výchova 

Téma: Hledání řádu - kresba geometrická i imaginativní 

 Kresba za kresbou – výstava Stanislava Kolíbala ve Veletržním paláci 

 Česká moderna  - výtvarné umění od r. 1890 do současnosti 

Vyučující: Mgr. Marta Nyklesová 

Obsah a forma: 

Středa 15. 4. 2015 

• Workshop ve škole  - kresba tužkou na různé formáty 

 

 

Čtvrtek 16. 4. 2015 

• Celodenní exkurze Praha Veletržní palác 

•   Ćeská moderna od r. 1890 do současnosti 

•   Francouzské umění 19. a 20. století 

•   Kresba za kresbou – S. Kolíbal 

       Změna programu vyhrazena 

 

Pomůcky:  skicák, měkké tužky řady B, bílá tužka, pastelky, pravítko, kružítko 

Náklady: cca. 60 Kč vstupné na výstavy a velké čtvrtky 

Maximální počet účastníků: 18 žáků 

 



 

Oborové dny 

ZSV 

Téma: INKLUZE???  

Vyučující: PhDr. Miroslava Vokatá 

Obsah a forma: 

Středa 15. 4. 2015 

• Seznámení s problematikou 

• Motivace 

• Základní pojmy 

• Konvence: problematika sexuálního života postižených lidí 

• Kulturně – společenský kontext 

• Kinematografický kontext 

 

Čtvrtek 16. 4. 2015 

• Práce v terénu   

• Vyhodnocení  

• Diskuse 

 

Maximální počet účastníků: 15 žáků 

 


