
 
ÁMOSOVO RINGO               Juliána Brodská, Ze-Tv                       
Chcete se proběhnout, protáhnout, zasportovat si a máte kamaráda nebo kamarádku? Každou 
hodinu probíhá turnaj dvojic o hodnotné medaile ve velké tělocvičně v RINGU (hra s dvěma 
kroužky). 
 
Anglický film                                   Jindřiška Bouzková, AJ 
Uvidíme epizodu animovaného filmu, pokusíme se odhadnout, jak se děj filmu bude vyvíjet 
dál. A náš odhad ověříme. Film bude v angličtině s anglickými titulky. 
 
Hry                                                                                       Václav Fořtík, MENSA 
Deskové, logické a společenské hry – CINK, DIGIT, Scrabble, Osadníci z Katanu, Carcassone. 
Alhambra a mnohé další budeme předvádět a vy si je budete moci vyzkoušet. Budeme mít 
s sebou i hlavolamy, křížovky a testy pro zábavu. Pouze 2. – 4. hodinu. 
 
Dřevěný přívěšek                                Eliška Jarkovská,Che-Díl  
Chceš si vyrobit ozdobný přívěšek ze dřeva? Přijď do školné dílny, kde budeš brousit, pilovat, 
vypalovat, lakovat a barvit. 
 
Graffiti je fenomén                                          Mirka Čejková, Vv 
V hodinovém bloku se seznámíte s historií tohoto výtvarného projevu. Lze ho obdivovat ale i 
odsoudit. Je to v určitých případech umění, ale také velký nešvar. Kdy má opravdu uměleckou 
hodnotu? Přijďte posoudit i si vytvořit svůj „tag“. 
 
Hathajóga                          Lenka Kodejšová, Aj-Tv 
Chcete si příjemně protáhnout své tělo, prožít relaxační účinky? Přijďte si zacvičit 
HATHAJÓGU. Seznámíte se také s léčebnými účinky jednotlivých cviků a dozvíte se více o 
základech tohoto druhu jógy. Stačí mít pohodlné oblečení.  
 
Kuchyňka v Bílé                                                       Blanka Táboříková, Che-vaření 
Budeš si moci připravit pizzu, langoše, tousty a využít nejen recepty plné sladkých nápadů, ale 
i vlastní. Na závěr spolu s kamarády ochutnáš všechny dobroty.  
 
Miniturnaj ve florbalu                                                                Stanislav Plecitý, Tv            
Miniturnaj podle počtu účastníků a jejich věku, slalom a nájezdy na brankáře, hra na malé nebo 
velké brány po dohodě s brankářem nebo bez brankáře. Nezapomeň si vzít sportovní oblečení a 
obuv do tělocvičny. 
 
Napříč Amerikou                            Martin Molčík, Ze-Tv 
Amerika 19.století. Železnice zažívá rozkvět. K její stavbě je zapotřebí dobrodružný duch a 
velký rozhled. Každý z Vás může být nejrychlejší při stavbě své železniční tratě spojující 
jednotlivá města v USA. Komu se podaří propojit svá města nejrychleji? Neváhejte a přijďte si 
zahrát! 
 
Obrázky z českých dějin                       Emanuel Pavlík, Čj-Dě 
Přihlásí se, kdo rád kreslí, kdo si nezapomene přinést podložky, pastely, fixy a jiné barvy a kdo 
se chce podílet na převedení českých dějin do obrazové podoby. Doufám, že každý bude 
potěšen vystavením svého díla :-) 
 
 



Piškvorky in natura                                     Jana Svobodová, Bi-Ze 
Vědomostně zábavná soutěž, vážně – nevážné soutěžení mezi žáky. Hraje se známá hra 
„piškvorky“, ale družstvo (žák) smí svůj symbol zanést do herního plánu jen po správném 
zodpovězení otázky, která se bude vztahovat k živé i neživé přírodě. Soutěžit mohou 
jednotlivci i dvou až tříčlenná družstva žáků. Vítězové budou odměněni nejen jedničkou 
z přírodopisu. 
 
Popular Song                                                                                                    Petr Svoboda, AJ 
We are going to listen to the song. Various activities will follow, such as: fill in the gaps, 
guess the meaning and other exercises. You will have chance to choose out of two different 
genres of modern pop-music. 
 
Pravda nebo lež?                                                                                      Olga Jarčíková, Čj-Ov 
Můžete se spolehnout na svůj úsudek? Poznáte, co je pravda a co se za ní jen vydává? 
Odhalíte, kdy vás vaše smysly klamou? Přijďte se přesvědčit !  
 
Přistání lidí na Měsíci                                   Pavel Trčka, M-Fy 
Zkusíme rozmotat klubko záhad okolo přistání prvních lidí na Měsíci (Neila Armstronga a 
Edwina Aldrina) v červenci 1969. 
 
Test IQ                                                                                                    Václav Fořtík, MENSA 
Pouze 1.vyučovací hodinu máte možnost si zdarma zkusit testy IQ – oficiální testování 
inteligence od Mensy ČR. 
 
Udělej si své originální oblečení                          Petra Mihulová, M-Inf 
Chceš mít na sebe něco originálního? Potřebuje tvé staré oblečení trochu oživit? Umazal sis 
svou oblíbenou košili? Není nic jednoduššího. Přines si alespoň 1 tmavé bavlněné tričko (na 
tržnici cca 40 Kč) nebo šaty, kalhoty či cokoliv, co potřebuje vdechnout nový život 
(podmínkou je 100% bavlna), svazek novin a nůžky. Pak už stačí jen chuť, fantazie a dobrá 
nálada ☺ .  
 
Velikonoční figurky                                              Marie Petrásková, Bi-Rv 
Vyzkoušej si svou tvořivost při nádherném uvítání jara – vyrobíš si figurky pro velikonoční 
výzdobu domova, využiješ svou fantazii a nápaditost i se dobře pobavíš. Nezapomeň se přinést 
zbytky vln, nůžky a kružítko.  
 
Write a movie strip                                               Michaela Velingerová, AJ  
Napiš si svůj filmový příběh! Vybereš si ingredience pro svůj film (dobrodružný / akční / 
romantický), herce a zápletku. Vytvoříš příběh, ke kterému budeš kreslit komiksové skeče a 
výsledek budeš na konci hodiny prezentovat ostatním. 
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