
Oborové dny FZŠ Táborská - školní rok 2017 / 2018 
 

Všechny obory jsou určeny pro žáky 6. - 9. tříd. 
Volba oboru probíhá v 1. kole od 7. 9. 2017 16:00 hodin do 14. 9. 2017 8:00 hodin. 
Volba ve 2. kole proběhne od 22.9. 2017 8:00 hodin do 29.9.2017 18:00 hodin. 
volba oborů na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-GgwnQsaGO8i25w3MCCP4IWZc15dvRAzkqOq9I9aIdr29Lg/viewform  
Po odeslání Ti přijde potvrzení o tvé volbě. 

 
 Název oborového dne 

Vedoucí oborového dne 
O čem to bude Maximum Finanční 

výdaje: 

1 Adrenalin pokaždé jinak 

 Mgr. Karel Červený 
Mgr. Taťána Vítková 

Máš rád výzvy? Nebojíš se překonávat překážky, ať už sám, nebo v týmu? Budeš mít 
možnost si vyzkoušet strategickou hru, oblíbený parkur, netradiční kin-ball, zajímavý 
výšlap na největrnější horu Česka a popereš se s divokou vodou. Těšíme se na nová 
dobrodružství. 

21 žáků dohromady 
1200 Kč 

2 DVOJKA aneb v záři reflektorů podruhé 

 
 
Mgr. Miroslav Hricz 
Mgr. Milada Syrovátková 

Dvojka může být známka ve škole, číslo vyjadřující počet, vyjadřující označení 
tramvaje, název televizního kanálu, dvojice kamarádů (pak je to správná dvojka). 
Takto bychom mohli určitě pokračovat ještě dlouho. Co se ale skrývá pod názvem 
tohoto oborového dne? Máte nějaký tip? Dvojka nabídne neopakovatelné zážitky, 
podíváte se tam, kam se běžně člověk nedostane, zažijete, jak to chodí například v 
rádiu. Nebo připravit vystoupení na Den školy nebo být hosty na koncertě známých 
osobností. Napověděla Vám prezentace ve škole? Nebo myslíte, že byste se volbou 
tohoto oboru pustili do neznáma? A nebo?  
Není tohle právě důvod pro to správné dobrodružství?  

21 žáků 

1700 Kč za rok, 
částka bude 
vybírána před 
prvním 
oborovým 
dnem. 

3 Magická Praha 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-GgwnQsaGO8i25w3MCCP4IWZc15dvRAzkqOq9I9aIdr29Lg/viewform


 
 
Mgr. Petra Prokopová Machalová 
PhDr. Bc. František Prokop 

Pojď se stát na chvíli průvodcem a objevovat Prahu známou i neznámou v různých 
stoletích architektury. 21 žáků cca 100 Kč na 

oborový den 

4 Exploring Great Britain II 

 
 
Ing. Alena Červová 
Mgr. Klára Podlahová 

Přiznejte se... kdo z vás rád čte nebo alespoň četl Harryho Pottera, koho z vás 
fascinuje úspěšná fotbalová kariéra Davida Beckhama, kolik z vás vidělo některou z 
napínavých Bondovek nebo je snad fandou nadčasového humoru pana Beana? 
Určitě vám ale také neuniklo, že všechny tyto osobnosti pochází z Velké Británie 
stejně jako jejich královna Alžběta II. Přihlašte se proto na naše oborové dny s 
názvem Exploring Great Britain II a pojďme společně objevit kouzla této země. V 
průběhu pěti oborových dnů ochutnáme některé typické anglické pochoutky, 
seznámíme se s významnými osobnostmi, navštívíme místa v Praze spojená s Anglií, 
dozvíme se řadu zajímavých informací, zavítáme do výtvarného umění a pokusíme 
se o ruční práci patchwork, seznámíme se s řemeslnou výrobou Arts and Crafts, v 
průběhu budeme poslouchat britskou hudbu a určitě nebude chybět ani nějaký sport 
a mnoho dalšího. Těšíme se na vás! 

21 žáků 
 
cca 100 Kč / 
oborový den 

5 Pokusy nás baví 

 
 
Mgr. Bc. Karel Zavřel 
Bc. Adéla Švaříčková 

Na oborových dnech "Pokusy nás baví" se již po léta schází malí i většívědátoři. Při 
nejrůznějších pokusech se vždycky mnoho dozvíme. Občas sice málem vyhodíme 
školu do povětří, ale ke ztrátám na životech zatím nedošlo.Dva až tři oborové dny 
strávíme v naší školní laboratoři. V dalších dnechbychom rádi navštívíli např. IQ 
Landii (Liberec) nebo Technománii (Plzeň),Národní technické muzeum, 
Matematickofyzikální fakultu UK. 

21 žáků dohromady asi 
400 Kč 

6 Slaná krása 



  
Mgr. Monika Hačecká 

Chcete se naučit upéct různé druhy slaného pečiva? 
Láká vás zdobení studených mís a předkrmů? Právě 
pro vás je určen oborový den Slaná krása. Připravíme 
si drobné slané pečivo, naučíme se různé druhy 
pomazánek a předkrmů, prostřednictvím pečení 
zavítáme do Itálie a Francie. Vrcholem vaší práce bude 
slaný dort dle vašeho návrhu. Připravte si i 
mlsné jazýčky, protože vyrobené dobroty musí někdo i sníst. 

12 žáků 
cca 150,- Kč na 
jeden oborový 
den 

7 DIY: Buď kreativní 

 
 
Mgr. Barbora Doležalová 
Mgr. Daniela Černá 

Letos jsme se rozhodly věnovat oborové dny kreativitě! A co to znamená? Pokud tě 
baví ruční práce, rád tvoříš něco z ničeho, vytváříš vlastní design... Přidej se k nám! 
Budeme se věnovat keramice, výrobě vánočních ozdob, bižuterii, budeme pracovat s 
různými materiály (papír, látka, vlna...). Z našich oborových dnů si vždy něco odneseš 
domů. A nebudeme ani pořád ve škole a ani pořád v Praze. To zní zajímavě, ne? 
Pokud s námi souhlasíš, přihlaš se na naše oborové dny, těšíme se na tebe! 

21 žáků max 500 kč/den 

8 Máme rádi divadlo 

  
PhDr. Jitka Svobodová 

Baví tě hrát divadlo, zkoušet si různé role, učit se výrazně mluvit? Pak jsi tady 
správně. Kromě toho, že budeme nacvičovat představení pro mladší spolužáky, 
půjdeme se společně podívat do zákulisí některého divadla, možná se nám podaří jít 
i na nějaké divadelní představení. 

15 žáků max. 200,- Kč 
celkem 

 
 


