
Oborové dny FZŠ Táborská – školní rok 2016 / 2017

Anotace oborového dne

1 Nejen prstem po mapě IV.

20 6. - 9. ročník

2 Slaná krása
Mgr. Monika Škábová

12 6. - 9. ročník

3 V záři reflektorů

18 6. - 9. ročník

4 Dance with me! Tanec století

18

Název 
oborového 

dne

Vedoucí oborového 
dne

Maximáln
í počet:

Pro koho je 
oborový 

den určen:

Finanční 
výdaje:

Mgr. Taťána Vítková  Mgr. 
Karel Červený

Procestujte s námi naše největší města a poznejte 
jejich možnosti sportovního a zábavního vyžití. 
Navštívíme ostravský svět techniky, zdoláme 
horolozeckou stěnu v Praze, zaskáčeme si v jump 
parku v Brně, vyzkoušíme tobogán v aquaparku v 
Olomouci a zjistíme své možnosti v lanovém centru v 
Hradci Králové.

1 700Kč

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. Pokud se vše vydaří, 
navštívíme i střední odborné učiliště. Připravte si i 
mlsné jazýčky, protože vyrobené dobroty musí někdo i 
sníst. 

cca 100,- - 150,- na 
oborový den

Mgr. Milada Syrovátková   
   Mgr. Miroslav Hricz

Máš představu, jaké to je stát v záři reflektorů? Chceš 
poznat ty, pro které je to celkem běžné? A  víš, co 
obnáší nastudovat muzikálové číslo? Máš chuť si to 
vyzkoušet? Nebo se podívat o přestávce představení 
za herci? Zajímá tě zákulisí televizního vysílání? A  víš 
vůbec, jak vypadá televizní studio? Můžeš se tam 
podívat! Potkáš se se zajímavý lidmi, ale hlavně – 
budeš v záři reflektorů. Těšíme se na tebe!

1500 Kč za celý 
rok, částka bude 

vybírána před 
prvním oborovým 

dnem.

Mgr. Barbora Doležalová 
Mgr. Daniela Černá

Chcete si zatančit, ale také nahlédnout do historie i 
současnosti nejrůznějších tanečních stylů? S námi si 
užijete oborové dny plné tradičních i netradičních 
tanců. Chcete vědět jakých? Přidejte se k nám! 

pro všechny 
méně či více 

pokročilé 
tanečníky

1x300 kč za 
taneční workshop, 
jinak max. 100 Kč / 

oborový den



5 Pokusy nás baví

20 6. - 9. r. cca 400 Kč celkem

6 Exploring Great Britain

18

7 Máme rádi divadlo
PhDr. Jitka Svobodová

18 6. -9. třída

8 Antistresové a relaxační techniky na cestě dívky a ženy

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, Matematicko-
fyzikální fakultu UK.

Ing. Alena Červová     
Mgr. Veronika Miháliková

Víte, co mají společného Harry Potter a Alenka v říši 
divů, James Bond a Frodo Pytlík, David Beckham a 
královna Alžběta II.? Pokud si myslíte, že všichni 
pocházejí z Velké Británie, uhádli jste správně. 
Přihlašte se na náš oborový den s názvem Exploring 
Great Britain a objevte kouzla této země v těchto 
oblastech: hudba, literatura a film, reálie, gastronomie, 
historie a sport. Během pěti oborových dnů ochutnáme 
některé typické anglické pochoutky, seznámíme se s 
významnými osobnostmi, navštívíme místa spojená s 
Anglií, dozvíme se řadu zajímavých informací, 
zahrajeme si nějaký sport a mnoho dalšího. Těšíme se 
na vás!

Pro všechny, 
kteří se chtějí 

dozvědět něco 
o Velké 
Británii.

max 100 Kč / 
oborový den

Budeme hrát divadlo, psát si vlastní scénář, tvořit 
loutky, kulisy, podíváme se i do zákulisí některého 
pražského divadla. Na posledním oborovém dni 
zahrajeme představení pro prvňáčky.

minimální, cca 100 
Kč,- celkem



Mgr. Jana Maierová

13

9 Kolem Prahy kolem horem i dolem

10

Na naší cestě se naučíme hýčkat své tělo i svou duši 
tak, aby nám bylo příjemné s nimi být. Lehce se 
dotkneme antistresových masážních technik jako je 
např. indická masáž hlavy, určitě své tělo 
zharmonizujeme pomocí jógových technik práce s 
dechem, energií a čakrami, budeme naslouchat své 
intuici a necháme se vést:-).

dívky, 6. - 9. 
třída

Mgr. Petra Prokopová 
Machalová                      
PhDr. Bc. František 
Prokop

Pokud máš jízdní kolo, je tento oborový den právě pro 
tebe. A pokud navíc dokážeš překonat sám/sama 
sebe, neváhej a přihlas se. Projedeme na kole okolí 
naší stověžaté Prahy, někdy si kousek pomůžeme 
vlakem, jindy budeme spoléhat jen na vlastní síly. 
Navštívíš místa, kde jsi třeba dosud nebyl/a, a na 
tachometru ti naskočí desítky nových kilometrů. To vše 
v horku, v dešti i v zimě … co víc si přát?

Pro odvážné 
kluky a holky, 

ne pro 
fňukálky.

Záleží kolikrát 
píchneš kolo a 

kolikrát pojedeme 
zcela vysíleni raději 

vlakem.
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