
 

Oborové dny 2018/2019 
 Název oborového 

dne 
Jméno a 
Příjmení - 
vedoucí 
oboru 

Anotace oborového dne Max. 
počet 

 
 

Pro koho je 
oborový 

den určen: 

Finanční 
výdaje: 

1 Světová kuchyně PhDr. Jitka 
Svobodová 

Oborák pro ty, kdo rádi vaří, připravují různá 
jídla, ale také rádi jedí - protože vše, co 
připravíme, také sníme. Budeme číst recepty, 
nakupovat suroviny, vařit, stolovat. 

15 6. - 9. ročník cca 100,- Kč 
na jeden 
oborový den 

2 Pokusy nás baví Mgr. Bc. 
Karel Zavřel 

Na oborových dnech "Pokusy nás baví" se již 
po léta schází malí i větší vědátoři. 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 dnech 
bychom rádi navštívíli např. IQ Landii 
(Liberec) nebo Technománii (Plzeň), Národní 
technické muzeum. 

18 6. - 9. ročník asi 400 Kč 
celkem 

3 Jezdím, jezdíš, 
jezdíme 

Mgr. Miroslav 
Hricz 

Na tomto dopravním oborovém dnu budeme 
cestovat, setkávat se se zajímavými lidmi, 
kteří v dopravě pracují, změnili její podobu či 
se věnují její historii. Bude možné bádat nad 
tím, jak to bylo s dopravou v Praze (případně 
v Nuslích). A čím pro nás možná budou 
významná  města Kolín, Nymburk, Pardubice 
či Mělník?  

15 6. - 9. ročník 1 500 Kč za 
celý rok 
(jízdenky a 
vstupné), 
částka bude 
vybírána před 
zahájením 
oborových dnů. 



 

4 Objev v sobě 
básníka! 
Find your inner poet! 

Tomáš 
Košťál,  
Mgr. Elie 
Lusaku 

Pro ty, kdo si rádi přečtou, či poslechnou 
básničky a písně a sami si rádi občas něco 
napíšou. 

15 6. - 9. ročník kolem 100 Kč 
na představení 
nebo honorář 
hosta ve škole 

5 Zlaté české ručičky Mgr. Barbora 
Doležalová, 
Bc. Jiří Havel 

Tyto oborové dny budou bavit všechny, kteří 
rádi něco tvoří rukama! Zkusíme si práci s 
nejrůznějšími materiály (například  s 
keramikou, dřevem či textilem) ale vytvoříme 
například i  krátký film. Budeme se snažit 
nahlédnout do dílen zkušených řemeslníků. 
Na našem oborovém dni najdou vyžití jak 
chlapci, tak i děvčata a domů nebudete chodit 
s prázdnou. 

20 6. - 9. ročník max 500 kč na 
oborový den 

6 Umění zdar! Mgr. Klára 
Podlahová, 
Mgr. Kristýna 
Říhová 

Společně se vydáme na toulky pražskými 
galeriemi, kde nebude chybět kromě prohlídky 
děl i výtvarný zážitek. Dále se můžete těšit na 
výtvarný výlet mimo Prahu nebo na filmový a 
animační workshop. V neposlední řadě si 
vyzkoušíme i méně běžné techniky, kterým v 
hodinách výtvarné výchovy dosud nebyl 
věnován prostor. 

20 6. - 9.ročník max 
400-500 kč na 
oborový den 

7 Svět povolání Mgr. Monika 
Hačecká 

Společně budeme objevovat taje různých 
povolání. Prozkoumáme zdravotnictví, 
rehabilitaci, advokátní kancelář a školství. 
Nebudeme pouze poslouchat, ale také 
pracovat :). 

15 6. - 9. ročník 
(upřednostňuji 8. - 9. 
r.) 

max. 500,- 
celkem 

8 Exploring UK and US Ing. Alena 
Červová 

Letos budeme opět prozkoumávat různé 
oblasti Spojeného království  
a navíc rozšíříme pozornost i na Spojené 

15 6. - 9.ročník max 
250 Kč na 
oborový den 



 

státy. Ochutnáme typické pochoutky, 
vyzkoušíme si některé sporty,  
poslechneme si hudební lahůdky a dozvíme 
se spoustu užitečných informací. 

9 Okna vesmíru 
dokořán 

Mgr. Petra 
Prokopová 
Machalová 

Chceš poznat tajemství noční oblohy? 
Postavit si svoji vlastní funkční raketu? 
Poodhalit budoucnost vesmírného programu a 
fiktivně odcestovat na meziplanetární 
kosmickou stanici? 
Tak vzhůru na palubu … dálky volají. 

15 6. - 9. ročník max 250 Kč na 
oborový den 

10 Po stopách nejen 
šelem 

Bc. Adéla 
Švaříčková 

Chceš zažít přírodu z blízka? Podívat se po 
stopách šelem? Pak se přihlaš na oborový 
den Po stopách nejen šelem. Navštívíme 
různá chovná zařízení jako například Safari v 
Hradci Králové, útulek pro opuštěná zvířata a 
další. Společně se zaměříme na velké šelmy 
a jejich život ve volné přírodě i na to, proč jich 
ubývá ale ne jen na ně. Oborový den pro 
všechny, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji zažít 
na vlastní kůži.  

15 6. - 9. ročník max 300 Kč na 
oborový den 

11 Adrenalin II. Mgr. Taťána 
Vítková  
Mgr. Karel 
Červený 

Máš rád(a) výzvy? Miluješ adrenalin? Chceš 
posouvat své možnosti? Tak Ti Rocky radí: 
Přihlaš se na náš oborový den!” Zažiješ 
různorodé sportovní aktivity. Proto neváhaj a 
připoj se k nám :) 

24 6. - 9. ročník cca 1500 Kč 

 
 


