Zpracovala: Mgr. Lucie Kamenová

Přehled exkurzí
I pro letošní rok jsme pro studenty přichystali bohatou škálu různých exkurzí, díky kterým měli
možnost strávit den v prostředí pro ně zajímavém.

Muzeum komunismu
Věda v myslivosti
Štefánikova hvězdárna
Vyšší houby
Filmová dílna – animace
Uměleckoprůmyslové muzeum
Severem Prahy na kole
ZOO Ohrožené druhy
Můžeš podnikat
Národní muzeum
Veletržní palác
Muzeum Policie ČR
Archiv bezpečnostních složek
Francie - Provence
Ústav makromolekulární chemie AV
Fyzikální procházka Prahou
Justiční areál Na Míčánkách
Výstava „Záhada Čapkova koberce“
Geoinformatika: Digitální tvorba map
Gravitace a vesmír – Matematický ústav AV ČR
Angličtina jinak s aplikací Mooveez
Připuj svůj hlas - zkouška
Krakov
Muzeum smyslů
Posilovna

2

ZOO Ohrožené druhy
Koordinátorka: Mgr. Barbora
Machalická

Once upon a time
there lived a little tiger in Asian savanna. The
tiger cub named Sammy. Sammy spent all
time with his pack, mainly with his young naughty tiger friends. But he often roamed around alone.
One sunny day Sammy went to explore the savanna as usual. He saw herd of antelopes, cheerful
zebras and meerkats too, just like any other day. But this time something was different. Under his
paws there were prints of tyres. Nosy tiger started to follow them. But that was a big mistake because
that car belonged to poachers. They wanted to catch him and take him to Czechia and have him as a
pet. Poor Sammy suffered along the way as he was hungry, tied up and drugged. He thought he is
doomed. But as those cruel poachers came to Czechia, they were stopped by some kind people who
saved Sammy and took him to Prague Zoo. In the zoo they gave him food and water and they took
care of him. At first he was scared and he wanted back home to his family. Eventually he grew fond
of people and other animals in the zoo. He met a lot of new friends. He grew up with them, had lots
of fun with them. When he was older, he did not remember that horrific experience anymore. The
friends he found there become his family. At the zoo in Prague he was doing great in all respects. He
was never alone. He always received the best food and was happy at last. With the tiger who faced
similar fate in the hands of poachers and got to the Prague Zoo as well, they became best friends. He
was his family. Everyone in Prague Zoo was his family.
Markéta Rejlová, Eliška Hrabáková, Lucie Poppelová 1.D
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The northern white rhinoceros, or northern square-lipped rhinoceros is one of two subspecies of
the white rhinoceros, the other being the southern white rhinoceros). Formerly found in several
countries in East and Central Africa south of the Sahara, this subspecies is a grazer in grasslands and
savanna woodlands. As of 19 March 2018 there were only two known rhinos of this subspecies left,
both of which are female; barring the existence of unknown or misclassified male northern white
rhinos elsewhere in Africa, this makes the subspecies functionally extinct. The two female rhinos
belong to the Dvůr Králové Zoo, but live in the Ol Pejeta Conservancy in Kenya and are protected
round-the-clock by armed guards. There are: Najin, a female, was born in captivity in 1989. She is
the mother of Fatu. Her mother was Nasima and her father was Sudan and Fatu, also a female, was
born in captivity in 2000. Her mother is Najin and her father was Saut. They arrived at the
conservancy after an air and road trip on 20 December 2009, along with two male northern white
rhinos from the Dvůr Králové Zoo, Suni and Sudan. However, Suni, a male born at Dvůr Králové
Zoo in 1980, died from natural causes in Ol Pejeta Conservancy in 2014. Sudan, caught from the
wild in 1975, died on 19 March 2018. To save the subspecies, conservationists planned to harvest the
remaining viable eggs from each female and fertilize them with sperm from male northern white
rhinos that had been collected previously. New embryos, created using in vitro fertilization, could be
placed in the wombs of female southern white rhinos, which could carry the young to term.
White rhinos are the second largest land mammal after the elephant. Adult males can reach 1.85m in
height and tip the scales at a massive 3.6 tonnes. Females are considerably smaller but can still weigh
in at an impressive 1.7 tonnes. White rhinos are also known as the square-lipped rhinoceros due to
their square (not pointed) upper lip. Their name comes from the Afrikaans word “weit”, which means
wide and refers to the animal’s muzzle.The northern white rhinoceros formerly inhabited South
Sudan and adjacent areas of Uganda and the Democratic Republic of the Congo, extending westward
into the Central African Republic.
1.B
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TÝDEN VĚDY NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITĚ
KOORDINÁTORKA: MGR. EVA SEIDLOVÁ
V PONDĚLÍ 5.11.2018 JSME SE ZÚČASTNILI TÝDNE
V SUCHDOLE. PROGRAM PROBÍHAL FORMOU PŘEDNÁŠEK

VĚDY NA

ČESKÉ

ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITĚ

A NAŠE SKUPINA NEJPRVE ABSOLVOVALA

PŘEDNÁŠKU O ZÁKLADECH GENETIKY A POTÉ ZAJÍMAVÝ VÝKLAD O PROGRAMU, KTERÝM UNIVERZITA
ZACHRAŇUJE KLESAJÍCÍ POPULACI NEJVĚTŠÍ ANTILOPY DERBYHO V

V

AFRICE.

PRVNÍM VÝSTUPU JSME SI SPÍŠE ZOPAKOVALI ZÁKLADNÍ POVĚDOMÍ O GENETICE, KDEŽTO

DRUHÁ PŘEDNÁŠKA BYLA PLNÁ ZAJÍMAVÝCH NOVÝCH INFORMACÍ.

POSLEDNÍM BODEM PROGRAMU PAK BYLA NÁVŠTĚVA MÍSTNÍCH LABORATOŘÍ,
KTERÝMI NÁS PROVEDLI SAMI STUDENTI FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. JEJICH VÝKLAD NÁS
SEZNÁMIL S POSTUPEM PRÁCE, KTERÝ APLIKUJÍ NAPŘÍKLAD PŘI ŠLECHTĚNÍ NOVÝCH ROSTLINNÝCH
DRUHŮ.
STUDENTI SEMINÁŘE BIOLOGIE, 4. ROČNÍK + SAMUEL KINSKÝ (1.C)
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Vyšší houby
Koordinátorka: RNDr. Jitka Krumlová

Zúčastnili jsme se přednášky o vyšších houbách v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd
ČR. Dozvěděli jsme se zde mnoho zajímavých informací o tom, jak se využívaly houby v minulosti,
o jejich léčivých schopnostech, ale i o opačné stránce hub, tedy o tom, které z hub jsou jedovaté.
S tím souvisela i malá část prezentace o vraždách nebo záhadných úmrtích způsobených právě
houbami.
Zjistili jsme, jaké houby jsou užitečné pro naši přírodu, a které jí škodí. Přednáška nám dále
představila i jedlé houby, které jsme do té doby vůbec neznali. Jako zajímavost jsme se dozvěděli o
městě v ČR jménem Smržovka, které dostalo název po houbě jménem smrž. Celá přednáška byla
doprovázená názornými videi.
Myslíme si, že prezentace byla vedena velice profesionálně. Některé pojmy nám nebyli úplně
jasné, ale co jsme nevěděli, to jsme se zde naučili a doufáme, že nové znalosti uplatníme, ať už u nás
ve škole, či v dalším životě.

Přednášející profesor (nalevo)

Prezentace
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Přednášku shledáváme jako velmi poučnou, protože jsme při ní mohli prostudovat řadu
vzorků. Přednášející profesor věděl, o čem mluví a jeho osobní zkušenosti dodávaly přednášce na
zajímavosti. Chtěli bychom exkurzi příští rok rozhodně doporučit dalším studentům. Po přednášce
jsme měli připravené i příjemné občerstvení.

_____________________________________________________________________
Exkurze se zúčastnili a článek pomohli zpracovat:
Natálie Beková, Sebastian Hykš, Samuel Konvalina, Tomáš Schmidl, Matyáš Černý, Barbora
Navrátilová, Vojtěch Cihlář, Jiří Masopust, Samuel Kinský,Lukáš Charvát, Ondřej Švec, Ondřej
Večerka, Miroslav Bella, Matouš Jurman
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Můžeš podnikat
Koordiátorka: Ing. Irena Rudolfová
Projekt MŮŽEŠ už zakotvil ve vodách Přípotoční, a proto každý rok do školy přicházejí řečníci a
předávají studentům své zkušenosti z podnikání. Ukazují jim, co vše je v životě možné, podporují
studenty na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Opravdovost, upřímnost a otevřenost
podnikatelů je odlišný způsob komunikace, než na který jsou studenti v rámci běžné výuky zvyklí, a
to je jeden z důvodů, proč semináře studenti i pedagogové tak výrazně oceňují. Tentokrát mezi nás
přišli dva mladí sympaťáci: Šárka Pelikánová z firmy Connect Economic Group a Tomáš Beran z
Pilot Media, aby s námi sdíleli své příběhy a zkušenosti. Šárka začala překvapivě: „To, co tady dnes
před vámi stojí, je výsledkem mé dosavadní celoživotní práce na sobě!“. Z dalších myšlenek a
zkušeností obou podnikatelů stojí určitě za zmínění následující. Každý z nás procházíme různými
zlomovými body života, kdy se nám nejrůznější věci zdají nepřekonatelné. Nicméně po překonání a
uplynutí nějakého času, se nám to jeví jako banální záležitost. Umějte se posouvat z jedné etapy
života do druhé, nebojte se změn! Sněte si a za svým snem si jděte! Věnujte se osobnostnímu rozvoji,
pracujte na sobě, přemýšlejte nad sebou! Chcete být úspěšný? Umíte říci, co je to úspěch? Každý
z nás ho přece vidí jinde – někomu stačí projet se ve Ferrari, pro někoho je to mít šťastnou rodinu
s dětmi, někdo chce být obklopen šťastnými lidmi, kterým může pomáhat či s nimi pracovat na
společné věci. Důležité je, aby KAŽDÝ Z NÁS SI UMĚL DEFINOVAT, CO JE PRO NĚJ
ÚSPĚCH, KÝM CHCE BÝT, KAM CHCE PATŘIT, JAKÁ BUDE JEHO ÚLOHA V ŽIVOTĚ. No
a pak už jen jít si za svou představou, postupnými kroky se přibližovat svému snu. PROČ
PODNIKÁME? Baví nás to. Podnikání není žádná věda. Můžete začít už teď na živnostenský list,
který si dnes zařídíte během jednoho dne.
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Reflexe studentů (další reflexe najdete na nástěnce věnované projektu ve 3.patře školy)
Jsem rád, že jsem si opět vybral tento workshop a opravdu mě ani tentokrát nezklamal. Bylo velice
zajímavé poslouchat příběhy lidí, kteří také byli obyčejní studenti a dnes jsou součástí fungujících a
prosperujících firem. Jejich přístup k nám byl přátelský a atmosféra byla příjemná. Trochu mě mrzí,
že workshop trval pouze hodinu a půl, takže nebyl moc prostor zacházet do větších podrobností.
Rozhodně bych podobných akcí u nás na škole uvítal více. Z mého pohledu opravdu inspirující a pro
mě obzvlášť, protože se o podnikání zajímám a chtěl bych se touto cestou do budoucna také vydat.
Oba hosté byli velice vstřícní všem dotazům a měli to hezky zpracované. Líbilo se mi také to, že
představovali podnikání jako dosažení toho, co v životě opravdu chceme a co nás činí šťastnými, a ne
pouze jako bezhlavou honbu za nějakým peněžním obnosem. Docela mě zaujalo, že oba z hostů měli
podobnou životní zkušenost ve své rodině, která je vlastně podněcovala k tomu se osamostatnit a to,
že mají rozvedené rodiče. Celkově akci hodnotím na 110%!

Vojta S.

Bylo to velmi zajímavé. Zaujal mě způsob a přístup těchto mladých lidí, jakým jsou schopni
přemýšlet o věcech. Je opravdu inspirativní přebírat jejich ,,mindset“ a snažit se ho aplikovat na svůj
život. Myslím si, že by každý měl navštívit podobnou exkurzi a zamyslet se nad tím, kam vlastně jde.
A třeba by si lidé uvědomili, že na tom nejsou zas tak špatně a že nemusíme fungovat podle tak
nastavených šablon a ideálů, jako je nám to zde neustále vštěpováno. Možná i my můžeme být
jednou úspěšní, i když okolní vlivy a nátlaky nám většinou předvídají opak a příliš nám nevěří. Tato
přednáška by neměla skončit dnes. Náplň a myšlenka by měla být zde s námi stále a měli bychom se
podle toho chovat. Škoda jen, že není taková příležitost častěji, nebo že se s podobnými tématy
setkáváme ve škole jen zřídka. Protože zde nejde jen o podnikání jako takové, ale hlavně o motivaci a
sebedůvěru z toho získanou, a to je předci to hlavní. Abychom věděli, co chceme, byli maximálně
motivovaní a byli připraveni pro získání toho udělat cokoliv. Jinak se z nás stanou pouze mohutné
koráby bez kormidelníka. Tedy takové stroje(osobnosti), které mají obrovský potenciál (získané
vědomosti ve škole), které ovšem nikdy nedoplují do cíle. Takovýto způsob myšlení přednášek
výuky apod., by nás měl naučit, jak tomu předejít. Proto tento způsob edukace a přejímání
praktických

zkušeností

shledávám

za

Kryštof K.
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nezbytný

a

extrémně

důležitý.

Národní muzeum
Koordinátorky: Mgr. Jaroslava Homolková, Mgr. Jana Kočová
Ve středu 7. listopadu jsme měly v rámci dne exkurzí příležitost podívat se do Národního
muzea. Jelikož letos máme opravdu významný rok plný důležitých výročí, nemusely jsme s výběrem
exkurze vůbec váhat. Národní muzeum letos slaví úctyhodných 200 let od svého založení. Za dobu
své existence zažilo čtyři císaře a jedenáct prezidentů, monarchii, demokracii i totalitu. V den 100.
výročí vzniku Československa 28.10. 2018 se po dlouhých sedmi letech náročné rekonstrukce náruč
muzea opět otevřela veřejnosti s unikátní výstavou na počest Československé republice.
S ostatními spolužáky a s paními profesorkami Kočovou a Homolkovou jsme se sešli před
Národním muzeem a společně jsme vstoupili do budovy.
První část expozice s názvem Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava byla rozdělena do
několika částí podle různých témat. Například se zde nacházelo oddělení školy, důležitých
písemných dokumentů, sportu, dopravních prostředků, hudby a tance, domácích spotřebičů a řada
dalších. Každá část obsahovala plno jedinečných exponátů a byla doplněna dobovými fotografiemi a
projekcemi. Postupně jsme si tak zmapovaly největší zajímavosti vázající se k Československu.
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Ve druhé části s názvem 2x100 nám bylo umožněno prohlédnout si 200 vybraných unikátů,
které Národní muzeum po řadu let opatruje a uchovává pro další generace. K takovým předmětům
patří třeba zakládací listina koleje Karolina, pokladnička k výběru peněz na stavbu Národního
divadla, tzv. Pražská rakev (z jedinečné kolekce egyptských starožitností), svatební šaty
Napoleonovy manželky, stejnokroj prezidenta Masaryka a tak dále.

V poslední části jsme si směly prohlédnout busty významných osobností vystavené v patře.
Samozřejmě jsme také obdivovaly nádherné zdobení celé budovy jak zevnitř, tak zvenku.

Akce se nám velice líbila, na každém kroku na nás čekalo plno zajímavostí. Navíc bylo krásné
pozorovat nostalgii ve tvářích starších lidí, které jsme v Národním muzeu potkávaly. Moc jsme si
tuto exkurzi užily. Děkujeme gymnáziu, že nám umožnilo se na tuto výstavu podívat.
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Severem Prahy na kole
Koordinátor: Mgr. Tomáš Lášek
Jezdili jste někdy po Praze na kole? Pokud Vaše odpověď zní: „Ne!“, není se úplně čemu divit. Při
pomyšlení na pražský provoz se nejednomu řidiči dělá husí kůže, natož potom cyklistovi. My jsme se
však vydali do míst, kde jsme si mohli bez obav zajezdit. Ptáte se kam v Praze? Naše odpověď zní:
„Na sever.“
Trasu jsme začínali na konečné stanici metra linky B - Černý Most. Odtud jsme jeli po cyklotrase
směr Satalice a dále podél vojenského letiště až do Kbel. Cesta byla zpočátku asfaltová, poté hliněná.
Z centra městské části Kbely jsme pak pokračovali směrem na Letňany. Nedojeli jsme však k metru,
ani do obchodního centra, jak by se na první čtení mohlo zdát. Naší zastávkou se stal singletrail
Letňany, místo cyklistovi zaslíbené. V prostoru asi 5 km2 jsme měli na výběr z několika tras podle
obtížnosti. Trasa modré barvy označovala lehkou obtížnost, trasa barvy červené pak obtížnost střední.
A přestože se to neobešlo zcela bez pádu, přežili jsme. 
Po řádném „vyblbnutí“ na štěrkovitých singletrailech jsme zamířili po asfaltové cyklotrase směr
Čakovice a dále jsme pokračovali na Ďáblice. Tento úsek jsme museli absolvovat v provozu,
nicméně občasný široký chodník podél silnice nám tuto cestu ulehčil.
V Ďáblicích nás pak čekalo poměrně náročné stoupání až k tamní hvězdárně. Nohy nám sice ztěžkly,
ale ten výhled na Prahu za to stál. Trasa pokračovala přes Ďáblický háj až k Vozovně v Kobylisích.
Odtud to bylo už jen kousek do Čimického háje, kde jsme opět parádně provětrali pedály a řádně
prověřili pevnost plášťů a odpružení vidlic. V Čimickém háji se totiž nachází mnoho kořenů, výmolů,
půdních valů, skoků, bahna a jedna parádní rokle. Potom, co jsme se dostatečně vyřádili, nás čekala
třešnička na dortu v podobě bikrosového areálu BMX Bohnice. Skoky, valy, klopené zatáčky a obří
nájezdovou plochu jsme projeli několikrát. V tomto areálu jsme naši exkurzi zakončili a rozjeli se do
svých

domovů,

samozřejmě

na

kole.

„BAJK!“
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Nechť žije animace
Koordinátorka: Mgr. Miroslava Müllerová
Milí čtenáři,
Jako jedna z účastníků exkurze č. 12 (tedy tvorba vlastní animace) musím říci, že to rozhodně stálo
za to. Lektoři byli dva mladí sympaťáci. Celá naše skupina se nahrnula do atelieru aeroškoly a
posedala si, kde bylo libo. Lektoři nám krátce shrnuli, co taková animace vlastně je, dál co obnáší
(trpělivost, občas opravdu hodně trpělivosti. Krátce jsme si povídali o animovaných filmech, jak se
který dlouho animoval a jeden z lektorů se zmínil o filmu Lajka, který se animoval deset let. Kolikrát
u toho začne rozum stát.), potom nám předvedli, jak se s programem pracuje. A pak přišla řada na
nás. Díky bohu jsme neměli stanovené žádné téma, volba byla čistě na nás.
Rozdělili jsme se do skupinek a šli pracovat. Nabídli nám krabice s časopisy a barevnými
papíry. Úkolem bylo vystříhat si či nakreslit potřebné obrazy pro naši animaci. Líbilo se mi, že pokud
jsme něco potřebovali oba dva nám šli ochotně pomoci. Během procesu vystříhávání za námi chodili
a pomáhali nám svými nápady zpestřit naši animaci.
Když jsme měli materiál připravený přesunuli jsme se do vedlejší temné místnosti a začali
s procesem animování. Postupného aranžování a focení, potom rychlí náhled a zase znovu. V našem
případě se jednalo o piplačku s každým lístečkem. Naštěstí kdykoliv se nám něco rozhodilo lektoři to
ochotně napravili. Mrzelo mě, že na celý proces jsme měli jenom 2 hodinky. (Na žádné
komplikované animace s propracovaným příběhem nebyl čas.) Ve finále jsme si všichni společně
přehráli naše animace a krátce si o nich něco řekli.
Celková exkurze se mi líbila. Doufám, že tu pro ni bude místo i příští rok a že na ni půjdeš
právě TY. Kdyby jí byl dán v budoucnu více času rozhodně by to neuškodilo. Jinak bych nic
neměnila, všechno bylo perfektní dávám pět a půl hvězdiček. 
-Sára Cilková
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Archiv bezpečnostních složek
Koordinátorka: Mgr. Lucie Kamenová
Archiv bezpečnostních složek je státní instituce financovaná ze státního rozpočtu. Jinak většinu
archivů financuje Ministerstvo vnitra ČR. Má nashromážděné informace nejen o represivních
státních složkách, ale také o rozvědce, kontrarozvědce a vojenské rozvědce. Státní archivy jsou
většinou veřejnosti přístupné, a to v naději, že se zveřejněním materiálů z dob minulého režimu
zabrání „znovuobnovení“ totality. Archivy nefungují jako knihovny. Návštěvníci si nemohou odnést
dokumenty domů, mají však možnost si je vyfotit. Návštěvy státních archivů jsou BEZPLATNÉ,
výjimkou je filmový archiv. Zhlédnout oblíbený film legálně a zadarmo se nikomu jen tak nepodaří.
:-(
Archiv BS vydává sborník, knížku historických studií, zpráv, materiálů, anotací a recenzí. Měl jsem v
ruce Sborník z roku 2016. Náklad knihy byl pouhých 400 výtisků.
V archivu se dokumenty skladují ve speciálních krabicích. Kdybychom je dali k sobě, měřily by až
20 km.
Exkurze začínala v konferenční místnosti 301. Vedly ji dvě zaměstnankyně archivu. Byli jsme v
archivu poprvé, a proto nás seznamovali s archivem velmi obecně. Kromě informací z prvního
odstavce s námi radši ještě probraly pojmy, které k českým dějinám ve 20. století bohužel patří. Jako
SNB, STB, VB, BIS,... Dozvěděli jsme se, že mezi spisy tu mají i případy Milady Horákové nebo
Jana Palacha.
Daly nám k nahlédnutí i konkrétní spisy STB, a pak jsme byli zavlečeni do restaurátorské dílny. Tam
se provádí, pomocí chemických látek, potřebná údržba spisů. Papíry, které byly vyrobeny v polovině
19. století a později, jsou méně kvalitní, než papíry starší. Potřebují nejen stálou teplotu, ale i
odmaštění. To zajišťuje speciální přístroj z Německa.
Ten takto ošetřuje 400 stránek za den, 80 000 za rok. Takže, jestli tam mají asi 13 000 000 stránek,
tímto strojem je budou všechny ošetřovat 162,5 roku. Ne u všech dokumentů to však stačí, některé se
tak musí opravovat i pomocí tzv. „japonského papíru“, dováženého z Japonska. Oprava dokumentů
se také pečlivě „dokumentuje“.
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Samotný archiv je klimatizovaná podzemní místnost se stabilní teplotou, chráněná před slunečním
světlem a dalšími nepříznivými jevy ohrožující archiválie. Takových místností bylo v budově více.
Nejmodernější z nich má posuvné regály jezdící po kolejích. V regálech jsou již zmíněné krabice
označené písmeny a číslicemi. Pomocí inventáře (dostupného na webových stránkách archivu),
zjistíte, jaké spisy konkrétní krabice obsahuje. Chtěl jsem tam najít Palacha, pracovnice mi ale
tentokrát řekla, že je tady jenom část spisu, že se provádí digitalizace spisu v jiné z archivních budov
za Národním divadlem, navíc část spisu byla odvezena do „socialistické kostky“ v Brně. Nicméně mě
odkázala na knihu, zabývající se tímto tématem.
ABS je zajímavé místo uchovávající velice zajímavé, ale mnohdy nepříjemné skutečnosti o naší
historii. Mnohé nepohodlné dokumenty, jak nám bylo řečeno, byly bohužel během Sametové
revoluce zničeny. Příslušníci STB se báli, že nový nastupující režim budou řídit osoby STB
vyšetřované.
Svazky nebyly většinou zničeny celé, ale jenom z části. Tak tomu bylo i v případě jednoho
nejmenovaného českého politika vedeného s krycím jménem Bureš. Řešení problému neoprávněného
vedení osob v evidencích STB mají na starost soudy. Přesto jsme byli s tímto problémem
obeznámeni, stejně tak se skutečností, že některé údaje o osobách jsou vykonstruované a vymyšlené
a mohou některým čestným, bezúhonným lidem i ublížit!
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Angličtina jinak
Koordinátorka: PaedDr. Hana Dědková
Na exkurzním dni jsem si zvolila exkurzi s názvem Angličtinu jinak s aplikací Mooveez. Tato exkurze se mi
velmi líbila a byla zábavná. Paní, která nás celým programem provázela, byla milá, vtipná a přátelská.
Aplikace Mooveez, se kterou jsme po celou dobu pracovali, mě velice překvapila a styl výuky angličtiny,
který jsme používali, se mi velmi líbil. Určitě bych tuto aplikaci ráda uvítala i na naší škole. (Denisa
Kaňoková 3.D)
Myslím si, že program či aplikace „Mooveez“ je přínosným a ve stejný okamžik zábavným prostředkem pro
studium anglického jazyka. Je zde možnost vybrat si (z omezené nabídky) svůj oblíbený film, ke kterému jsou
pod obrazem vyhotoveny anglické titulky s jednoduchými obrázky postav, které zrovna mluví. Součástí jsou i
vysvětlivky různých úsloví, která jsou v momentální situaci používána (např. peeping Tom). Mně osobně
občas dělá problém rozumět, když daná postava nějaká slova hodně zadrmolí, a tak mohu-li si přečíst, co
právě herec řekl, je to přínosnější, než kdybych odhadovala co to tak asi mohlo být. Součástí jsou gramatická i
poslechová cvičení, vždy se vztahující ke konkrétnímu filmu, která nám demonstrují např. kdy a kde použít
jaký čas. To je jedna z věcí, které pro mě byly největším přínosem, protože mnohdy váhám, jaký čas bude
nejideálnější. A myslím si, že nejsem jediná.( Sandra Kalinová 2.D)
We would like to share with you what we experienced during the day of Excursions. We visited langure
school called Stories and it was really beautiful but also practical place. Our visit started with the tour arend
the school. We saw all classrooms which were designed really differently in comparison with a traditional
school. Every classroom was inspired by diverse fairy tales. After the tour we had the lesson with the tutor
from the langure school. We were working with the special app called Mooveez. We were working with films
dividend into sections. The sections in the app are really good to work with. You can replay them, repeat them
and trainyour pronuntiation or work on your grammar and vocabulary. Now we would like to share with you
opinions of the students who attended the excursion. ( Sofie Vojtková 3.D):
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Muzeum smyslů
Koordinátorka: Mgr. Jitka Šašková
Ve středu 7.11. v 11:00 jsme měli sraz před Muzeem smyslů v Jindřišské ulici 20. Hned při vstupu se
nás ujal mladý sympatický průvodce. Odložili jsme si věci do skříněk a poté začala prohlídka.
Nejprve nás průvodce zavedl do zrcadlového bludiště, kterým jsme prošli do místnosti s barevnými
reflektory, kde následovalo krátké vysvětlení. Potom jsme se přesunuli do místnosti s plastickými
obličeji. Když jsme se na ně dívali delší dobu, přišlo nám, že ze zdi vystupují. Poté nás průvodce
zavedl k Fakírovu loži, kde si jeden
dobrovolník mohl vyzkoušet
lehnout na hřebíky.
Dále jsme také navštívili místnost,
která působila nekonečně. Měli
jsme možnost zajít do točícího
tunelu, kde se nám všem velmi
točila hlava. Poté průvodce ukončil
společnou prohlídku a my jsme měli
možnost vyzkoušet si všechny
atrakce sami.

Všem se nám to moc líbilo, bylo to
zábavné. Určitě bychom všem doporučili
návštěvu tohoto muzea.
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Krakov
Koordiátorka: Mgr. Joanna Bártová
Vítejte v Krakově úžasném městě plném barů, historických památek, uměleckých děl a skvělých
lidí. Město je historickou rezidencí polských králů, sídlem starobylé univerzity a arcibiskupství. Je
zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO.
Reflexe studentů z výletu:
Prvotní dojmy? Fantazie, jedním slovem fantazie. Už na
začátku mě mile překvapila kvalita našeho ubytování,
které bylo naprosto nadstandartní a velmi dobře dostupné
(přímo u nádraží). Prozkoumali jsme všechny důležité
kouty města a dozvěděli se opravdu mnoho o historii
tohoto města a Polska obecně. Program byl efektivně
naplněn a zbyl nám i čas na naše osobní plány. Za mě
nejlepší školní výlet, který jsem za ty čtyři roky podnikl.
Štěpán L.
Výlet do Krakova nemohu hodnotit jinak než kladně. Začal bych cestou. Cesta vlakem byla velmi
pohodlná. Ubíhala rychle, mnoho jídla za příznivé ceny.... Ceny byly více než přijatelné. A
v neposlední řadě přínos pí profesorky Bártové, její osobnost, znalosti všech věcí a nadhled mě
obohatily nejvíce. Výborný zájezd, za mě 10 bodů!
Ratner
.. navštívili jsme krásné město Krakov, byla jsem tam s lidmi, se kterými se nikdy nenudíte a pí
profesorka byla nejlepším průvodcem. Řekla nám nejdůležitější informace, které proložila se svými
zajímavými historkami. Bude-li opakování, pak tento výlet všem doporučuji. Sarah
…Viděli jsme mnoha zajímavých památek – královský hrad Wawel, továrnu Oskara Schindlera.
……Byl jsem v Polsku poprvé a rád se tam budu vracet.
Filip Ž.
…Prošli jsme spoustu památek, ale nejvíc se mi líbily solné doly, ve kterých byla spousta soch a
obdivuhodně velké místnosti. …Výlet mi přiblížil náboženské hodnoty Polska, více rozumím
polštině. Moc jsem si to užil a určitě bych v budoucnu uvítal další.
Jan Č.
…Nejvíce mě zaujaly kostely. Oproti Čechám jsou lidi mnohem více věřící a nejen ti starší.
Martin K.
…Polsko je milý stát a zvlášť Krakov a lepší průvodkyni jsme si nemohli přát. Nebyla nuda a bylo to
prostě skvělé.
Katka.H.
…Nejvíce se mi líbila návštěva katedrály…

Eva.B.

…Celý výlet se nesl v pohodovém duchu. Pohodová atmosféra a perfektní informační servis pí
profesorky…
Jakub B.
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Wawel
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Návštěva depozitáře šperku UPM
Koordinátorka: PhDr. Veronika Horová
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Pár slov závěrem

Množství exkurzí, ze kterého mohli v letošním školním roce naši studenti
vybírat, bylo opravdu velké. Výše uvedené práce studentů představují pouze malou
ochutnávku toho, co všechno mohli na vybraných kulturních akcích vidět a zažít.
Věnujte proto pozornost i dalším „reportům“ z konaných exkurzí, které jsou
k dispozici na nástěnkách v budově školy …

Mgr. Lucie Kamenová
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