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PROJEKTOVÉ SKUPINY 
1. Hranice hrdinství 
J. Smetková, T. Novák 
Předmět: dějepis 
Věk: 4-7 
 
Co náš čeká? Seznámíme se s okolnostmi atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Navštívíme NP 
hrdinů heydrichiády v chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Zajdeme do kina na film Anthropoid a zapojíme se do 
diskuse s historikem Zdeňkem Špitálkem, odborným poradcem filmu. Navštívíme Armádní muzeum na Žižkově. 
Neopomeneme ani místo, kde k atentátu došlo, a porovnáme před a po. 

 
2. Hranice v nás 
M. Hausdorová 
Předmět: občanská výchova/základy společenských věd 
Věk: bez omezení 
 
Co náš čeká?  Zjistíme, kde jsou naše fyzické hranice? Známe svoje psychické hranice? Dokážeme překonat 
strachy v nás? Zkusíme to. Pojďte do toho. 

 
3. Hranice naší měny 
M. Narwová 
Předmět: dějepis 
Věk: 2-4 
 
Co nás čeká? Navštívíme Kutnou Horu a podíváme se, jak se vyráběly mince ve středověku. Minci si přivezeme. 
Navštívíme Národní muzeum a zjistíme, jaké peníze u nás platily v průběhu staletí. Zamyslíme se nad tím, která 
platidla měla význam i za hranicemi naší vlasti. Každý si navrhne vlastní měnu a její design. Nebude chybět 
hledání pokladu ani filmy. 

 
4. Má blbost hranice?  
K. Hoza, L. Prokopcová 
Předmět: matematika/ občanská výchova/Zsv 
Věk: bez omezení 
 
Co nás čeká? Výlety a exkurze do míst, kde řádí blbost. Experimentální změření hodnoty blbosti. 

 
 



5. Kde končí a začíná hranice výtvarného a divadelního umění? 
A. Konečná 
Předmět: výtvarná výchova 
Věk: 4-8 
 
Co náš čeká? Zjistíme, jak to vypadá na divadelní scéně. Nadzvedneme oponu divadelních iluzí. Vyzkoušíme si 
na vlastní kůži práci scénografa a zavítáme do divadelního zákulisí. 

 
6. Hranice slušnosti  
A. Žišková 
Předmět: základy společenských věd/český jazyk 
Věk: 5-8 
Co nás čeká? Přes vymezení pojmu a filozofické úvahy až po jednotlivé projevy v praktickém životě, zhlédneme 
film a pokusíme se napsat esej. 

 

7. Hranice literárních světů  

L. Zinková  
Předmět: český jazyk 
Věk: 1-3 
 
Co nás čeká? Zjistíme, jak se literární svět liší/prolíná se světem reálným. Budeme číst, sledovat filmy, 
procházet se po Praze a vciťovat se do literárních postav. 

 
8. Hranice udržitelnosti  
J. Otto  
Předmět: biologie/ekologie 
Věk 4-8 
 
Co nás čeká? Zkoumání a zjišťování hranic trvalé udržitelnosti života na Zemi. Hledání naší ekologické stopy. 
Jste skeptici nebo optimisti? Věříte, že je možné žít v harmonii s přírodou i dnes? 

 
9. Hranice vědy  
P. Krýda 
Předmět: fyzika 
Věk: bez omezení 
 
Co nás čeká? Pokusy. Hledání, překvapení a zábava. Návštěva stánku vědy – Techmánie. 

 
 
 
 
 



10. Na ostří slova 
P. Průchová  
Předmět: mediální výchova, občanská výchova/Zsv  
Věk: bez omezení 
 
Co nás čeká? Návštěva seriózních i bulvárních redakcí, interview s celebritami, filmová reportáž o průběhu 
projektu. 

 
 
 

11. Hranice češtiny pro cizince – studovna 
 
P. Březinová 
Předmět: český jazyk 
 
Co nás čeká? Budeme se zdokonalovat v češtině a zjišťovat co a proč nám nejde. 

 
Asistenti:  R. Turák, L. Drahňovský, P. Banach, I. Arcia, V. Pecháček,  


