
vedoucí 
Téma 

ročník 

předmět kapacita 

Novák + Bubla 
Chemie, Fyzika 

Cesty odpadní vody. 
3. - 8. 

20 

Co náš čeká? 
Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností – dělí se na průmyslovou a komunální. A my zjistíme jak tato 
voda vzniká, kudy proudí, jak se s ní nakládá, kde se čistí a zabrousíme v tomto tématu i do historie a budoucnosti. 

 

Koubová + Goldstein 
Anglický jazyk 

Kulturní křižovatky. 
25 

4.-8. 

Co náš čeká? 
Jak je kultura přístupná zahraničním studentům v Praze. Pojďme zjistit, co může město nabídnout z hlediska kultury a připravit 
plán v angličtině pro vaše spolužáky cizince. Kde začneme? Je to na vás, ale určitě navštívíme muzeum Karla Zemana a snad i 
animační workshop. Zjistěte, co dalšího město poskytuje z hlediska kultury, naplánujte si výlety a připravte užitečného PRŮVODCE 
KULTUROU pro své spolužáky ze zahraničí. Zdokonalte si angličtinu, naučte se nové fráze. 

 

Houserová + Prokopcová 
Bi, Che, příp. Ov, ZSV  

Propojení vědeckého a vysokoškolského života v Praze a okolí. 
15 

1. – 8. 

Co náš čeká?  
Prozkoumáme systém vysokých škol a vědeckých institucí v Praze a okolí. Navštívíme vybrané ústavy Akademie věd ČR a 
Biotechnologické centrum ve Vestci. Zaměříme se na propojení vysokoškolského vzdělávání, vědecké činnosti a kampusů 
(současných i plánovaných) na území Prahy.  

 

Heinzlová + Šulík 
Výtvarná výchova 

Architektura - město a domy, kde žijeme. 
25 

1. – 8. 

Co náš čeká? 
Zaměříme se na architekturu a prostředí, ve kterém denně žijeme. Poznáme osobnost architekta a jeho práci. 
Uvidíme, že v  domě, kde se už nebydlí, ani nepracuje, se dá tvořit a umělecky reagovat na původní prostory. Také 
budeme vyrábět, zaznamenávat a uvažovat jako architekti/urbanisté/umělci.  

 

Žišková + Politiko 
Český jazyk a literatura 

Praha podzemní. 
20 

4. – 8. 

Co náš čeká?  
Procházka po pražských hřbitovech – jak křesťanských, tak židovských. Dále nás čeká cesta za nejtajemnějším pražským místem. 
Bude-li to možné, podíváme se do útrob města, pražského podzemí…. 

 

Vítková + Kurhanava 
Španělský jazyk, FJ, AJ 

Letem světem: Z Prahy do světa. 
1. – 8. 

25 

Co náš čeká?  
Jaké možnosti nabízí Praha mladým lidem, aby se mohli podívat do světa? Navštívíme různé organizace, které nás s tím seznámí. 
Zjistíme, jaké mezinárodní projekty existují, co přináší život v jiné zemi, jaké je to žít v cizině, jak si získat mezinárodní kamarády, i 
co je to kulturní šok. Dozvíme se taky, kam se se dá vyjet, co se tím dá získat, a co se pro to musí udělat. O své zkušenosti se podělí 
čeští účastnící, ale seznámíme se i se zahraničními účastníky, kteří si vybrali ČR. Projekt tedy bude částečně probíhat i v angličtině. 

 



Musilová + Javůrek 
Tělesná výchova 

Nejvýznamnější stadiony v Praze. 
1. – 8. 

25 

Co náš čeká? 
Návštěva nejvýznamnějších stadionů v Praze. Prohlídka muzea. Historie jednotlivých staveb a nejzajímavější události, které se 
v těchto místech odehrály. Prezentace staveb napříč sportovními odvětvími.  

Zomerová + Vosmíková 
Český jazyk 

Pražská infrastruktura v díle J. Foglara. 
1. – 8. 

20 

Co náš čeká? 
Navštívíme výstavu Město jako přízrak/Pražské inspirace v díle Jaroslava Foglara (Dům U Zlatého prstenu), která by nám mohla 
objasnit některé motivy z Foglarových děl z městského prostředí a jejich provázanost s reálným prostředím Prahy. Podíváme se 
k Foglarovu rodnému domu a do uličky Ve Stínadlech, jež získala svůj název až v roce 2007 jako poděkování Jaroslavu Foglarovi a 
připomínka jeho románů.  
Vytvoříme anketu, která se bude týkat městských motivů ve Foglarově díle. 

 

Smetková 
Dějepis 

Pražské mosty. 
1. – 8. 

15 

Co náš čeká?  
Seznámíme se s nejstaršími pražskými mosty. Podíváme se do muzea Karlova mostu a čeká nás plavba Pražskými Benátkami 
kolem Karlova mostu. Seznámíme se i s dalšími starými mosty ( i s těmi, které už nestojí). Zjistíme, jak se mosty přejmenovávaly 
v souvislosti s režimem. Čekají nás četné procházky a poznávání.  

 

Hoza 
Matematika 

Pražská MHD. 
1. – 8. 

15 

Co náš čeká? 
Metro (dispečink, depo, zkušební trať, atd.), autobusy (dispečink, dílny, garáže), tramvaje (vozovna, dispečink, atd.), vlaky 
(dispečink, nádraží, depo, atd.), lanovka, lodní doprava, přívoz. 
Pozn.: Bude-li to možné, vyzkoušíme si řízení tramvaje. 

 

Mrštík 
Geografie 

Nové projekty na železniční infrastruktuře Hlavního města Prahy 
v návaznosti na síť pražského metra. 

1. – 8. 

15 

Co nás čeká?  
Návštěva nových i budoucích projektů na železniční síti Hlavního města Prahy. Napojení těchto projektů na síť pražského metra. 
Pokus o představení těchto projektů ve formě prezentací nebo modelů. 
Vhodné pro železniční nadšence a modeláře. 

 

Kortánková 
občanská výchova/TV  

Dětská hřiště. 
1. – 8. 

25 

Co nás čeká? 
Prozkoumáme dětská hřiště a sportoviště v Praze 7 a zjistíme jejich silné a slabé stránky. Inspiraci budeme hledat na nejlepších 
hřištích v Čechách, ale i v zahraničí. V dnešní době, v níž se mnoho lidí díky covidové pandemii dostává do sociální izolace, by měla 
hřiště a sportoviště sloužit nejen k zábavě a tělesnému rozvoji, ale i jako místa setkávání více generací. 
V našem projektu navrhneme ideální hřiště, které by mohli navštěvovat nejen děti, ale i teenageři, dospělí a senioři 

 


