
 

Červen 2019: 

Datum Název události Podrobnosti události 
03. – 05. 06. 2019 Třídní výlet, 3C Na programu je posílení vztahů ve třídě, hry ve 

skupinách a prohloubení znalostí němčiny a 
angličtiny pro školní i mimoškolní užití. 

   

04. 06. 2019 Národní technické muzeum, 
1ABC 

Sraz v 9:00 před muzeem, konec ve 12:00 v muzeu. 
Program „V technice je budoucnost“ využívá 
možnosti moderní techniky, které přibližuje 
expozice Národního technického muzea žákům 
základních a studentům středních škol. Aplikace 
v tabletech navazuje na expozice muzea, jejím 
obsahem jsou úkoly různých typů, ale také 
doprovodná videa a animace (doprava, 
architektura). 

   

04. – 07. 06. 2019 Exkurze do Salcburku, 4B Program: Staré město, pevnost, Centrum Stefana 
Zweiga, solný důl v Halleinu, pěší túra v pohoří 
Tennengebirge s prohlídkou Ledového světa, pěší 
túra v oblasti jezer.  

   

05. 06. 2019 Workshop komunikace 2, 2A Akce začíná v 10:25, končí ve 13 hodin. Výuka opět 
od 14:00. Druhá část workshopu od organizace 
Modré dveře je zaměřený na procvičování 
vzájemné komunikace ve třídě. Půjde o návazný 
program teoretických a praktických návodů.  

   

06. 06. 2019 Geografická exkurze  
do CHKO Křivoklátsko, 1A 

Geografická exkurze navazující na probraná 
chráněná území ČR. Žáci prozkoumají na příkladu 
CHKO Křivoklátsko důležité znaky chráněných 
oblastí včetně cenných botanických lokalit v 
Křivoklátsku. Zaměří se na zkoumání důležitosti 
ochrany přírody a důležitost tohoto lesního 
ekosystému pro člověka. 

   

06. 06. 2019 Karel Čapek – Jak se dělá divadlo, 
2ABC, 3 ABC, 5 AB 

Odchod od školy v 9:20, konec ve 12 hodin. 
Divadelní představení v Divadle Kolowrat na 
motivy známého fejetonu Karla Čapka. 

   

21. 06. 2019 Máš možnost volby, 5AB Od 8:30 do 9:15 hodin. Paní dr. Penningerová 
představí profesi lékařky. 

   

21. 06. 2019 Geografická exkurze  
do Českého krasu, 1C 

Geografická exkurze navazující na probraná 
chráněná území ČR. Žáci prozkoumají na příkladu 
Českého krasu důležité znaky chráněných oblastí 
včetně cenných geologických lokalit v Českém 
krasu. Zaměří se na zkoumání důležitosti ochrany 
přírody a též na zkoumání cestovního ruchu v této 
oblasti 

   

25. 06. 2019 Modřanská rokle a tržnice SAPA, 
3C 

Od 8:30 do 12:30 hodin. Výuka opět od 13:30. 
Výlet do Modřanské rokle (britské a americké 
sportovní hry) a návštěva tržnice SAPA. 

   

27. 06. 2019 Sportovní dopoledne 
s procházkou, 5B, 2ABC 

Od 8:30 do 13 hodin. Sportovní den v areálu 
v Modřanech, poté procházka do centra Prahy. 

 


