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Vyučující/lektor Téma Na co se můžete těšit… 
 

 

Vladimír Wagner 

 

Olympijský víceboj V družstvech budete soutěžit ve sportovní všestrannosti. 

 

Kolaciová Jana 

 

 

Fyzika v praxi 
Přijď si zapojit elektrický obvod z citronu, sestrojit jednoduchý elektromotor, nebo 

změřit objem svých plic. A když zbyde trocha času, ukážu Vám, jak vykouzlíme 

hada z popela a ohně . 

 

 

Kurková Miloslava 

 

 

Materiály zblízka 

Odhalíme tajemství struktury různých materiálů, ochranné znaky bankovek a jiné 

zajímavosti 

 

Vanda Bušková 

 

 

Batika 
Letos frčí batika! Vezmi si jednobarevné světlé bavlněné tričko a přijď si udělat 

nový model. Budeš potřebovat: 20 korun, starý ručník, jedny nitě, knoflíky a to 

triko nebo nátělník. Sraz v keramice. Jedeme ve žluté, fialové a modré. 

 

 

Vlaďka Weissbergerová 

 

První pomoc v praxi 
První pomoc – zdravotnické pomůcky v praxi (na co a jak použít injekce, 

zkumavky, ortézy). Jak správně pomoci při zlomenině ruky (od první pomoci až 

po zasádrování) 



Pavel Janeček 

Výroba hudebních 

nástrojů 

/dílny/ 

Vyzkoušíme si společně vyrobit píšťalku, Pannovu flétnu, boomwhackery, 

chřestítka, kastaněty, bubínek, dešťovou hůl, rumba koule, cajon, xylofon, dřívka, 

guiro, … záleží jen na nás, pro co se nadchneme! Na výsledcích si pak ukážeme 

fyzikálními principy spojené se zvukem a jeho šířením.  

 

Táňa Vařachová 
 

Jste to, co jíte 

 

Přijďte zjistit, jak je na tom Vaše tělo a Váš jídelníček! Změříte se na speciální 

váze a porovnáte svůj současný stravovací režim s doporučeními. Přineste si 

průmyslově zpracované potraviny, které běžně jíte (stačí prázdné obaly  s 

popisem), mrkneme také na jejich složení. Na závěr ochutnáte alternativy bílého 

cukru.  

                                                                                                                          

 

 

Josef Osička 

 

 

Bojové umění pro 

každého 

 

 

Seminář je zaměřen na bojové umění, kde se seznámíte s jeho různými styly a 

dozvíte se, co vše díky takovému tréninku můžete získat.  Vyzkoušíte si, jak 

správně a bezpečně padat a procvičíte si základní techniky sebeobrany. Pro 

zpestření si taktéž můžete vyzkoušet obranu proti útoku zbraní, jako je tyč, nůž 

nebo pistole. Závěrem semináře se budeme věnovat prevenci ve vztahu k předejetí 

konfliktním a nebezpečným situacím. 

 

 

Tanečníci z taneční 

skupiny N.O.C.D. 

 

 

V rytmu street-dance s 

taneční skupinou 

N.C.O.D. 

 

 

Taneční seminář, ve kterém se naučíte základy street-dance. Pohodlný sportovní 

oděv a vhodnou obuv s sebou! 

 

 

 


