
Vědomostní KAHOOT  

Ve vědomostním Kahootu se uchazeči poperou s otázkami zaměřenými na kulturu. 

Samozřejmě, že se tato soutěž neobejde bez ocenění, které zastoupí premium tousty s malým 

nápojem z bufetu. Určitě nezapomeňte doma soutěžního ducha a dobrou náladu. Těšíme se 

na vás! 

Vědomostní Kahoot - blok 2.xlsx 

Kinoautomat 

Koukáš se rád/a na filmy? Připadá ti někdy, že se občas postavy chovají zvláštně a chceš určit, 

jak se mají zachovat ve zlomových momentech? Pak je kinoautomat přesně to, co hledáš. Tak 

si s sebou přines dobrou náladu a užij si jedinečný zážitek! 

Kinoautomat - blok 2.xlsx 

Karaoke 

Můžete se těšit na skvělou hudbu všech žánrů a samozřejmě vám zahrajeme i písně na přání. 

Jsou vítáni všichni, pěvecky nadaní i hudební antitalenti! S sebou nemusíte mít vůbec nic, jen 

skvělý hudební vkus a chuť zpívat.      

Karaoke - blok 2.xlsx 

Just Dance  

Just Dance je tanečně-pohybová hra pro jednoho nebo více hráčů. Při tanci zrcadlově 

kopírujete choreografii zvoleného tanečníka. Hlavními aktéry budete právě vy, když budete 

tančit na skvělé choreografie, které vám pustíme přímo z YouTube. Rozhodně nebude chybět 

dobré pití a písničky na přání. O zábavu bude bezpochyby postaráno a my budeme jedině 

potěšení vaší účastí.  

 Just Dance- blok 2.xlsx 

Divadelní dílna  

Rád hraješ divadlo? Zaměříme se na představivost a pohyb na jevišti, můžeš se těšit na pokus o vtipnou 

scénku, a pokud je ti tohle málo, dostaneš dárek svých snů, který si v představách odneseš. Potřebuješ 

jen pohledné oblečení a chuť hrát. Pojď si to zkusit a vezmi i kamaráda! 

Divadelní dílna - blok 2.xlsx 

Taneční dílna 

Zaměříme se na motivaci tanečníků. Probereme si, jak zlepšit techniku a v neposlední řadě 

nacvičíme krátkou contemporary choreografii. Můžete se těšit i na improvizace. Nemusíte se 

bát náročnosti, vítán je každý tanečník i netanečník. Pro vaše pohodlí si nezapomeňte 

sportovní oblečení a ponožky nebo piškoty, bude se vám lépe tančit. 

Taneční dílna - blok 2.xlsx 
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Výtvarná dílna - korálkování  

U nás si budeme vyrábět z ikea zažehlovacích korálků. Nic nemusíte brát, všechno bude na 

místě. Můžete si přinést nějakej dobrej chálec. Korálkování bude probíhat v pohodové 

atmosféře, pokecáme a domů si odnesete vaše výtvory.          

Výtvarná dílna - korálkování - blok 2.xlsx 

Zpívání s kytarou 

Chcete si zazpívat? Neváhejte a přijďte! Písničky k táboráku, populární i folkové písničky 

i písničky podle svého vlastního výběru … Strávíme spolu příjemný čas, těším se na vás! :-) 

Zpívání s kytarou - blok 2.xlsx 

Dílna deskových her I.  

Chceš strávit dopoledne nějakou „klidovou“ aktivitou, a ještě se u toho pobavit? Tak si přijď 

s námi zahrát deskovky! Přines si sebou nějakou dobrou chálku a ideálně i nějakou deskovou 

nebo karetní hru, kterou by sis chtěl s kámoši zahrát. Budeme mít nějaké hry připravené, ale 

když něco přineseš budeme moc rádi. Nic jiného nepotřebuješ. Tak neváhej a přijď! 

Dílna deskových her I. - blok 2.xlsx 

Dílna deskových her II. 

Přijďte si k nám zahrát deskové hry a užít si spoustu zábavy.  Můžete si přinést svoje vlastní 

hry anebo si vybrat z naší nabídky. Kromě klasik jako je Bang nebo Uno poznáte i další méně 

známé hry. 

Dílna deskových her II. - blok 2.xlsx 

Partička – improvizační hry  

Zahrajeme si hry podle pořadu Partička, který je založen na improvizaci. Pokud pořad neznáte, 

nevadí. Pravidla zábavných slovních, hádacích i hereckých her si vysvětlíme. Na naši dílnu se 

pohodově nalaďte a nezapomeňte doma smysl pro humor!  

Partička - improvizační hry - blok 2.xlsx 

Piškvorky, Bingo  

Chtěl bys zažít zábavné, ale pohodové odpoledne se svými kamarády? Neváhej a přijď na 

kulturní den k nám! Máš jedinečnou šanci stát se oficiálně nejlepším hráčem piškvorek na naší 

škole či si vyzkoušet oblíbenou hru bingo. S sebou ti stačí jen tužka a skvělá nálada. A jako 

bonus čeká výherce sladká odměna! 

Piškvorky, bingo - blok 2.xlsx 
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Bubny a perkuse 

V naší hudební dílně vám ukážeme, že v každém se skrývá skvělý rytmus a je jen potřeba ho 

probudit! Seznámíme vás s řadou rytmických nástrojů, které si všichni v dílně budou moct 

vyzkoušet a účastnit se jamu ve kterém nebudou chybět ani bicí a kytary.  

(Všechny nástroje budou dostupné v dílně) 

Bubny a perkuse - blok 2.xlsx 

Sborový zpěv  

Zpíváte rádi? Baví vás hudba všeho druhu? Chcete na vlastní kůži zažít, jak probíhá zkouška 

pod taktovkou profesora Sládka? Tak to máte jedinečnou příležitost všechny tyhle věci zažít 

v našem kouzelném sborovém workshopu. 

Sborový zpěv- blok 2.xlsx 

Šachy  

Baví tě přemýšlet? Tak se zapiš na dílnu šachů. Dle potřeby si vysvětlíme pravidla a základní 

taktiky hry, následně si vyřešíme pár šachových problémů a zjistíme, jakými způsoby se dostat 

z prekérních situací. Nakonec si můžeme uspořádat malý šachový turnaj. 

Šachy - blok 2.xlsx 

Metaculture – film (projekce animovaného filmu z dílny 4.B.) 

Chceš zažít debatu s vrstevníky trochu jinak než v chaosu přestávek nebo v tichých hodinách, 

kde se ostatní bojí mluvit? Série animovaných videí vytvořená studenty kvart pod dohledem 

organizace Metaculture vám jistě nabídne spoustu podnětného materiálu k diskusi! 

(Moderováno septimány, kteří asi budou podobně překvapení jako vy) 

 Metaculture - film - blok 2.xlsx 

Výtvarná dílna – rýsovna 

Hledáš oddychovou aktivitu, při které můžeš vytvořit něco na památku? Rád tvoříš rukama? 

Tak přijď do výtvarné dílny, kde na tebe bude čekat tvorba koláží na libovolné téma. S sebou 

si přines dobrou náladu a případně staré noviny nebo časopisy. 

 Výtvarná dílna - rýsovna - blok 2.xlsx 

Výtvarná dílna – dílna Vv  

Baví tě malování? Chceš rozvíjet svou kreativitu? Nebo si jen užít pohodové dopoledne? Tak 

přijď do výtvarné dílny! Nečekej klasickou hodinu výtvarky, žádnou teorii, žádnou pevně 

zadanou techniku ani téma. Tentokrát to bude na vás. Spojíme síly a společně vytvoříme něco 

fantastického! 

Výtvarná dílna - ateliér - blok 2.xlsx 
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Slepá mapa 

Myslíš si, že jsi mástr zeměpisu a dokážeš přiřadit vlajky různých států? Tak seber odvahu 

a přijď si to ověřit k nám na workshop. Můžeš dokonce vyhrát lahodné lízátko! S sebou si 

přines pouze své vědomosti a soutěživost. 

Slepá mapa - blok 2.xlsx 

Puzzle 

Máte rádi puzzle? Krátíte si dlouhou chvíli skládáním těchto dílků do sebe? Pak je tato dílna 

přesně pro Vás. Pokud máte doma nějaké puzzle, které již netrpělivě čekají na složení, vezměte 

je s sebou, během dne na ně určitě dojde řada.  

 Puzzle - blok 2.xlsx 

Lego a jiné stavebnice 

Pojďte s námi dát cihlu k cihle a postavit třeba zeď! 

Lego a jiné stavebnice - blok 2.xlsx 

Vietnamská kultura  

V dílně věnované vietnamské kultuře se seznámíte s tradičními svátky, zvyky, hostinami apod. 

Zároveň se dozvíte, jaký je život Vietnamce v České republice a jiných evropských státech. 

Součástí programu je i výuka vietnamského jazyka a ochutnávka. Dílna je vedena formou 

přednášky, diskuze. Na občerstvení vybereme od každého 20 Kč. 

Vietnamská kultura - blok 2.xlsx 

Kinect hry  

Xbox 360 s kinectem je legendární herní konzole, na které se hrají výborné pohybové hry nebo 

klasické hry s ovladačem. Přijďte zavzpomínat na legendární časy. 

 Kinect hry - blok 2.xlsx 

Jóga  

Cílem této dílny je, abychom se cítili lépe. Zaměříme se na uvolňovací, doplňkové 

a kompenzační cviky. Hodina bude probíhat ve volném tempu. S sebou si přineste pohodlné 

oblečení, ve kterém se vám bude dobře cvičit. 

Jóga - blok 2.xlsx 

Karetní hra BANG! 

BANG! je karetní hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Dále zde jsou 

pomocníci, kteří jsou na straně šerifa a společně se snaží vyhubit nepřátele. Odpadlík má za cíl 

šikovně manévrovat a vydržet ve hře až do samého konce. Budeš jím právě ty? 
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Karetní hra BANG 
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