Učíme děti v rumunském Banátu
aneb výuka zeměpisu ve skutečné praxi
Výukové aktivity:
Závod kolem světa!
Bc. Jan Bolek, Bc. Dominika Krinedlová, Bc. Martin Pekař
Vydej se spolu se svými kamarády vstříc novým dobrodružstvím! Čeká na Tebe cesta kolem světa.
Nebude to ale žádná procházka růžovou zahradou. Jde tady o každou vteřinu. Zvolíš si jižní, anebo
severní cestu? Je to jenom na Tobě! Ale pozor, ať už se vydáš kamkoliv, nástrahy exotických krajin
mohou být pro Tebe a Tvůj tým zrádné. A zatímco budeš bezradně bloudit sibiřskou tajgou či snad
uvízneš na opuštěném ostrově v Indickém oceánu, tví soupeři se poženou nezastavitelně dál.
Nezapomeň, vyhraje ten nejrychlejší!
Geokačing aneb jaké přírodní katastrofy potkají kačenky na cestě světovými oceány
Bc. Tereza Čmejrková, Bc. Nikola Kulhánková
Před 24 lety smetla bouře ve východním Pacifiku kontejner z nákladní lodi, který obsahoval několik
tisíc gumových kachniček. Ty od té doby neohroženě putují světovými oceány a překonávají nástrahy
v podobě zatvrzelých rybářů, rozohněných sopek, děsivých tornád a dalších dobrodružství! Pojďte si
vyzkoušet, zda byste v jejich kůži obstáli i Vy!
Ničivá zbraň oceánu
Bc. Jan Duspiva
Tsunami! Přírodní katastrofa, která ničí vše, co ji přijde do cesty. Poznej sílu vodní masy. Víš, jak
tento jev vzniká a co je jeho příčinou? Jak velkou ničivou silou disponuje? Chceš si vyzkoušet, jak
tsunami působí na pobřeží na vlastní kůži? Pak se přijď osobně zúčastnit našeho programu na téma
Ničivá zbraň oceánu. Zodpovíme si společně základní informace týkající se tohoto přírodního jevu,
který představuje hrozbu pro přímořské oblasti světa. V rámci programu Vám zažijeme „skutečnou“
tsunami a společně si přiblížíme ničivé následky. Staňte se s námi odborníky na tsunami. Těšíme se na
Vás.
Chyť mě, když to dokážeš… aneb po stopách Fantoma Evropy
Bc. Tereza Lopatářová, Bc. Jitka Fixová
Fantomas je věhlasný zločinec, který již několik let nedá spát policistům po celé Evropě. Nikomu se
ještě nepodařilo spatřit jeho pravou tvář. Dokáže se pohybovat rychle a v přísném utajení. Každý den
páchá zločiny v jiném městě Evropy. Mezi lidmi kolují povídky o záhadném zločinci, který
detektivům ve všech státech Evropy doslova proklouzne mezi prsty. Zvládneš se Evropou pohybovat
stejně mrštně jako Fantomas? Jdi po stopách a zjisti, ve kterém městě se právě teď ukrývá. Pomoz
detektivům vypátrat pravou tvář zločince!
(I)migrační bublina
Bc. Eva Šonková, Bc. Kateřina Braunová, Bc. Elizabeth Jírová
Migrace do Evropy! Současný hojně diskutovaný fenomén, nebo po staletí trvající přirozený jev?
Chcete proniknout do tajů migrace? Dozvědět se, kolik lidí vlastně migruje, kam a především proč?
Jaké budou důsledky migrace v budoucnosti? Umíte se vcítit do role člověka, co opouští svůj domov i

rodinu? Kde najít relevantní informace o migraci a nenechat s sebou manipulovat polopravdami
produkovanými médii? Program migrační bublina přinese kritický pohled na migrační pohyby a
současně mediální scénu, vzhledem k níž se evropské, potažmo české, obyvatelstvo rozdělilo na dva
znepřátelené tábory. Jsou migranti dobří nebo špatní lidé? Představují pro evropský kontinent hrozbu?
Přináší s sebou exotické nemoci? Chtějí pracovat nebo pouze pobírat sociální dávky? Jaká je úroveň
jejich vzdělání a kvalifikace? Můžou muslimové bez problémů koexistovat s evropským
obyvatelstvem, či se ve vzduchu vznáší příslib válečného konfliktu? I odpovědi na tyto otázky budeme
společně hledat v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma (I)migrační bublina, tak neváhejte a
přijďte s námi prasknout přifouknutou bublinu jménem migrace!
Poznáváme Česko
Bc. Martin Kuřímská, Bc. Markéta Slepičková, Bc. Tereza Valigová
Pojď s námi probádat náš kraj. Budeme řešit otázky a úkoly, které v tobě probudí české kořeny.
Poznáš hlavní město České republiky? Znáš české tradice? Víš, co nejraději jíme a pijeme? Dokázal
by si poznat českou vlajku a státní symboly? Společně se vydáme na cestu po České republice, na
které získáš nové informace, zajímavosti a praktické informace, pokud by si chtěl navštívit Českou
republiku.
Pohleď pohled aneb znáte postcrossing?
Bc. Petra Komárková, Bc. Filip Tomíček
Pohledy jsou v dnešní přetechnizované době pro mnohé přežitkem. I přes to je však Česká republika
jednou z nejaktivnějších ,,pohledářských“ zemí světa. Do světa jsme v rámci aktivity Postcrossing
poslali již téměř tři čtvrtě milionu pohlednic a neméně jsme jich dostali.
Pohled nemusí být jenom pozdrav z výletu pro babičku, ale může nám zobrazit zajímavé nebo typické
místo z dané země, architekturu, přírodu, obyvatele jiných kontinentů a zemí, jejich zvyky… . Zároveň
se díky pisateli můžeme zlepšit v anglickém jazyce, a nebo se dozvědět jak se píše například ,,Dobrý
den“ čínsky, thajsky, nebo jak se to řekne v polském nářečí. Postcrossing není jenom posílání pohledů,
ale seznamování se světem. Postcrossing je sociální síť na papíře.
Najdi karibský poklad s piráty
Bc. Jiří Nerad, Bc. Jaroslava Tomková
Asi každý se někdy chtěl stát pirátem, na své velké lodi krotit rozbouřené vlny, mít svou vlastní
posádku a objevovat krásu a nebezpečí neznámého a dosud neprobádaného světa. Pokud si i ty chceš
splnit své dávné sny nebo se jen chceš pobavit a zjistit vše o dávné historii bukanýrů a objevování
neznámého světa, přidej se na cestu a najdi POKLAD S PIRÁTY. Prožij s námi příběh dávných
mořeplavců, kteří byli donuceni přejít pod pirátskou vlajku, a poznej s námi daleké země v Karibském
moři.
Platónská tělesa aneb matematika z jiného úhlu pohledu.
Bc. Lucie Suchá, Bc. Veronika Márovcová
Postavíme si společně různé matematické tvary.
Sportovní odpoledne:
Zažiješ s námi pravý ragbyový trénink, vyzkoušíme Tvoji přesnou mušku při střelách na bránu či kam
až dokážeš hodit frisbee aj.
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