
Workshopy pro 1. a 2. ročníky 
Den konání: 3. září 2021 
Na workshopy se zapisujete přes url adresu https://www.supersaas.cz/schedule/pojfm/Adaptak12 (můžete 
použít QR kod) 
Pravidla: 
Rezervovat si můžete v 1 čas pouze 1 workshop, nesmí se časově krýt. Workshopy jsou většinou dvouhodinové, 
některé však hodinové. Každý si povinně registruje minimálně 2 workshopy. Prosím, nejprve si projděte 
workshopy a usmyslete si, které byste si zapsali. Mějte jich v záloze více, protože každý workshop má omezenou 
kapacitu a může být již obsazen. 
Rezervační systém bude spuštěn v 17:00! Buďte všichni připraveni s mobilem v ruce či u počítače. 
Při rezervaci hodiny se ujistěte, zda si zapisujete správný čas! Doplňte své jméno, vyberte třídu a nezapomeňte 
na e-mail! Na e-mail vám posléze přijde potvrzení rezervace. V případě, že byste se při rezervaci spletli, napište 
e-mail na balonr@pojfm.cz, popř. volejte na 776281606 (školní telefonická podpora platná jen v tento den). Ta 
však končí v 19:00. 
Pokud nevíte, kde se daná učebna (místo konání) nachází, zeptejte se nejlépe ve čtvrtek třídního učitele. 
 

 

 Garant, učitel Název workshopu Časy konání Trvání Místnost 
1 Aleš Garstka Moto sraz 8:00, 10:30 2 hodiny U hřiště SPŠ 
Setkání všech uživatelů i neuživatelů jednostopé techniky, výměna zkušeností, jízda zručnosti. 
2 Jiří Sumbal Robotické rameno UR 8:00, 10:30 2 hodiny D106 
Kolaborativní robotické rameno UR3 je sice určeno pro průmysl, ale my ho naučíme kancelářskou práci. Zjistíte, že naučit ho pracovat za vás není tak těžké, jak 
by se zdálo. Tento workshop je určen zejména žákům netechnických oborů z obchodky. A když budete mít chuť, jeden z našich robotů vám i kávu uvaří. 
3 Marta Murínová Závody Lego robotů 8:00, 10:30 2 hodiny E106 
Postavte si z Lega robotické auto a naučte ho jezdit po čáře nebo se vyhýbat překážkám. Nakonec se můžete poměřit s ostatními účastníky workshopu. 
4 Marcela Lukovská Don´t worry, be happy aneb Jenom malé drama (v angličtině) 8:00, 10:30 2 hodiny Tělocvična SPŠ 
Drobné divadelní etudy v anglickém jazyce, čtené i hrané scénky, pantomima spojená s jazykovým projevem, nácvik výslovnosti a schopnosti se předvádět - vše 
zábavnou formou.   
5 Roman Gottlicher Moderní deskové hry 8:00, 10:30 2 hodiny Hravárna 
Několik stanovišť s deskovkami různého typu (jednoduchá pravidla, kratší herní čas). 
 
 



6 Jiří Vašíček 3D tisk a VR 8:00, 10:30 2 hodiny Velux dílna  
Čeká na tebe tiskárna, počítač a nekonečné možnosti ohraničené jen dodou tisku... Nejlepší nápad bude vytisknut na naší nové SLA tiskárně - Tisky hladké jako 
ze skla. Druhý tiskne na profi tiskárně Ultimaker S3, která tiskne dva materiály najednou. Na ostatní čeká 9 tiskáren Průša MINI.  
7 Eva Chlopčíková Výuka malování 8:00, 10:30 2 hodiny Sraz před OA  
Studenti by pod vedením malíře a mne zvládli nějakou základní malířskou techniku. Byly by jim k dispozici malířské stojany, plátna, barvy, štětce, příp. úhly a 
papíry. S sebou si můžete vzít štětec!  
8 Vratislava Kotásková Hláskosloví (jazykověda) zábavně 8:00, 9:15, 10:30, 11:45 1 hodina A209  
Písmenkový kris- kros, skládání maximálního počtu slov z vylosovaných písmen, město, zvíře, věc se zadáním dvojhlásky, jedinečné hlásky, tři samohlásky...  
9 Martin Tobiáš Question Carousel s propojením na projekt Velux a 7 návyků 8:00, 10:30 2 hodiny Kavárium  
Zajímavá aktivita podporující kritické myšlení propojena s koncepcí projektu The Velux Foundations od A do Z. Téměř nekonečné příležitosti pro studentské 
nápady.  
10 Tatiana Lipinová DOFE 8:00, 10:30 2 hodiny Učebna A215 
Seznámení s Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu  
11 Martina Holečková Informace kolem nás aneb kritické myšlení 8:00, 10:30 2 hodiny A113 
Kritické myšlení - na ukázkách toho, jak nás často mohou klamat smysly, bychom si předvedli a vyzkoušeli, jaké techniky lze použít na zmatení diváka či čtenáře. 
Jak lehce je možné s námi manipulovat, jak nad informacemi přemýšlet. 
12 Michaláková Marta Fitness 9:15, 10:30, 11:45 1 hodina Posilovna OA 
 Pojďte si zacvičit do posilovny na obchodku! 
13 Bronislava Šnytová Ahoj, ruštino! 8:00, 9:15, 10:30 1 hodina A305 
Přiblížení ruského jazyka jako důležitého cizího jazyka - Rusko a život v Rusku (reálie, historie, zajímavosti - co o Rusku vím), nejlépe formou soutěže ve 
skupinkách, zábavná lexikální cvičení a úkoly. Možnost si něco poslechnout, zahrát, zazpívat… 
14 Svatava Oroszyová Le français est facile! 8:00, 9:15, 10:30, 11:45 1 hodina A111 
Konverzace v jednoduchých frázích, hravé zapamatování slovíček, seznámení s francouzskými reáliemi různými formami... 
15 Zuzana Špačková English games 9:15, 10:30, 11:45 1 hodina A314 
Žáci si zahrají různé jazykové hry- deskové, pohybové apod- pravděpodobně ve skupinkách.  
16 Jarmila Kotásková Po stopách mojí rodiny 8:00, 10:30 2 hodiny G305 
Základy sestavování rodokmenu (hledání informací, využití archivních materiálů, struktura rodokmenu) 
17 Zuzana Korbášová Voda - nebezpečí a první pomoc 8:00, 10:30 2 hodiny Malá tělocvična OA  
Informace o nebezpečí spojené s vodou (včetně video prezentace). Resuscitace (reálný nácvik s pomůckou), pomoc topícímu se z břehu pomocí házecí 
pomůcky, osvobození se ze sevření či škrcení topícím ve vodě (nácvik na suchu), obvazování části těla a quiz z první pomoci. 
18 Jiří Bača Odlévání podkovy 8:00, 10:30 2 hodiny Dílna D006 
Odlévání - žáci se naučí odlévat podkovu pro štěstí 
 



19 Robin Balon Zeměpis hravě i prakticky 8:00, 10:30 2 hodiny C207 
Ukážeme si zajímavé a praktické webové a mobilní aplikace, nakousneme aktuální problémy v Evropě i ve světě a zahrajeme si na představitele jednotlivých 
států. Nakonec si zasoutěžíme. 
20 Studenti IT Programování pro začátečníky - Scratch 8:00, 10:30 2 hodiny E102 
Neumíš programovat, ale přesto chceš jednoduše programovat? V tom případě je Scratch jednou z možností, jak do toho proniknout. Neboj se! 
21 Darina Šuhajová Hra Activity 8:00, 9:15, 10:30, 11:45 1 hodina A309 
AKTIVITY: kreslení a pantomima 
22 Radka Jeništová Fyzika, biologie - optické iluze 8:00, 9:15, 10:30 1 hodina H313  
Povídání o optických iluzích s ukázkami 
23 Richard Břenek Virtuální počítače v praxi  8:00, 10:30 2 hodiny G312 
Co jsou to virtuální počítače? Jak fungují v praxi? Chceš se podívat, co dělají ajťáci? Přijď! 
24 Táňa Sojková Badminton 8:00, 10:30 2 hodiny Velká tělocvična OA 
Pojď si zahrát badminton! 
25 Lenka Zárubová Přírodní vědy v praxi 8:00, 10:30 2 hodiny D201 
Jednoduché chemické a fyzikální pokusy prováděné v chemické laboratoři! 
26 Roman A. Šafner A Brief Look into British Comedy and Humour 8:00, 10:30 2 hodiny C205 
 Úvod do terminologie (satire, irony, word pun,...), názorné příklady, cvičeni, kde by zkusili sami přiradit různé vtipy do správné kategorie a následně několik 
vybraných sketchů od Monty Python a epizoda z Fawlty Towers, po každém z nich by byl rozbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


