
Dny přednášek a exkurzí 2022 
 

 

Přihlašování bude probíhat přes IS - Přihlašování na volitelné předměty a akce od čtvrtka  
2. 6. 2022 od 19,00 hodin do pondělí 6. 6. 2022. Nepřihlášeným žákům budou akce 
přiděleny. 
Pokud se ze závažných důvodů (rod. rekreace, lékař apod.) nemůžete programů zúčastnit, 
přihlaste se do složky Nemohu se zúčastnit. Omluvenku pak řešte s TU.  
Případné dotazy posílejte přes chat nebo na mail grim@gymbk.cz a nebo se za mnou 
stavte osobně. 
 

 

Pondělí 27. 6. 2022 – týká se 1.A, 1.B, QA, 3.A, 3.B, MA 

1.A – vlastní třídní program, PK 

3.B – vlastní třídní program, KB 

MA – vlastní třídní program, VA 

1.B, QA, 3.A – vybírají si z následující nabídky 

1) Turnaj v bowlingu 

2) Blok fyzikální kvíz a filmová adaptace některého literárního díla z maturitní četby 

3) Blok filmová adaptace některého literárního díla z maturitní četby a přednáška Jak 

pozorovat noční oblohu? 

 

 

Úterý 28. 6. 2022 – týká se 1.A, 1.B, QA, 2.A, 2.B, XA, 3.A, 3.B, MA 

1.A – vlastní třídní program, JE/PK 

XA – vlastní třídní program, PL/RY 

1.B, QA, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, MA – vybírají si z následující nabídky 

1) Návštěva chemických laboratoří MU Brno 

2) Exkurze na transfúzní stanici do Boskovic 

3) Čunča 

4) Exkurze do pivovaru v ČH 

5) Laser game 

6) Exkurze na Krajský soud v Brně 

7) Návštěva ZOO Brno 

8) S Mendelem za pokladem 

  

https://www.gymbk.cz/studenti/gymnazium/informacni_system.html
mailto:grim@gymbk.cz


Anotace k jednotlivým programům: 

Pondělí 27. 6. 2022 

1) Bowling Blansko 
Počet žáků: 30 
Dohled: P. Rychnovský + 1 (bude upřesněno) 
Čas:  9,00 – 11,00 hod  
Cena: 100,- Kč 
Sraz bude před bowlingem v 8.45 hod. Od 9.00 do 11.00 se hraje, poté bude vyhlášení a 
ukončení. Pokud žáci nepůjdou do školy na oběd, je nutné si jej individuálně odhlásit! 
 
2) Blok fyzikální kvíz a filmová adaptace některého literárního díla z maturitní četby 
Počet žáků: 30 
8,00-9,30 fyzikální kvíz, dohled: D. Kopal 
9,30-10,00 přestávka 
10,00-11,30 filmová adaptace některého literárního díla z maturitní četby, dohled: J. 
Doskočilová 
Místo: Učebna 201 
Fyzikální kvíz 

 Program pro 2-4 členná družstva, soutěž na principu HOSPODSKÉHO KVÍZU 
 40 otázek z různých oblastí fyziky (nic složitého, spíše obecný přehled) 
 Vítězné družstvo získá sladkou odměnu 

 
3) Blok filmová adaptace některého literárního díla z maturitní četby a přednáška Jak 
pozorovat noční oblohu? 
Počet žáků: 30 
8,00-9,30 filmová adaptace některého literárního díla z maturitní četby, dohled: M. 
Kratochvílová 
9,30-10,00 přestávka 
10,00-11,30 přednáška Jak pozorovat noční oblohu?, dohled: J. Chrástecký 
Místo: Učebna 202 
Jak pozorovat noční oblohu?  
Představení základů astronomie, která je možná s jednoduchými prostředky (přenosný 
zrcadlový dalekohled Skywalker, d = 20cm), které máme na našem gymnáziu. Co můžeme 
dnes večer na noční obloze vidět? Jak to najít? Co jsou to za objekty?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Úterý 28. 6. 2022 

1) Jeden den chemikem na univerzitě 
Počet žáků: 20 
Dohled: M. Košuličová 
Časový harmonogram bude upřesněn přihlášeným žákům vedoucí akce M. Košuličovou 
(předpokládaná délka trvání včetně cesty je od 8,00 do cca 14,00 hodin) 
Zajímá Tě chemie? Chceš se podívat, jak vypadá laboratoř na VŠ? Chceš si vyzkoušet 
chemické pomůcky, které ve škole nemáme? Tak neváhej a přihlas se na exkurzi na kampus 
MU! Nebudeme totiž jen koukat, ale pokusy si naživo vyzkoušíme :-)  
· S sebou: kartička zdravotní pojišťovny, svačinu a pití, laboratorní plášť, přezůvky, psací 
potřeby  
· Program: návštěva laboratoří Univerzitního kampusu, laboratorní cvičení v jedné z 
laboratoří (zadání úkolů bude upřesněno krátce před exkurzí), vše je zdarma, platí se pouze 
doprava 
· Každý si samostatně odhlásí oběd! 
 
2) Exkurze na transfúzní oddělení 
Počet žáků: 30 
Dohled: L. Pravcová, G. Vajčnerová 
Časový harmonogram bude upřesněn přihlášeným žákům vedoucí akce L. Pravcovou 
Prohlídka transfuzního oddělení v boskovické nemocnici je bezplatná. MUDr. Klímová 
povede úvodní přednášku na téma: Krev a její složky. Seznámí studenty s protokolem 
určeným pro prvodárce a podmínkami dárcovství. Odpoví na dotazy týkající se využití 
darované krve, ukáže způsob odběru a uchovávání plné krve i krevní plazmy. Projdeme 
místnosti, kde pracuje školený personál. Odvážní zájemci mohou podstoupit tzv. křížovou 
zkoušku, která slouží k orientačnímu určení krevní skupiny. 
 
3) ČUNČA 
Počet žáků: 30 
Dohled: T. Matějka 
Čas: 8,00 – cca 11,00 hod (podle počtu týmů) 
 Co to je?                                                                       
Basketbal, ale hraje se pouze na jeden koš.   
 Kolikačlenný tým? Název týmu?  
Minimum je tři, maximum pět hráčů. Je povinný (použijte fantazii).  
 Můžou být smíšené týmy?  
Ano, můžou být smíšené (holky a kluci), ale taky nemusí.  
 Místo konání?  
Tělocvična gymplu.   
 Kdo bude rozhodčí?  
Učitelé, ale jestli má někdo zájem, protože nesestavil tým anebo se chce účastnit trochu 
jinak, není problém.  
 Jak by se hrálo?  
Tělocvična by se mohla rozdělit na tři části, na kterých by se hrálo, pokud by byla hojná 
účast. Pokud ne, tělocvična by se rozdělila na půl.  
 Co s sebou?  
Sportovní oblečení, sportovní boty, pití a dobrou náladu.  



PS.: Jedinou podmínkou je znát trochu pravidla a dokázat driblovat, není to ale nezbytné. ; ) 
 

4) Exkurze do pivovaru Černá Hora 

Počet žáků: 20 (aby se akce mohla uskutečnit, je potřeba minimálně 8 zájemců) 
Dohled: bude upřesněno 
Program:  

 8.10 sraz na autobusové zastávce Blansko autobusová stanice - jízdenku si zakoupí 

každý účastník akce individuálně (pro studenta do 18 let a studenta s ISIC kartou je to za 

13Kč) 

 8.22 odjez autobusem směr Černá Hora náměstí 

 9.15 začátek prohlídky (ta trvá přibližně 1 hodinu) 

 11.05 odjezd z Černé Hory do Blanska 

 11.33 příjezd do Blanska a konec akce 

Cena: 50Kč 

 

5) LASER GAME  
Počet žáků: 24 (aby se mohla akce uskutečnit, je potřeba minimálně 12 zájemců) 
Dohled: bude upřesněno 
Program:   

 7.15 sraz na autobusové zastávce Blansko autobusová stanice (dá se jet ještě ze 
Svitavské 7.27) - jízdenku si zakoupí každý účastník akce individuálně (do 18 let a student 
s ISIC kartou 

 7.25 odjezd autobusem směr Boskovice, 17. listopadu 

 8.06 příjezd do Boskovic 

 9.00 začátky her - na místě je potřeba být alespoň 30 minut předem 

 11.53 odjezd z Boskovic do Blanska 

 12.33 příjezd do Blanska = ukončení akce 
Jedna hra trvá 15 min - máme zarezervovaných 6 her po 12 hráčích 
Cena za jednu hru pro každého: 70 Kč 
Pár doplňujících informací: 

1. Převlékání je možné v šatnách v přízemí, kde si i uschováme své věci (jsou zde 

uzamykatelné skříňky). 

2. Peněženku, klíče, telefon a další cennosti si můžete uschovat na baru. 

3. Doporučujeme si vzít s sebou tmavé oblečení a nutná je sportovní obuv :) 

4. Po převlečení a uložení věcí jdeme do arény – alespoň 20 minut před začátkem hry 

(8.40) 

 
6) Exkurze na Krajský soud v Brně 
Počet žáků: 20 
Dohled: Š. Petříková 
Časový harmonogram bude upřesněn přihlášeným žákům vedoucí akce Š. Petříkovou 
(předpokládaná délka trvání včetně cesty je od 8,00 do cca 12,00 hodin) 
Program: 
Od 9,00 hodin návštěva Krajského soudu v Brně. Obsahem bude oblast trestního práva - 
trestněprávní odpovědnost mladistvých, co všechno může být v současné době trestným 
činem - sexuálně motivované trestné činy, drogová trestná činnost apod., zkrátka s čím vším 



se mládež může v současné době setkat.  A také všeobecný přehled o soudní soustavě, 
postavení soudce, svědků aj. Přednáška trvá asi hodinu, pak bude prostor pro dotazy a 
diskusi. 
 
7) Návštěva ZOO Brno 
Počet žáků: 30 
Dohled: D. Fránková + 1 (bude upřesněno) 
Časový harmonogram bude upřesněn přihlášeným žákům vedoucí akce (předpokládaná 
délka trvání včetně cesty je od 8,00 do cca 14,00 hodin) 
Program: 
Po společné cestě bude následovat individuální prohlídka zoologické zahrady, po skončení 
společný odjezd zpět do Blanska. 
Cena: vstupné do ZOO a doprava do Brna 
 
8) S Mendelem za pokladem 
Počet žáků: 25 
Dohled: Z. Lukášová 
Časový harmonogram bude upřesněn přihlášeným žákům vedoucí akce Z. Lukášovou 
(předpokládaná délka trvání včetně cesty je od 8,00 do cca 13,00 hodin) 
Máte rádi hádanky a luštění? Pojďte se s námi vydat po stopách Johanna Gregora Mendela 
po parku kolem Špilberku. Projdete se interaktivní trasou, která byla vytvořena na počest 
200. výročí narození tohoto významného brněnského vědce. 
https://mendel.luzanky.cz/ 
Cena: doprava do Brna 
 
 
 

Anotace najdete také na webové nástěnce 
http://www.gymbk.cz/studenti/nastenka.html 

https://mendel.luzanky.cz/
http://www.gymbk.cz/studenti/nastenka.html

