
TÝDEN EVROPY NA GYMNÁZIU V CHOTĚBOŘI 
 

HLAVNÍ PROGRAM  
7. 5. – 15. 5. 2015 

 
 

 

Organizátor projektu:  Euroklub, Amnesty International, seminář společenských věd 
 

Vedoucí projektu:  Iva Fárková 
 

Garanti projektu: RNDr. Marie Jobová, PaedDr. Marcela Chalupová, Mgr. Michaela Dostálová, Mgr. 
Veronika Blažková 
 

Výstup projektu: připomenout Den Evropy 

 

 

čtvrtek  7. 5. 2015 

Mgr. Pavla Vítová – Katedra rozvojových studií PřF UPOL   
 „Ženy na Blízkém východě“ 

 11:05 – 11:50, učebna číslo 18, sexta, 2.A 

 „Irácký Kurdistán“ 

 12:00 – 12:45, učebna číslo 6, 1.A  

 12.55 – 13.40, učebna číslo T20, kvinta 

 

středa  13. 5. 2015  

Den Evropy (zábavně vzdělávací program ve sportovní hale) 
 „Sport v zemích EU“ 

   garant: PaedDr. Marcela Chalupová 

 prezentace výsledků třídních soutěží, vyhodnocení 

 8:10 – 12:30, sportovní hala, prima, sekunda, tercie, kvarta     

 

čtvrtek  7. 5. 2015 

Mgr. Petr Žák – Newton College   
 „Paměť jako kráva“ – trénink technik pro pamatováka jako má Sheldon Cooper 

 14:15 – 16:45, učebna číslo 9, společenské vědy – septima, 3.A, zájemci 
 
 

čtvrtek  14. 5. 2015 

PhDr. Miroslav Kadlčík – psychologické poradenství a diagnostika   
 „Postoje k vnějšímu světu“  

 15:15 – 16:45, učebna číslo 9, společenské vědy – septima, 3.A, zájemci 
 
 
 středa  20. 5. 2015 

Mgr. Kryštof Kothbauer – vedoucí Eurocentra Jihlava   
 „Evropská unie v kostce“ 

 9:05 – 9:50, občanská výchova – tercie 
 10:10 – 10:55, občanská výchova - kvarta 

 
        



TÝDEN EVROPY NA GYMNÁZIU V CHOTĚBOŘI 
 

SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY 2015 
 

 

 

Duben, květen 2015 
Maďarsko není jen guláš 

 garant: Mgr. Michaela Dostálová 

 v rámci hodin výtvarné výchovy připravili žáci třídy kvarta  

 (jsou vyvěšeny u šaten a slouží jako pozvánka na Týden Evropy) 

 
Duben, květen  2015 
Soutěž o účast na Letní škole rozvojové spolupráce pro středoškoláky 

 vyhlašovatel: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. 

 garant na škole: PaedDr. Marcela Chalupová, RNDr. Marie Jobová 

 kvinta,2. A, 3.A, sexta, septima 

 
18. 3. 2015 
„S Vysočinou do Evropy“ 
 soutěž Krajského úřadu v Jihlavě o Kraji Vysočina pro starší studenty 

  účastníci -  Dita Janáčková (septima), Tereza Julišová (kvinta), Jan Venc (kvinta), Jan Vaněk (kvinta)  

 první a druhé místo obsadily a čtrnáctidenní jazykový pobyt v Británii vyhrály Tereze Julišová a Dita 

Janáčková 

 garant: RNDr. Marie Jobová 

  
20. 3. 2015 
„Poznej Vysočinu“ 
 soutěž Krajského úřadu v Jihlavě o Kraji Vysočina pro mladší studenty 

  účastníci -  Patrik Krulík (sekunda), Anna Štorková (kvarta) 

 garant: RNDr. Marie Jobová 

 

duben, květen 2015 
Poznáváme státy EU VII. 

 garant: RNDr. Marie Jobová, Mgr. Michaela Dostálová, Mgr. Veronika Blažková 

 v rámci hodin zeměpisu a občanské výchovy ve třídách prima, sekunda, tercie a kvarta byly přiděleny členské státy 
EU, žáci mají za úkol vyhledat informace a zpracovat je do plakátové podoby, tuto představí v rámci Dne Evropy 
13. 5. 2015, vyhodnocení 

 přidělené státy – prima: Itálie, sekunda: Nizozemsko, tercie: Lucembursko, kvarta: Belgie 

 
květen 2015 
Maďarsko tak, jak ho vidí sexta 

 garant:RNDr. Marie Jobová, Mgr. Veronika Blažková 

 studenti sexty vypracovali prezentaci o Maďarsku, svoji práci představí v hodinách zeměpisu během měsíce května 
spolužákům z tříd prima, sekunda, tercie a kvarta, součástí Dne Evropy bude také písemný test na tuto zemi, který 
organizátoři připraví a následně vyhodnotí   

 prima, úterý 12. 5. – 1. vyučovací hodina 

 sekunda, úterý 12. 5. – 4. vyučovací  hodina 

 kvarta, úterý 12. 5. – 6. vyučovací hodina 

 tercie, pátek 15. 5. – 6. vyučovací hodina  



 
březen, duben, květen 2015 
Soutěž EuropaSecura 

 organizátor: Europeum – Institut pro evropskou politiku 

 15. 5. 2014 krajské kolo v Jihlavě -  obhajoba bezpečnostních analýz 

 do krajského kola postoupily 3 týmy 

 garant na škole: PaedDr. Marcela Chalupová 


