
TÝDEN EVROPY NA GYMNÁZIU V CHOTĚBOŘI 
 

 

 

  

 

 
 

 

Organizátor projektu:  Euroklub, Amnesty International, seminář společenských věd 
 

Vedoucí projektu:  Jana Horáková, Natálie Dvořáková 
 

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

Výstup projektu: připomenout Den Evropy 

 

 

středa  26. 4. 2017 

Tamami Jošimoto, Velvyslanectví Japonska v ČR   
 Dobrý den, Japonsko! (minikurz origami) 

 11.05 – 11:50, učebna číslo 6, zeměpis – kvinta 

 12.00 – 12.45, učebna číslo 6, zeměpis – 1. A 
 

 

pátek  5. 5. 2017 

Jakub Lorenc, PFMU Brno  
 Přímá volba starostů ve Velké Británii, přímá volba starostů v ČR 

 14:15 – 15:45, učebna číslo 9 - zájemci 
 
 

středa  10. 5. 2017  

Den Evropy (zábavně vzdělávací program ve sportovní hale) 
 Evropské pohádky 

 garant: PaedDr. Marcela Chalupová 

 prezentace výsledků třídních soutěží, vyhodnocení 

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

 

 

pátek  12.  5.  2017 

Pavla Gomba, ředitelka UNICEF Česká republika 
 14.30 – 15.45, učebna číslo 9, seminář společenských věd, zájemci 

 
 

pátek  2. 6.  2017 

„Jiný kraj, jiný mrav?“ 
 Předsudky a stereotypy v nás 

 Arpok  

 10.10 – 11.50, učebna číslo 6, zeměpis 2.A 

 12.00 – 13.40, učebna číslo 6, zeměpis sexta 
 
 
 



TÝDEN EVROPY NA GYMNÁZIU V CHOTĚBOŘI 
 

 

 

  

 

 
 

 

17. 3. 2017 

„Poznej Vysočinu“ 
 soutěž Krajského úřadu v Jihlavě o Kraji Vysočina pro mladší studenty 

 účastnice -  Lenka Dejmalová 

 garant: RNDr. Marie Jobová 

 
 

24. 3. 2017 

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

 účastnice – Markéta Karlíková  

 garant: RNDr. Marie Jobová 
 

 
duben, květen 2017 

Poznáváme státy EU IX. 
 garant: RNDr. Marie Jobová, Mgr. Michaela Dostálová 

 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 10. 5. 2017, vyhodnocení 

 přidělené státy – prima: Španělsko, sekunda: Řecko, tercie: Portugalsko, kvarta: Irsko 

 
 
květen 2017 

SRN tak, jak ho vidí septima 
 garant:RNDr. Marie Jobová 

 studenti septimy vypracovali prezentaci o SRN, 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   

 
 
březen, duben, květen 2017 

Soutěž EuropaSecura 
 organizátor: Europeum – Institut pro evropskou politiku 

 krajské kolo v Jihlavě -  obhajoba bezpečnostních analýz 

 do krajského kola postoupil jeden tým 

 garant na škole: PaedDr. Marcela Chalupová 
 


