
listopad 2012 – !íjen 2013 
 
 



!! Historie m"sta (Opavsk# zámek, Poznej svoje 
m"sto, Cesta d"jinami m"sta) 

!! Obrazy r$zn#ch autor$ (Zden"k Burian, Jan 
Zrzav#, Ji!í Blata) 

!! Práce s papírem (vznik a v#roba, papírové 
obaly, sb"r starého papíru, …) 

!! V"dní obory (fyzika, chemie, biologie, 
p!edpov"% po&así,…) 

!! Práce se d!evem (Prad"dova zahradní galerie, 
pila, …) 



N"které akce jsou spole&né pro ob" skupiny 

!! Putování po Praze 
!! Práce na po&íta&i (pohyblivé 
obrázky) 

!! 'ifry, hádanky, hlavolamy, deskové 
a logické hry 



!! Termín: 5.11.2012 
!! D"ti nav(tívily Masarykovu st!ední 

zem"d"lskou (kolu v Opav", kde se nachází 
nová meteorologická stanice DAVIS VANTEGE 
PRO 2 

!! D"ti si prohlédly také starou meteorologickou 
stanici a dov"d"ly se n"co o sb"ru dat a jejich 
zpracování 



!! Termín: 3.12.2012 
!! D"ti si na Z' Engli(ova vyrobily váno&ní 

hlavolam, shlédly a vyzkou(ely si n"jaké 
fyzikální pokusy 



!! Termín: 7.1.2013 
!! Akci organizovala opavská kulturní 

organizace – Obecní d$m (Ostro)ná ulice) 
!! Program p!iblí)il historii dnes u) neexistující 

opavské památky, která pat!ila mezi 
dominanty m"sta. Komu zámek slou)il, jak 
asi vypadal a pro& byl nakonec zbo!en? 

!! O architektu!e památky a zámecké kultu!e se 
d"ti dov"d"ly prost!ednictvím eduka&ního 
programu 











!! Termín:  11.2.2013 
!! Hry deskové a logické – d"ti si zahrály 

deskové hry a také skládaly hlavolamy 
!! Chlapci pracovali se stavebnicí spalovacího 

motoru 



!! Termín: 25.3.2013 
!! D"ti si nejprve v malování vytvo!ili n"kolik 

obrázk$ 
!! Poté pomocí programu MS GIF Animator 

vytvo!ily animace 









!! Termín: 8.4.2013 
!! Galerijní animace k v#stav" Zde*ka Buriana 
!! Akci organizovala opavská kulturní 

organizace  - D$m um"ní (Peka!ská ulice) 







!! Termín: 22.4.2013 (Z' Engli(ova) 
!! D"ti se seznámily s r$zn#mi druhy (ifer 
!! Ka)d# si p!inesl svou za(ifrovanou zprávu, 

kterou se ostatní sna)ili vy!e(it 
!! Na konci sch$zky v(ichni !e(ili úkoly s r$zn" 

za(ifrovan#mi zprávami 









!! 20.5.2013 
!! Exkurze do podniku MODEL Opava (T"(ínská 

ulice) 
!! D"ti se seznámily s historií vzniku a p$sobení 

firmy 
!! Seznámily se s hygienick#mi p!edpisy a 

bezpe&ností práce – to potvrdily sv#m 
podpisem 





!! Termín: 17.6.2013 
!! Vyhodnocení docházky na akce – odm"n"ní 

nejaktivn"j(ích d"tí 
!! Zhodnocení akcí – co se nejvíce líbilo? 
!! Hraní deskov#ch her 
!! Návrhy na dal(í  
   (kolní rok 



!! Termín: 7.10.2013 
!! Akci po!ádala opavská kulturní organizace – 

Obecní d$m (Ostro)ná ulice) 
!! D"ti se op"t formou úkol$ seznamovaly s 

historií m"sta 









!! Termín: 21.10.2013 
!! Akci po!ádala opavská kulturní organizace –

D$m um"ní (Peka!ská ulice) 
!! D"ti shlédly fotografie Ji!ího Blaty 
!! D"ti plnily úkoly související s fotografiemi a 

se sochami a také si vyzkou(eli (amansk# 
rituál (hráli na bubny a jiné doprovodné 
prost!edky)  





'amansk# rituál 


