Projektová výuka 2021
Projektová výuka (dále PV) je zaměřená na pobyt a bádání v terénu, na badatelsky orientovanou výuku. V terénu
získané podklady budeme zpracovávat, analyzovat a interpretovat.
Živou učebnicí nám bude především okolí Krásenska. Obec Krásensko se nachází v oblasti Drahanské vrchoviny
v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Moravského krasu.
Fotografie z PV 2020, která se konala v letošním školním roce, si můžete prohlédnout v aktualitách na gymelg.cz.
Také letos bude program třídenní. Na jeho konkrétní podobě zatím pracujeme, snažíme se zapracovat připomínky
účastníků PV 2020. Už teď vám ale můžeme slíbit, že rybníček a „broďáky“ budou i letos :).
Projektovou výuku nabízíme žákům letošních prvních, druhých a třetích ročníků našeho gymnázia.
Vzhledem ke kapacitě Rychty se jí může účastnit maximáně 31 studentů.
Místo: Drahanská vrchovina, pracoviště Lipky Rychta (https://www.lipka.cz/rychta?idm=21).
Termín konání: 1. září – 3. září 2021 (st-pá)
Cena: 1600,- (zahrnuje ubytování, stravu 5x denně + pitný režim, program, cestovné)
Pokud nastanou okolnosti (např. zhoršení pandemické situace v souvislosti s COVID-19), které by bránily uskutečnění
projektové výuky, bude pobyt zrušen a zaplacená částka vrácena.
Strava: 5x denně + pitný režim (začínáme obědem, končíme obědem). Diety včetně vegetariánské nutno nahlásit
předem.
Ubytování: v pokojích útulné historické budovy s lůžkovinami (vlastní spacák tedy není třeba)
S sebou: oblečení a obuv ( do terénu a každého počasí), věci osobní potřeby na 3 dny, malý batůžek na výlety, psací
potřeby, léky, které pravidelně užíváte, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti
(odevzdat při odjezdu).
Co máte udělat pro rezervaci místa na projektové výuce 2021?
1) Do konce dubna poslat vyplněnou a naskenovanou přihlášku na pholzbech@gymelg.cz. Jako předmět zprávy prosím uveďte
„PV 2021“.
2) Počkejte na email s potvrzením volného místa a teprve POTÉ v uvedeném termínu (bude v emailu) zaplaťte zálohu 500 Kč na
účet školy:
„PV 2021“.

99632621/0100. Použijte variabilní symbol, který žák obdržel na začátku studia a do zprávy pro příjemce uveďte

Závazná přihláška na výběrovou projektovou výuku v termínu 1. - 3. září 2021
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………..….. třída: ………………………………
Dieta:
Vegetariánská strava:
Datum: ………………..

NE x ANO (jaká) ……………………………………………………………………………………………….
NE x ANO
Podpis studenta: ………………………

Podpis zákonného zástupce: ……………………………..

Přihlášku pošlete do konce dubna 2021. Děkujeme a těšíme se na vás.

