Projektové dílny - DOMOV
2. stupeň ZŠ a G
Domov jinak aneb Mají si kde hrát?
Vedoucí dílny: Kateřina Weberová, Milan Ducháček
Jak se žije dětem, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat? Zajímá Vás, co to je dětský domov a
jak vůbec funguje svět lidí, kteří zde dospívají? Chcete poznat, jak to v dětském domově chodí? Existují i
jiná řešení, než je „děcák“? Chtěli byste si popovídat s lidmi, kteří vyrůstali v dětském domově,
s vychovateli a s vrstevníky, kteří nemají to štěstí, že mohou žít v kruhu vlastní rodiny? Dokážete jim to
nandat ve fotbale (nebo třeba v obíhačce)? Pak se zapište se do naší dílny.

Migrace židů ve 20. a 21. století
Vedoucí dílny: Lucie Hujerová, Tereza Váňová
Ve 20. i 21. prvním století se mnoho židů rozhodlo nebo bylo okolnostmi přinuceno opustit svůj původní
domova najít si nový. Odkud a kam se židé stěhovali a stěhují a co je ke změně domova vede? Na výstupu
dílny se dohodneme se studenty na první hodině. Může jím být animace, krátký film, brožura nebo
prezentace.

Ve škole jako doma
Vedoucí dílny: Kateřina Benková, Matěj Dostál
Chybí vám ve škole pořádná “zašívárna” - útulné místo, kde můžete odpočívat, studovat, scházet se se
spolužáky? Pojďme spojit síly, zrealizovat naše kreativní nápady, zužitkovat manuální či vůdčí schopnosti
a proměnit místnost studentského klubu v suterénu školy v náš druhý domov.
Vyzkoušíme si práci bytových designérů, ale čeká nás také malování či stěhování, dílna je proto určena
odvážným a akčním studentům.

Audiokniha
Vedoucí dílny: Ivana Dražná, Klára Kuběnová
Motto: Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. (Bernard Bolzano)
Navážeme na loňskou úspěšnou dílnu, kde jsme pro nevidomé vyráběli předmětové pohádky. Tentokrát
budeme vytvářet audioknihy. Žáci a studenti načtou doposud nepublikovanou audioknihu určenou
především pro nevidomé či slabozraké. Ale nejenom pro ně. V průběhu dílen bychom rádi navštívili
knihovnu pro nevidomé, kde si necháme odborně poradit, jak při načítání postupovat. Podíváme se do
dílny mistra houslaře z Rudolfina, který nám fundovaně a zábavně přiblíží své řemeslo. Jazykomilci
mohou načíst nějakou zábavnou publikaci ve francouzštině a němčině. Při prezentaci pustíme zdařilé
ukázky z knih.
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What is a home? What is the difference between a house and a home, and how is a home made?
Vedoucí dílny: Adam Coman, Freddie Parsley
To answer these questions we will cooperate with Design Disco. Design Disco is a nonprofit design
education program based in Prague. Founded in 2014 by Architectural Institute of Prague students Jason
and Ben, the program's goal is to introduce and immerse students to the field of architecture and design.
Within two years, the organization has expanded to a team of 12 instructors, teaching students about
design though workshops, lectures, and after school programs. Together with Lauder School, our aim is
to bring the Design Disco experience to the students through fun, engaging workshops and field trips. By
the end of the series of our workshops, students will learn to hone their creativity and have a better
understanding of what architecture is and their impact on the design world.

Setkání či střet?
Vedoucí dílny: Irena Poláková, Ivana Suchomelová
Je důležité znát své rodinné kořeny? A proč ano?
V projektu budeme zjišťovat rodinné historie a to, jak se prolnula s "velkou historií". Rodinné příběhy
sepíšeme, následně natočíme krátké filmy (vyhrajeme s nimi soutěž Centropy :).

Naše tělo - náš domov
Vedoucí dílny: Pavlína Jiroušková, Marie Maňasová
Za domov můžeme v nadsázce považovat i naše tělo. V této dílně se podíváme na to, jak dokážeme
pečovat o naše tělo a jaké rady bychom rádi předali našim spolužákům, kamarádům, rodičům (formám
předání informací se meze nekladou). Podíváme se, jak nás limitují civilizační faktory a třeba i nejrůznější
parazité (ze všech říší). Podrobíme naše těla fyziologickým testům a pokusíme se je vyhodnotit (prostě
jak si LŠ stojí v české populaci). Dílna je určitě otevřená pro všechny se zájmem o člověka ze všech
stran…..

Laboratoř DOMOV
Vedoucí dílny: Šárka Kvasničková, Tereza Rejšková
Zajímá vás, jak je možné, že dům, ve kterém bydlíte, nespadne? A
čím to je, že z kohoutku teče voda? A jak se to dělá, abychom
bezpečně zapojili elektřinu? A jak funguje výtah? A topení, wifi nebo
odpad? A na co všechno musí stavaři myslet, když projektují dům?
Pokud ano, naše dílna je právě pro vás! V laboratoři DOMOV
budeme zkoumat odpovědi právě na takové otázky a budeme
vytvářet modely, které ukáží různé mechanismy, které denně
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užíváme, aniž bychom si to vždy uvědomili a ocenili jejich důvtip. Prozkoumáme také dobře postavené
domy a zamyslíme se nad možnými chybami v konstrukci a vybavení.

UrbEx Prague
Vedoucí dílny: Klára Synková
Urban Exploration has become popular worldwide but UrbEx Prague has just a few entries. Could we
attempt to make a "guide for those who like the off-the-beaten-track" sights? Project will combine field
trips, taking videos, photos, editing into a guide form (and possibly making a website and an app). We
will look into word famous sites for inspiration (Berlin, Budapest, ...)

Pražské domovy-nedomovy
Vedoucí dílny: Peer Friedmann, Šoši Hametová
Výtvarně koncipovaný projekt, znalost hebrejštiny NENÍ nutná.
Hebrejské slovo Bajit (domov) se objevuje v různých spojeních. Občas opravdu souvisí s domovem či
domem (synagoga; nemocnice), ale často se používá přeneseně (věčný domov = hřbitov). Na projektu se
seznámíme s pražskými „domovy“ a budeme se snažit zachytit jejích „domovitost“ různými způsoby:
natáčením, focením, kreslením apod. – máme rádi všechny druhy výtvarného umění. Těšíme se na
umělecky zaměřené studenty, kteří by měli počítat i s tím, že součást projektu bude aspoň jeden den – a
pravděpodobněji dva dny – „v terénu“, a to v prosinci či v lednu. Studenti by se tedy měli cítit „doma“ i v
zimě.

Projekt – „cvičíme doma i ve škole“
Vedoucí dílny: Ivana Staňková, Michaela Fejfarová Peterová
Cílem projektu je zpracovat vhodné tréninkové sestavy nenáročné na prostor a náčiní, které budou
proveditelné doma či ve škole.
Studenti se seznámí se základy posilování – jak kombinovat cviky, kolik opakování, intenzita cvičení atd.
Sami pak sestaví plán cvičení, který následně natočí, sestříhají a prezentují.

HOME PAGE
Vedoucí dílny: Adam Bohbot, Jan Adamec
Garant: Jiří Ratajík
Když otevřete jakýkoliv web, vidíte jeho domovskou stránku. Tato domovská stránka vám zhruba řekne,
co máte od něj čekat, k čemu je dobrý a kolik práce si s ním někdo dal. Umíte si všímat, jak se tváří, co
nabízí, a dokážete zkontrolovat jeho věrohodnost? A jak se taková webová stránka propaguje, aby

Projektové dílny - DOMOV
zaujala lidi kolem sebe? Na druhou stranu, co asi lidé vidí, když se kouknou na vás? Co vidí, když se
kouknou do zrcadla? To vše a mnohem více na projektu Home page.

Dokumentační dílna
Vedoucí dílny: Carolina Sidon
Cílem bude dokumentace průběhu jednotlivých dílen a významná pomoc při zpracování výstupu daných
dílen pro prezentaci.
Podmínka: zodpovědnost, schopnost fotodokumentace, práce s prezentačními nástroji

