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1. Afrika – nespoutaný kontinent (45 minut – 90 minut s dotazy) 

Afrika to není jen Safari, ale také se podíváme jak se v Africe cestuje, jaké si lidé staví domy, 

nakoupíme v supermarketu pod širým nebem, zavítáme do školních lavic napříč kontinentem, za 

zvířaty a jejich příběhy, Afričany a jejich zvyky, ale také za kouzelníky. Zábavně a se zapojením 

žáků do děje procestujeme celou Afriku. 

 

2. Evropa – pestrý kontinent (45 minut – 90 minut s dotazy) 

Evropa není vůbec nudná, naopak i na našem kontinentu je spousta zajímavého. Společně se 

budeme toulat po Norsku, Anglii, Francii, Nizozemí, Španělsku, Itálii, Maďarsku, Polsku a 

Rumunsku. Každá země má své největší zajímavosti, ke kterým patří i netradiční příběh. Každý se 

zapojí naplno do cesty, která se může stát nejen snem, ale i skutečností.  

 

 



Tomáš KUBEŠ NABÍDKA PROMÍTÁNÍ A PŘEDNÁŠEK PRO ŠKOLY  I. STUPEŇ 

 
 

 

Tomáš KUBEŠ | Biskupcova 1766/13, 130 00 Praha 3 – Žižkov | +420 603 835 909 | tom@tomaskubes.cz | www.tomaskubes.cz STRANA 4 

3. Indie – cesta do pohádky (45 minut – 90 minut s dotazy) 

Indie je natolik fascinující zemí, že na ní nikdo nezapomene. Další vyzkoušená přednáška, kde 

poznáme její obyvatele, svět živých, bohů, svatých mužů, posvátných krav, největší festival 

velbloudů, koupání slonů, Tádž Mahal, svaté město Varanasí s řekou Gangou, auto na lidský 

pohon a především pohled na běžný život. To se musí vidět.  

 

4. O přednáškách  

Tento projekt může být pro vaši školu praktickým seznámením s Afrikou, Asií i Evropou, které 

zapojí žáky naplno do děje. Tyto přednášky vznikly díky zájmu pedagogů, jsou speciálně 

připravené pro žáky prvního stupně a mají za úkol nejen představit uvedené země a kontinenty, 

ale také poutavým příběhem interaktivně poskytnout informace. Délka přednášek je na jednu 

vyučovací hodinu, ale záplava dotazů často protáhne na další hodinu, proto doporučuji 90 minut s 

přestávkou. Přednášky jsem úspěšně uskutečnil již ve více jak 150 školách po celé republice. 

Přednáška je vhodná pro žáky prvního stupně, orientačně pro 50 - 70 žáků. Výhodou je přítomnost 

přímo u vás ve škole, tedy nedochází ke zbytečným přesunům a narušování výuky. Díky 

komornímu prostředí je možné zodpovědět řadu dotazů o promítaných místech. Při větším 

množství žáků je možné uskutečnit více přednášek po sobě, nebo během dne. Ideální je rozdělení 

1. a 2. ročník a poté 3.- 5. ročník. Přednášky jsou multimediální, vytvořeny jako ucelené pásmo o 

kontinentech nebo zemích s fotografiemi, videoklipy a autentickou hudbou. Možností je i připravit 

přednášky přesně zaměřené na konkrétní témata školy z Evropy, Asie a Afriky. 

Další témata a aktuální novinky najdete pod odkazem 

http://www.tomaskubes.cz/files/prednasky_tomas_kubes.pdf 
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5. Technická specifikace 

Nejčastěji přednáším v učebnách, kde je k dispozici datový projektor nebo interaktivní tabule, které 

je možné snadno připojit k notebooku. Obecně k přednášce potřebuji učebnu nebo aulu, kde je 

možné zatemnit nebo alespoň snížit intenzitu venkovního světla, plátno nebo bílou zeď, datový 

projektor a ozvučení. Notebook a prezentátor vozím s sebou. 

6. Ceny přednášek 

Cena přednášky je 50 Kč na žáka včetně dopravy, nebo smluvní částka dohodou podle počtu 

diváků. Cena je včetně DPH. Za přednášku vystavuji fakturu nebo příjmový daňový doklad. 

Uvedené přednášky je možné objednávat kdykoliv na následujících kontaktech: 

 e-mail tom@tomaskubes.cz, telefon 603 835 909 


