
Slavní Brňané a Jarošáci 

Cíl: 

Seznámit se Brňany a absolventy naší školy, kteří vynikli v různých oborech. Poznat, jakým způsobem 

si je Brno i naše gymnázium připomíná a prezentuje veřejnosti. 

Průběh: 

Na projektu Slavní Brňané a Jarošáci budou pracovat čtyřčlenné týmy. Jejich složení si určíte sami a 

nahlásíte ve čtvrtek 28. dubna. Stejný termín máte i na výběr zpracovávaného oboru. Nahlášení 

provedete e-mailem na adresu urban@jaroska.cz. Přihlašování je možné od 17.00. Záleží na pořadí, 

v jakém se e-maily zobrazí. (Kromě vybraného oboru můžete uvádět i náhradní, pro případ, že Vás 

někdo ve výběru předběhl.) 

17. května (úterý) – dopolední hra ve středu města, návštěva památníku Leoše Janáčka 

18. května (středa) – návštěva Památníku Jiřího Mahena, Mendeliana, Jurkovičovy vily a čestného   
                                     pohřebiště na Ústředním hřbitově 
 
19. května (čtvrtek) – soutěž o nejvýznamnějšího Brňana 

Pro aktivity v úterý a ve středu budete rozděleni na čtyři skupiny. 

Úkoly: 

Zpracujte stručnou charakteristiku jednoho bývalého absolventa našeho gymnázia, který vynikl ve 

vybraném oboru. Charakteristika poslouží pro 4. díl kalendáře našeho gymnázia. Pokuste se sehnat i 

vhodnou fotografii této osobnosti. Výstup: stránka kalendáře ve formátu 25 x 20 cm. 

Prezentujte dle vašeho výběru nejvýznamnějšího Brňana ve vámi vybraném oboru. Svou prezentaci 

doplňte dalšími vhodnými aktivitami. Výstup: stánek na výstavě Nejvýznamnější Brňané    

Hodnocení: 

Hodnocení návrhu listu kalendáře provedou učitelé. Hodnocení prezentace nejvýznamnější Brňana 

provedou vaší spolužáci. Budou hodnotit v těchto kategoriích:  

1. Nejvýznamnější Brňan 

2. Nejpovedenější prezentace osobnosti 

3. Nejlepší doprovodný program (Případné občerstvení je povoleno jen ve velmi decentní formě!) 

Informace: 

Tyto a další informace naleznete na www.evvojaroska.websnadno.cz v sekci Slavní Brňané a Jarošáci 

 

 



Obory: 

1. Hudebníci, zpěváci a tanečníci 

2. Básníci a spisovatelé 

3. Výtvarní umělci 

4. Architekti, stavitelé 

5. Filmoví tvůrci 

6. Herci 

7. Sportovci 

8. Politici a soudci 

9. Přírodovědci 

10. Vědci společenskovědních oborů 

11. Inženýři, technici, vynálezci 

12. Podnikatelé 

13. Historici, archeologové 

14. Speleologové, paleontologové 

15. Geografové, cestovatelé 

16. Učitelé, vedoucí dětských organizací 

17. Lékaři, veterináři, zdravotníci 

18. Ochránci přírody, ekologové 

19. Vojáci, policisté, záchranáři, hrdinové 

Po domluvě lze doplnit další obory. 


