
ORIENTAČNÍ DNY
Vyber si téma kurzu

Ahoj, 
ty a tvoje třída se chystáte jet na kurz Orientačních dnů do Fryštáku. Čekají na vás
3 dny plné her, diskusí, společných zážitků a příležitos� poznat se úplně jinak než ve 
škole. To, o čem kurz bude, můžeš ovlivnit. Každý kurz má nějaké téma, a to si můžete 
zvolit. Pozorně si přeč� následující text.

¨ Moje třída, moje parta! Vztahy v kolek�vu, komunikace a respektování 
jeden druhého. Prostě třída jako tým.

¨ Sám sobě přítelem a rádcem! Objev o sobě něco nového, co tě možná 
překvapí. Poznej lépe sám sebe. (od 8. třídy)

¨ Sním až přijde On, mého srdce šampión! Láska, vztahy, přátelství 
a sexualita. Jak to vidí kluci a jak holky? (od 8. třídy)

¨ Co ze mě jednou bude? Celý život máš před sebou. Co dělat, aby se � 
vydařil? Co je v životě opravdu důležité? (od 8. třídy)

¨ Věřím, tedy jsem! Co je po životě a má nějaký smysl? V co věříš? Jaký je 
Bůh a jaké má v mém životě místo? 

¨ Média. Sociální sítě, mediální manipulace, reklama a mediální tvorba. 
V čem jsou média prospěšná a v čem nebezpečná?

Vyber 1 nebo maximálně 2 témata, která tě zajímají:
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