
 

 

 

11.45 - 12.00 hod Prezence v budově Gymnázia Hranice, laboratoř fyziky 

12.00 hod Zahájení konference  

Prezentace Aktivity č.1 – Výchova k aktivnímu občanství je určena pro výuku občanské výchovy v  
8. – 9. třídě základní školy odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  Cílem této aktivity je naučit 
žáka aktivním postojům v občanském životě, poznat systém státní správy a samosprávy, získat 
potřebnou sebedůvěru pro naplňování svých občanských práv, rozvíjet komunikační dovednosti a 
schopnost věcné argumentace,  získat zkušenosti z veřejné prezentace a diskuse. Aktivita motivuje 
žáky k zapojení do občanského života.  Autorka aktivity připravila 20 prezentací v Power Point, 20 
pracovních listů, 9 testů, 8 besed a 3 exkurze.    

Prezentace Aktivity č.2 – Podnikání a právo je určena pro výuku  Člověk a svět práce v maturitních 
ročnících středních škol. Cílem aktivity je zajímavějším způsobem přiblížit studentům možnosti a 
podmínky pro podnikání v naší zemi. Pro cílovou skupinu byly zpracovány následující témata: 
1. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 
2. Základní právní povědomí v problematice podnikání, zaměstnání, trhu práce 
3. Základy marketingu, financování a organizace podniků a daňový systém. 
Bylo vytvořeno 40 prezentací, 40 pracovních list a 20 testů. Bylo připraveno 10 besed a 5 motivačních 
exkurzí. 

Prezentace Aktivity č.3 – Fyzika v příkladech je určena pro výuku fyziky a seminářů fyziky na 
středních školách. Pro zájemce je připraven 2. díl Sbírky řešených příkladů z fyziky v elektronické 
podobě. 

Prezentace Aktivity č.4 – Biologie pod mikroskopem je určena pro výuku biologie v 8. a 9. třídě 
ZŠ a všech ročnících středních škol.  Pro cílovou skupinu byly připraveny prezentace, manuály a 
pracovní listy pro 36 laboratorních prací z biologie. Dále byly realizovány 3 exkurze s pracovními listy.  

13.00  - 13.30 hod   Přestávka s občerstvením 

Prezentace Aktivity č.5 – Tajemství chemie je určena pro výuku chemie v 8. a 9. třídě ZŠ.  Pro 
cílovou skupinu byly připraveny prezentace, manuály a pracovní listy pro 12 laboratorních prací z 
chemie. Dále byly realizovány 2 exkurze s pracovními listy. 

Prezentace Aktivity č.6 – Poznáváme chemii je určena pro 1. a 2. ročníku šestiletého studia a 4. a 
5. ročníku víceletého studia a odpovídajících ročníků čtyřletého studia. Pro lepší názornost obtížného 
učiva chemie bylo vytvořeno 56 multimediálních interaktivních prezentací a 56 pracovních listů. 
  
Prezentace Aktivity č.7 – Matematika interaktivně je určena pro výuku předmaturitních a 
maturitních ročníků středních škol. Bylo zpracováno 32 prezentací  ve Smart Notebooku, 8 
pracovních listů a 4 testy.  

 
   14.30 hod  Diskuse k materiálům 

15.00 hod  Ukončení konference 
Pro účastníky budou připraveny materiály v elektronické podobě.  Výukové materiály 
budou také zpřístupněny na projektovém webu školy:  
http://gymnaziumhranice.cz/projekty/projekt_sp/#materialy 

 

Svět práce v každodenním životě 
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