
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

 

Orientační tabule 
 

Suterén Šatny Volný vstup 

 62 
Žákovská studovna 

Prostor pro trávení volného času žáků včetně možnosti připojení na wi-fi. 
Z technických důvodů je studovna pro Den otevřených dveří uzavřena. 

 63 

Učebna výtvarné výchovy 

Ukázka různorodých výtvarných aktivit nabízených žákům v rámci hodin výtvarné výchovy a 

představení práce s talentovanými žáky prostřednictvím výstavy žákovských děl z letošního 

krajinářského kurzu. 

Přízemí Vestibul Prezence 

 6 
Šatna pro Den otevřených dveří 

Zde je možno ponechat pod dohledem kabáty a bundy návštěvníků Dne otevřených dveří. 

 7 

Z organizačních důvodů je učebna pro Den otevřených dveří uzavřena 

(přípravné kurzy pro žáky 9. tříd k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého 

jazyka) 

 8 
Učebna základů společenských věd a občanské výchovy 

Výstava ročníkových prací žáků ze Zsv, projektů žáků Ov a materiálů pro výuku. 

Ukázka možností dalšího studia po absolvování gymnázia. 

 9 

Učebna cizích jazyků (německý jazyk, ruský jazyk) 

Prezentace materiálů pro výuku, projektů, prací žáků, aktivit spojených s výukou Nj (poznávací 

zájezd do Německa a Švýcarska, německé divadlo, …), informace o státní maturitě z cizího 

jazyka, možnost vyzkoušet si německou nebo ruskou verzi hry Scrabble a informace o 

jazykových kurzech pro veřejnost. 

 11 
Z organizačních důvodů je učebna pro Den otevřených dveří uzavřena 

(přípravné kurzy pro žáky 9. tříd k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého 

jazyka) 

 15 

Učebna francouzského jazyka 

Prezentace materiálů pro výuku, francouzské knihovny, prací žáků, aktivit spojených s výukou Frj 

(poznávací zájezd do Francie, exkurze, …), informace o státní maturitě z cizího jazyka, možnost 

vyzkoušet si francouzskou verzi hry Scrabble a informace o jazykových kurzech pro veřejnost. 

 17, 18 
Učebna chemie + laboratoř chemie 

Prezentace chemických pokusů a materiálů pro výuku chemie. 

 Tělocvična 
Sportovní aktivity žáků školy, prezentace pomůcek pro rozvoj pohybových dovedností žáků a dětí, 

informace o sportovních kurzech pro děti. 

1. patro 28 

Informační centrum 

Studijní literatura na gymnáziu, učební plány, školní vzdělávací programy, nabídky volitelných 

předmětů, informace o přijímacím řízení. 

Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám ve školním roce 2017/2018 pro 

žáky 9. tříd ZŠ, o jazykových kurzech pro veřejnost, sportovních kurzech pro děti. 

 31 

Učebna českého jazyka 

Prezentace žákovských prací, materiálů pro výuku, veřejné žákovské knihovny, projekce školních 

akcí, informace o společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, informace o přípravných 

kurzech k přijímacím zkouškám ve školním roce 2017/2018 pro žáky 9. tříd ZŠ. 

 33 

Učebna anglického jazyka 

Prezentace přípravy na zkoušky Cambridge Exam (mezinárodní jazykové zkoušky), ukázka 

využívání Scrabblu při výuce anglického jazyka a informace o jazykových kurzech pro 

veřejnost. 



 35 

Učebna zeměpisu 

Prezentace materiálů a pomůcek pro výuku, zeměpisných simulací s využitím počítačů a 

prezentace projektů s účastí zeměpisu. 

„Cestujeme po světě s buzolou“ – hra pro rodiče i děti. 

„AZ kvíz“ – zábavná vědomostní soutěž o ceny. 

„Sestav si vlastní mapu“ – zeměpisný workshop. 

 36 
Učebna biologie 

Prezentace materiálů pro výuku, elektronických herbářů žáků, projektů žáků nižšího gymnázia, 

seminárních prací, biologických pomůcek. 

 37 

Laboratoř biologie 

Mikroskopování, ukázka zobrazování preparátu v notebooku, ukázka praktických cvičení z 

biologie člověka (měření tlaku krve, měření vitální kapacity plic, určování BMI, ...), výstava 

fotografií z exkurzí. 

2. patro 42 

Aula školy 

14:00 - 16:00  ukázka hudebních aktivit školy 

16:00 - 18:00  veřejná zkouška pěveckého sboru Valentin 

         (soubor vznikl ve spolupráci s městem Příbor a je tvořen žáky naší školy 

       a ze zájemců z řad veřejnosti) 

 44 

Učebna přírodovědných předmětů 

Prezentace materiálů pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie, informace o státní maturitě 

z matematiky, informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám ve školním roce 

2017/2018 pro žáky 9. tříd ZŠ. 

 48 

Učebna fyziky 

Prezentace fyzikálních pokusů a materiálů pro výuku fyziky. 

Praktické ukázky laboratorních měření pomocí měřící soupravy Vernier. 

 50 volný vstup 

 51 

Učebna dějepisu 

Prezentace materiálů a pomůcek pro výuku dějepisu, představení první chromebookové učebny 

v České republice a jejího využití při výuce, ukázka tzv. Google Cardboardů (včetně možnosti 

vyzkoušet si fungování papírových brýlí, které umožňují vstup do virtuálního 3D prostoru). 

Ukázka didaktických dějepisných pomůcek 

   – současné i historické dějepisné mapy (od dob Rakouska po současnost) 

   – historické modely letadel a další techniky z 2. světové války 

   – ukázka zrekonstruovaného originálu pancéřové pěsti z 2. světové války (Panzerfaust) 

   – ukázka dobových tiskovin z přelomových událostí 20. století 

   – vývoj učebnic dějepisu v průběhu času (od 50. let 20. století po současnost) 

 53 

Učebna cizích jazyků (anglický jazyk) 

Prezentace poznávacích zájezdů do Velké Británie a studijních pobytů v Bad Marienbergu (SRN), 

doplňkové materiály k výuce Aj (časopisy Bridge a Gate), anglická knihovna, informace o státní 

maturitě z anglického jazyka a informace o jazykových kurzech pro veřejnost. 

Prezentace budoucí nové jazykové laboratoře. 

Vystoupení školního divadelního souboru Žluté S.A.K.O. s krátkou divadelní hrou 

„An Afternoon on the Beach / Odpoledne na pláži“ (délka představení 10 minut). 

v 15:45 hodin bude divadelní hra sehrána v anglickém jazyce 

v 16:30 hodin bude divadelní hra sehrána v českém jazyce 

 56 
Učebna hudební výchovy 

Prezentace materiálů a pomůcek pro výuku, projekce sborových akcí a ukázka hudebních aktivit 

školy. 

 58 

Učebna výpočetní techniky 

„Informatika převážně vážně“ (snadné logické hádanky, skládání elektronického puzzle, ukázky 

fotek a prací žáků, …). 

Ukázka 3D tisku, informace o projektu eduroam. 

Budova 

tělocvičny 
Tělocvična 

14:00 - 15:30  Gypri Liga (futsalová liga žáků gymnázia) 

15:30 - 18:00  trénink Basketbalového oddílu Příbor 

 202 
Učebna pro výuku cizích jazyků 

s ohledem na další aktivity školy je učebna pro Den otevřených dveří uzavřena 

 


