
 

 PROGRAM DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Suterén Šatny Volný vstup 

 62 
Žákovská studovna 
Prostor pro trávení volného času žáků včetně možnosti připojení na wi-fi. 

 63 

Učebna výtvarné výchovy 
„Pracujeme s talentovanou mládeží...“ - představení práce s nadanými žáky. 

Interaktivita a současné digitální technologie ve výuce výtvarné výchovy, představení aplikace Arts and 
Culture a její využití ve výuce, ukázka žákovských výtvarných prací. 

Přízemí Vestibul Prezence 

 6 
Šatna pro Dny otevřených dveří 
Zde je možno ponechat pod dohledem kabáty a bundy návštěvníků Dnů otevřených dveří. 

 7 

120 let školy 
Místnost věnována oslavám 120 let školy včetně prodeje/rezervace upomínkových předmětů. 

„Z historie školy“ 
Expozice historických materiálů umožňující náhled do minulosti Masarykova gymnázia včetně 
digitalizované kroniky školy. Dobové snímky dokumentují různé etapy vývoje školy a mapují život jejích 
pedagogů, žáků a absolventů. 

 8 

Učebna věnovaná představení programu DofE 
Představení neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ (DofE), jehož 
cílem je rozvíjet potenciál každého mladého člověka bez ohledu na jeho původ, sociální zázemí či fyzickou 
kondici. 

 9 

Učebna cizích jazyků (německý jazyk, ruský jazyk) 
Prezentace materiálů pro výuku, prací a projektů žáků, aktivit spojených s výukou Nj (poznávací zájezd do 
Německa, německé divadlo, …), cizojazyčná knihovna, informace o státní maturitě z cizího jazyka včetně 
informací o skládání mezinárodních zkoušek Goethe-Zertifikat a možnost vyzkoušet si německou nebo 
ruskou verzi hry Scrabble. 

 11 

„Absolventi maturantům“ 
V pátek od 15:00 do 17:00 hodin proběhne tradiční akce „Absolventi maturantům“, v rámci které 
absolventi z předchozích let předají aktuální informace o studiu na vysokých školách žákům, kteří budou 
v následujících dvou letech maturovat. 

 15 

Učebna francouzského jazyka 
Prezentace materiálů pro výuku, francouzské knihovny, prací žáků, aktivit spojených s výukou Frj 
(poznávací zájezdy do Francie, exkurze, …), ochutnávka francouzských palačinek, informace o státní 
maturitě z cizího jazyka včetně informací o skládání mezinárodních zkoušek DELF a možnost vyzkoušet si 
francouzskou verzi hry Scrabble. 

 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 2022/2023 pro žáky 9. tříd ZŠ, 
o jazykových kurzech pro veřejnost, sportovních kurzech pro děti. 

 31 

Učebna českého jazyka 
Prezentace žákovských prací, materiálů pro výuku, informace o školní žákovské knihovně a veřejné 
žákovské knihovně, prezentace úspěšného školního časopisu RESTART, projekce školních akcí, pravopisné 

aktivity/hry, informace o společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, informace o přípravných 
kurzech k přijímacím zkouškám ve školním roce 2022/2023 pro žáky 9. tříd ZŠ. 



 33 

Učebna anglického jazyka 
Všeobecné informace o výuce anglického jazyka ve škole včetně povinných hodin pod vedením rodilého 
mluvčího, prezentace přípravy na zkoušky Cambridge Exam (mezinárodní jazykové zkoušky), ukázka 
využívání Scrabblu při výuce anglického jazyka, doplňkové materiály k výuce Aj (časopisy Bridge a Gate) a 
informace o jazykových kurzech pro veřejnost. 

 35 

Učebna zeměpisu 
Prezentace materiálů a pomůcek pro výuku, zeměpisných aplikací s využitím chromebooků a prezentace 
projektů s účastí zeměpisu. 

Možnost vyzkoušení si vědomostních úkolů pomocí „www.umimeto.org“, „atlas.mapy.cz“. 

V pátek od 16:00 do 16:45 hodin a v sobotu od 10:00 do 10:45 hodin proběhne prezentace programu 
Erasmus+.  Dozvíte se o výjezdech skupin žáků do zahraničí (např. Francie, Španělsko), které jsou 
plánovány na období 2022 až 2027 a spolufinancovány z prostředků EU. Součástí prezentace bude také 
malé ohlédnutí za uplynulým projektovým obdobím, kdy v rámci programu Erasmus+ vycestovalo za 
vzděláním osm členů našeho učitelského sboru. 

 36 

Učebna biologie 
Prezentace materiálů pro výuku, elektronických herbářů žáků, projektů žáků nižšího gymnázia, 
seminárních prací, biologických pomůcek, biologických exkurzí. 

Prezentace činnosti Astronomického kroužku včetně pozorování oblohy pomocí školního teleskopu. 

 37 

Laboratoř biologie 
Mikroskopování, ukázka zobrazování preparátu v notebooku, ukázka praktických cvičení z biologie 
člověka (vitální preparát trepky, měření tlaku krve, určování BMI, možnost vyzkoušet si resuscitaci na 
figurínách), ukázky lisovaných herbářů. 

2. patro 42 
Aula školy 
Ukázka hudebních aktivit školy. 

 chodba 

Výstava „Jubileum bratrů Pavla a Václava Hyvnarových“ 
(JUDr. Václav Hyvnar - mj. v roce 1998 jej prezident české republiky Václav Havel vyznamenal Řádem T. G. 
Masaryka III., P. Pavel Hyvnar - významný kněz okresu Nový Jičín, mj. spolužák pražského arcibiskupa Jana 
Graubnera) 

 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 2022/2023 pro 
žáky 9. tříd ZŠ. 

Prezentace programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms. 

 48 

Učebna fyziky 
Prezentace fyzikálních pokusů a materiálů pro výuku fyziky. 

Praktické ukázky laboratorních měření pomocí měřící soupravy Vernier. 

 50 
Učebna „základů společenských věd a občanské výchovy“ 
Výstava ročníkových prací žáků ze Zsv, projektů žáků Ov a materiálů pro výuku, spolupráce se společností 
Post Bellum, prezentace společenskovědních a dějepisných exkurzí. 

 51 
Učebna dějepisu  
Prezentace materiálů a pomůcek pro výuku dějepisu, představení první chromebookové učebny v České 
republice a jejího využití při výuce, představení projektu „Dějepis+“ a nových metod badatelské výuky. 

 53 

Učebna cizích jazyků (anglický jazyk) 
Prezentace poznávacích zájezdů do Velké Británie a studijních pobytů v Bad Marienbergu (SRN), anglická 
knihovna, informace o státní maturitě z anglického jazyka a informace o jazykových kurzech pro 
veřejnost. 

Prezentace programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (spolupráce s partnerskou školou 
v Izraeli). 

 56 
Učebna hudební výchovy 
Prezentace materiálů a pomůcek pro výuku, ukázka hudebních aktivit žáků školy. 

 58 
Učebna výpočetní techniky 
Ukázky maturitních prací z programování, reklamních návrhů z mediální výchovy, prvních prací žáků i 
pomůcek z inovativně pojatých hodin informatiky v rámci tzv. „Nové Informatiky“. 



Ukázka 3D tisku a základů tvorby 3D modelu pro následný tisk. 

Budova 
tělocvičny 

Tělocvična 

Pátek: 
  od 14:00 do 15:30 hodin Gypri liga (futsalová liga žáků gymnázia) 
  od 15:30 do 18:00 hodin trénink Basketbalového oddílu Příbor 

Sobota: 
  sportovní aktivity žáků školy 

 202 
Učebna pro výuku cizích jazyků 
S ohledem na další aktivity školy je učebna pro Dny otevřených dveří uzavřena. 

 
 
 


