
Zápis ze setkání 

 

Zahájení: 27. 4. 2017 v 15.00 hodin, SEVER Litoměřice, Masarykova ul., naproti finančnímu 
úřadu. 

1. Úvodní informace, prezence 
 

2. Informace  MAP ORP LITOMĚŘICE, Ing. Šturalová 
- Zapojení v oblasti rozvoje základního a předškolního školství,  

 
3. Návrh plánu na školní rok 2017/2018, diskuse  

 

4. Nabídka o.p.s. SEVER Litoměřice, Ing. Poláčková – programy pro žáky, literatura, 
pomůcky apod.  
 
www.severekologickavychova.cz 

 

5. Předávání didaktických a odborných zkušeností k tématu:  

                Aktivizující metody ve výuce – co se mi povedlo. 
 

Byli jste báječní, děkuji za vaše příspěvky: 
 

Gymnázium J.J., Litoměřice – sekunda – Tereza – ukázka projektu s Francií 

- Tajný život města, aplikace plant@net 

ZŠ Litoměřice, Valy – metoda práce ve skupinách – A, B, C (mikroskop, 
poznávačka, práce se zdroji.) 

ZŠ LU Aplikace el. – na tabletech nebo na int. Tabule, - poznávačka: Quizlet, 
exkurze Hrdličkovo muzeum Praha, 1. lékařská fakulta, Den Země, prezentace 
západ slunce, problematika návaznosti matematiky s fyzikou, chemií, 
zeměpisem apod.  

ZŠ LT Havlíčkova – LP chemie s devátým ročníkem 

ZŠ Úštěk – chemie, požadavek na bezpečné látky, názvosloví – práce ve 
skupinách, A-Z kvízová tabulka,   

ZŠ Liběšice – chemie, skriptíčka – organika, anorganika, 8. r. ČR – „nej krajů“ 
na internetu, rozstříhané obrázky po třídě, žáci hledají a přiřazují na čtvrtku, 
vytváří sérii k jednotlivým krajům 

Inspirace SEVERem, smysly, stanoviště ke smyslům – kindrvajíčka – sluch, 
čich, chuť, apod. 



  

ZŠ Štětí – Ostrovní – prezentace (viz. Příloha mailu) 

ZŠ Úštěk – zeměpis – Prodos, History Park – Ledčice,   

ZŠ Ploskovice – dramatizace v matematice, loutky,  

ZŠ Brozany P. Liška, nezkreslená věda na youtube, hearing test, skládání 
pyramid, hledání dvojic pojmů,  
 

Připojuji inspiraci paní učitelky, která nemohla přijít a pár zajímavých odkazů: 

Najdete je na webu gymnázia http://www.gym-rce.cz/cz/o-skole/zakladni-informace/ 
vpravo nahoře je žluté M - studijní zóna 
moje materiály jsou v sekci OTEVŘENÁ ŠKOLA 
všechny kurzy jsou přístupné pro hosty bez hesla 
Kdyby k mým materiálům měl někdo připomínky, komentáře, nebo je chtěl využívat, nechť se na mě 
obrátí. 
Doufám, že mi to příště vyjde. 
hezký den 
Kateřina Blažová 
Gymnázium Roudnice 
	

Náměty	pro	badatelství:	

http://www.vedanasbavi.cz/vedecke-orisky?ID_mesta=21	

	

Univerzita	Olomouc	

http://www.priroda21.upol.cz/?sekce=vystupy_projektu	

http://vedajezabava.upol.cz/?sekce=manualy	

	

http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=41	

domácí	chemické	pokusy	

https://sites.google.com/site/dochepo/	

https://sites.google.com/site/dochepo/pracovni-listy	

	

chemické	pokusy	v	domácnosti	(youtube)	

https://www.youtube.com/watch?v=W2LGV7xcXWk	

 

Mgr. Petr Krňák 


