
Český jazyk
učebna 4. C 

(407) 4.patro

Anglický jazyk
učebna JAZ 4 

(410) 4. patro

učebna JAZ 1 

(103) 1. patro

učebna 4. B 

(406) 4. patro

prezentace ostatních cizích jazyků

učebna 4. A 

(207) 2. patro

Matematika
učebna 2. C 

(305) 3. patro

Fyzika
učebna 2. B 

(304) 3. patro

prezentace výuky chemie

16.00 ukázková hodina FJ

Ostatní cizí 

jazyky

učebna 1. A 

(204) 2. patro

15.30 ukázková hodina ŠJ

14.45 ukázka chemických pokusů

16.45 ukázka chemických pokusů

15.45 ukázka chemických pokusů

Chemie
učebna CH 

(111) 1. patro

Program DOD

16.30 ukázková hodina ŠJ

ukázka zábavných a netradičních úkolů z matematiky

ukázka fyzikálních experimentů

vytvoření vlastní LEGO animace

středa 9. února 2022

14. 30 - 17. 00

"klíčování" - kompozice dvou obrazových vrstev

IVT
učebna IT 

(309) 3. patro

učebna JAZ 3 

(408) 4. patro

prezentace výuky ČJ

ukázka zábavných aktivit v hodinách AJ

14.30 - 15.30 ukázková hodina latiny

Německý jazyk

učebna JAZ 2 

(101) 1. patro

ukázka zábavných aktivit v hodinách NJ

16.00 - 17.00 ukázková hodina NJ

14.30 ukázková hodina NJ

15.30 ukázková hodina NJ

15.00 ukázková hodina RJ



laboratoř B 

(107) 1. patro

Dějepis
učebna 3. B 

(307) 1. patro

Tělesná 

výchova

tělocvična  

1.patro

učebna 8. A 

(412) 4. patro

půdní 

vestavba 

školy 4. patro 

DVHV (401) 

4. patro

Spolek pro 

rozvoj 

gymnázia

učebna 1. C 

(105) 1. patro

DofE
učebna 7.A 

(310) 3. patro

ředitelka školy

povídání o programu DofE od 15.30

Esteticko-

výchovné 

předměty

Základy 

společenských 

věd a občanská 

výchova

prezentace hodiny dějepisu - Moderní dějiny

prezentace témat jednotlivých společenskvědních oborů

ukázky prací z výuky

učebna 3. C 

(308) 3. patro

ukázka aktivit v hodinách TV

hudební vystoupení

výstava žákovských prací

výstava trojrozměrných děl

Těšíme se na shledání s Vámi
Mgr. Lenka Vetýšková

Zeměpis

zábavné kvízy a testy ze zeměpisu

14.30 - 16.30 prezentace seminárních prací studentů

14.30 -17.00 prezentace laboratorní techniky, pozorování přírodnin

16.30 - 17.15 přednáška Dunajská delta

učebna 5. A 

(106) 1. patro
Biologie

Rozhovory s 

vedením školy

  ředitelna     

2. patro

Ing. Vladimír Nosek - předseda Spolku

přednáška Ing. Dluhoše 

přednášky v časech 14.30 a 15.30

Přednáška - 

Architekt 

Bedřich 

Bendelmayer a 

jeho návrh 

gymnázia

učebna 1. B 

(104) 1. patro

učebna 6. A 

(306) 3. patro

prezentace seminárních prací žáků

ředitelka školy Mgr. Lenka Vetýšková

zástupce ředitelky školy Jan Mazanec


