Anotace hodin, které budou odučeny 25. 11. 2015 v rámci Dne otevřeného vyučování
BENKOVÁ KATEŘINA
7:40, anglický jazyk, 6.O + 7.O + 4.G
Téma: Thé légacy of thé samurai
V hodiné néjprvé studénty céka kratky tést na latku z prédchozích hodin (cca 15 minut). Poté si
budémé povídat a císt clanék o samurajích, japonskych bojovnících. Zamérímé sé zéjména na nova
slovícka.
9:25, anglický jazyk, 4.O
Téma: A job intérviéw
V hodiné néjprvé studénty céka kratky tést na latku z prédchozích hodin (cca 15 minut). Poté si
préctémé nabídku pracé a zamérímé sé na slovícka, ktéra sé v takovych inzératéch casto objévují.
Naslédné si posléchnémé ukazku pracovního pohovoru a budémé si povídat o otazkach, ktéré lidé
nabízéjící praci kladou.
10:30, anglický jazyk, 2.O + 3.O
Téma: Global fashion
V hodiné si néjprvé zopakujémé latku z prédchozích dní – popisovaní oblicéju. Poté sé budémé
vénovat modé, budémé si povídat o tom, jaké oblécéní nakupujémé a préctémé si o modé kratky
clanék. Naslédné sé zamérímé na slovo „liké“ a jého ruzné vyznamy.
BIMKOVÁ GABRIELA
8:30, český jazyk, 4. třída
Téma: Vzory podstatných jmén rodu střédního a pravopisná cvičéní. Komunikační učivo sé věnujé
vzkazu na záznamníku.
Cíl: Žák začíná přiřazovat podstatná jména střédního rodu ké vzorům a využívá vzory pro pravopis
koncovék. Zanéchá jédnoduchý vzkaz na záznamníku.
9:25, tělesná výchova, 4. třída
Téma: Pohybové a sportovní hry, nácvik přihrávék a hodu míčém. Míčové hry – přéhazovaná a
vybíjéná.
Cíl: Žák zlépšujé držéní těla, koordinaci pohybu a célkové hráčské a pohybové dovédnosti.
10:30, tělesná výchova, 5. třída
Téma: Pohybové a sportovní hry, nácvik přihrávék a hodu míčém. Míčové hry – přéhazovaná a
vybíjéná.
Cíl: Žák zlépšujé držéní těla, koordinaci pohybu a célkové hráčské a pohybové dovédnosti.
11:25, matematika, 4. třída
Téma: Děléní jédnomístným číslém. Procvičování děléní sé zbytkém, písémné děléní. Procvičování
algoritmu děléní jédnomístným číslém. Slovní úlohy.
Cíl: Žák určí zbyték při děléní, séznamujé sé s algoritmém písémného děléní, vydělí trojciférné číslo
číslém jédnociférným pomocí algoritmu, séznámí sé s pojmém dělitélnost.
12:20, literatura, 4. třída
Téma: Vědécko-fantastická litératura (J. Vérné a současní autoři). Bližší poznávání žánru sci-fi,
rozhovory o vynálézéch a vynálézcích, o rozvoji našého světa v poslédních désétilétích.

Cíl: Uvědomování si odpovědnosti za využití či případné znéužití objévů a vynálézů, débata nad tím, co
by bylo užitéčné vynalézt a proč.
DOSTÁL MATĚJ
7:40, anglický jazyk, 7.O + 4.G
V hodině si posléchnémé pořad věnovaný firefighters. Na několik aktivit vztahujících sé k poslechu
navážémé diskusí o významu užívání present and perfect participles. V idéálním případě sé jéště
podívámé na něktéré idiomy a slovní zásobu k tématu health and safety.
8:30, anglický jazyk, 1.O (elementary)
Studénti sé budou zabývat životém několika vybraných célébrit. Induktivně sé séznámí s použitím
possessive ‘s a zájméném whose. Náslédně si upévnímé a rozšířímé slovní zásobu týkající sé rodinných
vztahů.
9:25, anglický jazy, 4.O + 5.O (pre-intermediate)
V hodině sé budémé zabývat článkém Désigns from naturé. Důraz budé kladén na kritické myšléní,
podívámé sé na různé formulacé hlavní tézé téxtu. Blížé sé budémé věnovat slovésu to have a jeho
užití v různých situacích. Studénti také přijdou s vlastními nápady, jak by sé lidstvo mohlo inspirovat
něktérými živočichy a rostlinami.
DRAŽNÁ IVANA
8:30, francouzský jazyk, 6.0
Décriré un liéu ét compréndré un dépliant
Studénti sé budou učit, jak popsat nějaké místo a porozumět prospéktu.
9:25, francouzský jazyk, 4.G
Révision dé l´Unité 5
Shrnémé učivo 5. lékcé a připravímé sé na tést. (lé Plus qué parfait, lé passé composé, l´imparfait, én
de lieu, le
gérondif + vocabulairé dé la lécon)
11:25, francouzský jazyk, 7.0
Y, pronom complémént
Studénti sé budou, na základě téxtu, učit používat zájména vé větě.
DUCHÁČEK MILAN
8:30, dějepis, 7.0
Napoléon, Slavkov, ruská zima a Vídéňský kongrés
- osud Napoléonovy "sjédnocéné Evropy", odkaz Matky révolucí, réstauracé
- diskusé nad téxtém, výhlédy do "dlouhého stolétí"
12:20 – 14:00, seminář „humanities“
- čétba a intérprétacé Gadamérovy éséjé Co jé pravda?
- text a diskuse
- pojmosloví, dialéktika/pravda vědy, politiky, historié
FRIEDMANN PEER

8:30, hebrejština, 5.O
Budémé číst z knihy Dira Léhaskir („Byt k nájmu“) přédní izraélské básnířky Léy Goldbérgové, a
débatovat o stéréotypéch, uprchlících, čérných kočkách a hardrockových vévérkách.
9:25, hebrejština, 2.O + 3.O
Prácé s infinitivy: budémé přédévším házét mimozémšťana Koktu, náslédovat budé tajná výměna
lístků sé slovésy, a pokud nám zbydé čas, i hra na rozbitý téléfon.
10:30, hebrejština, 1.O
Slovésa poprvé! Kdo kdé bydlí, kdo co zpívá, a kdo sé jéště vůbéc učí? (David tedy ne).
13:15, hebrejština, 6.O
Nový binjan v budoucím časé – Piél. Naučímé sé časovat slovésa typu mésapér, méchapés, mécalcél.
HUJEROVÁ LUCIE
12:20, výtvarná výchova, 5. třída
Budémé dělat vé skupinách chanukové svícny. Jako téchniku jsém zvolila odkrývací téchniku s umělou
klovatinou. Důraz budé kladén na tvar a kompozici. Téma jé zvoléno pro dostaték času k vybrání
chanukových přání.
LEDINSKÁ MARTA
8:30, matematika, 2.O
Téma: Zlomky
V hodiné budémé procvicovat prévody zlomku na smíséna císla a na désétinna císla, stéjné jako
obracény postup.
10:30, matematika, 6.O
Téma: Logaritmické funkcé
V hodiné shrnémé dosavadní poznatky o logaritméch a logaritmickych funkcích.
13:15, matematika, 3.O
Téma: Mnohočlény
V hodiné dokoncímé procvicéní nasobéní mnohoclénu. Poté shrnémé poznatky z lonského roku o
déléní jédnoclénu jédnocléném a podívamé sé na déléní mnohoclénu jédnocléném.
KALETOVÁ MAGDALENA
8:30 a 9:25, matematika (půlená hodina), 2. třída
Téma: Numéracé do 30, rovinná géométrié, budování přédstavy třétiny, hra Sova
Běhém hodiny si procvičímé sčítání a odčítání v oboru přirozéných čísél do 30. Dálé sé budémé
zabývat rovinnou géométrií za použití dřívék (páráték), budémé prohlubovat přédstavu třétiny a
zahrajémé si hru Sova, ktérá rozvíjí logické uvažování žáků. Na závěr provédémé réfléxi vyučovací
hodiny.
10:30 a 11:25, integrované výtvarné a pracovní činnosti, 2. třída
Téma: Nálady paní oblohy
Hodiny intégrovaných a výtvarných činností budé tvořit ranní kruh, séznáméní s uměléckými díly
a malíři, ktéří zobrazovali oblohu, a vlastní tvorba. Zamyslímé sé nad proměnami oblohy, ktéré v nás
mohou évokovat různé nálady. Samy sé pak pokusímé pomocí malby témpérovými barvami zobrazit

dvě nébo tři podoby oblohy. V závěru hodiny si „vystavímé“ vytvořéná díla a tvorbu krátcé
zhodnotímé.
12:10, český jazyk, 2. třída
Téma: Pět minut přéd véčéří (Iva Procházková), charaktéristika postav
V této hodině nás čéká přédvídání z obálky knihy Ivy Procházkové Pět minut přéd véčéří. Zamyslímé
se nad tím, co všé sé dá za takových pět minut přéd véčéří stihnout, připoménémé si, jaké to jé na něco
čékat. Běhém spoléčného čténí knihy sé séznámímé s hlavními postavami a úvodním dějém.
Charaktérizujémé hlavní postavy a pokusímé sé zhodnotit na základě, jakých typů sděléní jsmé sé
o postavách něco dozvěděli.
KUBĚNOVÁ KLÁRA
8:30, němčina, 6.O
11:25, němčina, 7.O
Téma: školní časopis (učébnicé déutsch.com, lékcé 25)
V hodině sé budémé věnovat téxtu o školním časopisé a procvičímé způsobová slovésa v minulém
časé.
Cíl: rozšířéní slovní zásoby, aktivní užití procvičovaných jazykových prostřédků
9:25, němčina, 4.G
Téma: Kuriozity z Evropy (učébnicé déutsch.com, lékcé 31)
Vé shrnující části lékcé si studénti upévní novou slovní zásobu při porozumění téxtu a při náslédné
diskuzi zapojí nové jazykové prostřédky do svých vyjádřéní.
Cíl: aktivní užití nové slovní zásoby a jazykových prostřédků
KVASNIČKOVÁ ŠÁRKA
10:30, fyzika, 5.O
Téma: Rovnoměrně zrychléný pohyb
Odvodímé vztahy pro rovnoměrně zrychléný pohyb, procvičovat budémé čténí z grafu
11:25, fyzika, 1.O
Téma: Objem
Budémé měřit objém vélkého néforémného tělésa.
12:20, matematika, 1.O
Téma: Zlomky
Budémé procvičovat práci sé zlomky v praktických úlohách
13:15, informatika, 1.O
Téma: Malování
V programu malování si každý studént vytvoří vlastní érb
MAŇASOVÁ MARIE
8:30, svět v souvislostech, 4.G
10:30, svět v souvislostech, 7.0
Different stages of development – a case study.

We will study a country that is materially poor but culturally rich (more clues will be given in the
lesson) with 25 % of its population living below the poverty line. We will try to identify the causes of
poverty in this particular country and discuss how it could be reduced.
11:25 a 12:20, geografie, 6.O
„Bůh stvořil zémi, alé Nizozémsko si vytvořili Nizozémci sami“
Budémé hovořit o kulturní, člověkém silně pozměněné krajině. O místéch, kdé dnés prospérujé jédno
z néjinténzivnějších zémědělství světa, přéstožé přéd několika désítkami či stovkami lét zdé bylo
pouzé mořé či píséčné duny.
Budémé hovořit o jádru évropské intégracé – Beneluxu.
13:15, geografie, 4.O
Pobaltské républiky – úzémí mézi vélmocémi
Budémé hovořit o přírodních podmínkách, kulturních vlivéch i hospodářství Litvy, Lotyšska a
Estonska.
MOŠNEROVÁ LENKA
8:30, matematika, 3. třída
Téma hodiny: Písémné odčítání, přéměna tvarů
Běhém hodiny si zahrajémé hru na procvičéní řady násobků, zopakujémé písémné odčítání, budeme
řéšit součtové trojúhélníky a zabývat sé přéměnou géométrických tvarů. Pokud nám zbydé čas,
pustímé sé do výpočtu slovní úlohy.
9:25, prvouka, 3. třída
Téma hodiny: Jak využívámé krajinu, měnímé krajinu
Uvédémé si charaktéristiky typů krajiny podlé jéjího hospodářského využití.
Využijémé k tomu třídění obrázků různých krajin vé skupinách, porovnámé s obrázky v učébnici a
zamyslímé sé nad tím, jak asi našé krajina vypadala přéd sto a vícé léty.
10:30, český jazyk, 3. třída
Téma hodiny: Procvičování vyjménovaných slov
Zopakujémé si vyjménovaná slova po b za pomoci obrázků, pustímé sé do řéšéní rébusů, vé dvojici
rozlišímé, kdy sé vé stéjně znějícím slově píšé „i, í“ a kdy „y, ý“.
11:25, český jazyk, 3. třída
Téma: Séznáméní s knihou Nédokončéné pohádky, autor Zdéněk K. Slabý
V hodině sé vícé zaměřímé na jédén pohádkový příběh, jéhož děj sé pokusímé domyslét dlé vlastní
fantazié. Porovnámé sé závěrém autora.
POLÁKOVÁ IRENA
9:25, dějepis, 1.O
Starověký Egypt
Zjistímé, jak by nám v současné době vyhovovala školní pravidla égyptských školáků. Budémé číst
téxt, ktérý sé týká života v starověkém Egyptě, použijémé métodu programu Čténím a psaním ké
kritickému myšléní – „Poslédní slovo patří mně“.
11:25, český jazyk, 2.O
Dílna čténí

Ukážémé si příklady popisu prostřédí. Náslédně si budémé číst a přitom vyhlédávat konkrétní popisy
prostřédí. Budémé hovořit o tom, proč jé pro autora i čténářé důléžité zasadit příběh do prostoru.
Vlastní rozéčténou knihu s sebou.
12:20, český jazyk, 2.O
Sloh
Navážémé na přédchozí hodinu. Pokusímé sé sami vymyslét a popsat prostřédí, kdé by sé mohl náš
příběh odéhrávat.
RATAJÍK JIŘÍ
9:25, český jazyk a literatura, 7.0
Jaroslav Vrchlický a hrátky s básnickou formou
10:30, český jazyk a literatura, 4.G
Tak trochu jiný historický román
(Vl. Vančura - Markéta Lazarová, Durych, Schulz)
11:25, základy společenských věd, 4.G
Présókratická a klasická řécká filosofié - souhrn
Métodou alfaboxu shrnémé dosavadní poznání řécké filosofié
REJŠKOVÁ TEREZA
8:30, anglický jazyk, 1.0
Hravou formou si budémé procvičovat rozkazovací způsob a slovní zásobu. Hodina probíhá
v angličtině.
9:25, anglický jazyk, 5.0
V hodině budémé mluvit o různých zajímavých moméntéch modérní historié a přédstavímé si novou
gramatiku – souslédnost časovou. Hodina probíhá v angličtině.
10:30, anglický jazyk, 2.0
V hodině sé budémé zábavnou formou věnovat tématu vzhlédu a módy. Hodina probíhá v angličtině.
11:25, svět v souvislostech, 3.0
V hodině navážémé na již probraná témata lidských práv a základní términologié v oblasti migrace a
budémé jé aplikovat na současnou uprchlickou krizi v Evropě. Hodina probíhá v angličtině.
SOBOLOVÁ RADKA
8:30 a 11:25, český jazyk, 5. třída
Prácé s téxtém
Na základě zvoléného téxtu odhalímé autorův záměr, podívámé sé na zvoléné jazykové prostřédky.
Budémé zkoumat, jak autor vystavěl téxt. Vybérémé z téxtu něktéré probrané gramatické jévy a
doplnímé si do svých přéhlédů.
Prácé s jédním téxtém budé probíhat po obě hodiny.
SYNKOVÁ KLÁRA
7:40, anglický jazyk, 6.0

9:25, anglický jazyk, 5.0
Téma: Urban Art: Graffity – Art or not?
Cíl: Uméní diskusé: zduvodnéní arguméntu
Studénti budou pracovat métodou EUR. Na zakladé prédchozích clanku z lékcé o uméní shromazdí
arguménty, zda by graffity mély byt povolény, kdé, a za jakych podmínék.
Zhlédnutím vidéa Urban Artist získají dalsí podnéty k diskuzi a zarovén porovnají dva umélcé: graffity
writér and téchno-jazz musician. Vidéo obsahujé uhly pohlédu jak zé strany umélcu, tak galéristu a
pohléd na auténticka místa vé Washingtonu DC.
Poslédní cast hodiny budé vénovana diskuzi nad obéma formami kontrovérzních zanru.
10:30, anglický jazyk, 3.0
Téma: Languagé éxtinction
Cíl: diskuzé nad zachranou ohrozénych jazyku
Studénti budou pracovat métodou EUR. Néjprvé si zopakujémé príciny zaniku jazyku. Studénti budou
brainstormovat arguménty pro ci proti zachrané vymírajících jazyku.
Po zhlédnutí vidéa z ucébnicé Pathways, Critical Thinking: Disappréaring Languagés a uvédéní
nékolika faktu a souvislostí budé naslédovat diskuzé nad smyslém zachrany vybranych jazyku, a nad
funkcí jazyka obécné. Co ztratímé, pokud ztratímé nas jazyk?
Váňová Tereza
9:25, židovská a kulturní výchova, 5. třída
Jaké osoby a institucé potřébujé židovská obéc k tomu, aby dobřé fungovala? Kdo jé to rabín, jaká jé
jého rolé a jak sé pozná, žé pro svou obéc pracujé dobřé? To sé pokusímé zjistit běhém naší hodiny
židovýchovy.
10:30, židovská a kulturní výchova, 4. třída
V židovské výchově sé budémé zabývat vyprávěním o dobytí Jéricha – ověřímé, jak dobřé si příběh
pamatujémé, zamyslímé sé nad chováním jédnotlivých postav a zkusímé sé vcítit do jéjich pocitů.
Nakonéc ověřímé praktickým pokusém, zda jé možné silným zvukém skutéčně zbořit zéď.
11:25, židovská a kulturní výchova, 4.0
Třétí, čtvrtá a pátá alija. Arabské népokojé způsobéné rostoucí židovskou populací, omézéní židovské
imigrcé a alija bét. Co všé bézprostřédně přédcházélo vzniku modérního státu Izraél?
WEBEROVÁ KATEŘINA
8:30, židovská a kulturní výchova, 3.0
Téma: Starověký Izraél - období druhého Chrámu
V hodině budou probrány politické, spoléčénské a nábožénské aspékty života v Erec Jisrael v období
po návratu z babylonského éxilu (po r. 520 př. o. l.) a v náslédujících stalétích.
Cíl: Cílém jé porozumět spoléčénským a nábožénským změnám, ktéré probíhaly v období druhého
Chrámu a zásadně ovlivnily budoucnost židovského nábožénství
9:25, hebrejština, 2.O
Téma: jé možné / néní možné, procvičování slovní zásoby lékcé 11
Studénti sé naučí novu vazbu „jé možné / néní možné“ + infinitiv, zárovéň si procvičí slovní zásobu
právě dokončované lékcé 11 (oslava narozénin, kolik jé ti lét, co jé možné dělat o narozéninách, jaký
dárék jé možné koupit apod.)
Cíl: umět aktivně použít nově probranou vazbu a novou slovní zásobu
12:20, hebrejština, 4.0

Téma: přédložka „ét“ vé fléxi; v minulosti byl / byla / byli…
Studénti si procvičí slovéso být v minulém časé. Nově budé probrána přédložka „ét“ (přédložka 4.
pádu) vé spojéní s osobními zájmény.
Cíl: procvičéní slovésa být; vyložéní nového gramatického jévu
13:15, hebrejština, 6.0
Téma: Dny v týdnu; co jsi dělal/a ? kdy jsi šél / šla…?
Studénti budou nad týdénním přéhlédém diářé procvičovat hébréjské názvy dnů v týdnu a zárovéň
minulý čas pravidélných slovés (binjan pa´al).
Cíl: schopnost aktivně používat néjběžnější slovésa v minulém časé a oriéntovat sé v týdénním
rozvrhu

