Zpráva o činnosti předmětové sekce českého jazyka
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
2.A – L. Číhalová – je nutné dobrat učivo – rozvoj prózy historické, venkovské a městské, vývoj
dramatu ve 2. pol. 19. st. – září
2.B a 2.X – M. Foersterová – je nutné dobrat učivo – májovci, ruchovci, lumírovci, rozvoj prózy
historické, venkovské a městské a vývoj českého dramatu ve 2. pol. 19. st. – září
IV.A – H. Malášková – je nutné dobrat učivo – světový realismus ve 2. pol. 19. st., májovci, ruchovci,
lumírovci, rozvoj prózy historické, venkovské a městské a vývoj českého dramatu ve 2. pol. 19. st. –
září a říjen
3.B – P. Janečková – je nutné dobrat učivo – česká próza 1. pol. 20. st. – září
3.X a 3.A – M. Foersterová – je nutné dobrat učivo – česká próza 1. pol. 20. st. – září
Důvodem zpoždění je nízká hodinová dotace v jednotlivých ročnících. V rámci tříhodinové dotace
jsou dvě hodiny týdně věnovány literatuře a jedna hodina věnována gramatice a stylistice. Vzhledem
k současným požadavkům na čtenářskou gramotnost, práci s uměleckými a neuměleckými texty
v návaznosti na státní maturitní zkoušku se mění systém výuky, který je tak daleko náročnější a
vyžaduje větší časový prostor.

Akce, mimoškolní aktivity
Spolupráce s MZK – projekt Listování – 20. 11. 2014 – název pořadu Legenda Z+H (Zikmund a
Hanzelka). Organizováno pro studenty 1. – 4. ročníku.
Den poezie – sobota 22. 11. 2014. Opět jsme se zúčastnili nejrozsáhlejšího festivalu poezie, který se
koná na památku narození K. H. Máchy. Nejrůznější akce probíhaly po celé České republice v týdnu
od 8. do 24. 11. 2014.
Téma letošního festivalu znělo Řezaná poezie. Program vytvořili studenti gymnázia pod vedením
vyučujících. Návštěvníci z řad studentů, pedagogů a široké veřejnosti mohli navštívit sekci Divadla a
poezie a zhlédnout ukázky z her slavných světových dramatiků, dále navštívit sekci věnovanou
osobnosti Jiřího Koláře. Sekce Poezie řezaná stoletími seznámila zájemce s vybranými básníky od
starověku až po 20. st. Tvorbu francouzských básníků nabídli studenti studující tento jazyk a závěr
patřil poezii, kterou vytvářeli sami studenti inspirováni zejména Vítězslavem Nezvalem.
Literární program byl doplněn výstavou koláží z vlastní tvorby studentů a na všechny pak čekalo malé
občerstvení v naší kavárně.
Návštěva Moravského zemského muzea – Oddělení dějin literatury – určeno pro studenty
navštěvující Seminář z českého jazyka.
Návštěva filmových a divadelních představení
Filmová představení: Zlodějka knih – 16. 12. 2014 (kino Lucerna)
Fair play – 17. 12. 2014
Divadelní představení: Machiavelli – Mandragora (Mahenovo divadlo)
Shakespeare – Romeo a Julie (Mahenovo divadlo)
Mrtvé duše (Městské divadlo)
Hořící sníh (Husa na provázku)

Soutěže
Olympiáda v českém jazyce
Školní kolo proběhlo 12. 12. 2014. V I. kategorii byl počet soutěžících 23, ve II. kategorii 24.
V okresním kole se na 2. místě umístila Zuzana Vrbková ze třídy 4.A. V krajském kole, které se konalo
9. 4. 2015, se Zuzana Vrbková umístila na 11. místě.
Prezentační soutěž
Školní kolo – 19. 2. 2015 – 1. místo Andrej Roštek - V.A
Finálové kolo – 20. 3. 2015 Gymnázium Vídeňská (spolupráce s Gymnáziem Elgartova a Gymnáziem
Terezy Novákové)
Andrej Roštek se umístil ve finálovém kole na 3. místě.

Další vzdělávání
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ – absolvovala P. Janečková.
Hodnotitel písemné práce a hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ – absolvovala M.
Foersterová.
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky – kurz absolvovaly P. Janečková, H.
Malášková, M. Foersterová a L. Číhalová (forma e-learningu).
Kurz Literární fantastika absolvovala P. Janečková.

Plnění plánu předmětové sekce
K opravám písemných maturitních prací – pokládáme za důležité, aby všichni vyučující českého jazyka
disponovali osvědčením o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel písemné práce.

Shrnutí práce předmětové sekce
Všichni vyučující českého jazyka vzájemně spolupracují, zapojují se do dalšího vzdělávání a podílejí se
na realizaci akcí, soutěží i mimoškolních aktivit.

Zprávu zpracovala: Leona Číhalová
Projednáno v předmětové sekci dne: 16. 6. 2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce Anglický jazyk
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Téměř všechny tematické plány byly splněny.
IV.A - J. Prchalová – chybí dobrat část lekce 7 (poslech, čtení s porozuměním, předložky a nepřímé
otázky) z důvodu náročného učiva pro žáky, toto učivo se dobere na začátku příštího škol. roku (je to
pouze zpoždění vůči osobnímu tem. plánu, ne vůči ŠVP)

Akce, mimoškolní aktivity
Frankenstein

- 4.11. 2014
- IV.A a 2.X
- organizace U. Baron a J. Prchalová
- anglické divadelní představení hrané profesionálními britskými herci, jako obvykle
na výborné úrovni
Vzdělávací exkurze do Londýna - 8. – 12. 12. 2014
- 21 studentů
- organizace J. Prchalová
- Exkurze měla zaměření kulturně-historické a jazykové. V rámci programu jsme shlédli interiér
královského hradu Windsor včetně střídání stráží a dále v Londýně Buckinghamský palác, hrad Tower,
muzeum v mostě Tower Bridge, Trafalgarské náměstí, sídlo britského premiéra na Downing Street,
památník velkého požáru Londýna Monument, katedrálu sv. Pavla, shakespearovské divadlo Globe,
hvězdárnu v Greenwich s nultým poledníkem a park sv. Jakuba. Po Londýně jsme cestovali metrem,
lodí, vlakem i lanovkou. Ubytování proběhlo v hostitelských rodinách v Londýně. Studenti byli
s programem i ubytováním velmi spokojeni.
My family and other animals - 12., 15. a 19.12. 2014
- 2.X, IV.A, II.A
- organizace U. Baron, R. Dostálek, J. Prchalová, M. Šmídová
- studentské divadelní představení , pro naše studenty hrané příliš
snadnou angličtinou
Anglický den - 12.6. 2015
- organizace R. Dostálek, S. Chalk, R. Martini, J. Prchalová, M. Šmídová
- studenti si mohli vyzkoušet anglické slovní hry a proběhla typická anglická soutěž Pub Quiz vedená
rodilým mluvčím ve skotském národním kroji (kiltu). Na závěr studenti ochutnali anglické slané i
sladké dobroty, které si sami připravili.

Soutěže
Konverzační soutěž

- školní kolo

- 63 studentů
- organizace R. Vysloužilová
- krajské kolo - kategorie II.C - Michaela Padrtová, II.A, 2. místo
- kategorie III.B - Veronika Chvátalová, 2.X, 2. místo
Juvenes Translatores 2014
- 5 studentů
- organizace U. Baron
Angličtinář roku
- 17 studentů
- organizace J. Prchalová
- naše škola se umístila na 17. místě v celkovém počtu více než 300
zapojených škol

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Výměnný projekt s Utrechtem - 9. – 14.4. 2015 (holandští studenti v Brně)
- 8. – 15.5. 2015 (naši studenti v Utrechtu)
- organizace M. Šmídová, pomoc R. Vysloužilová (exkurze do Vídně a
Morav. krasu)
- 30 studentů
- Pro studenty to byla jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. Uvědomili si kulturní rozdíly a různé
pohledy na svět. Navázali nová přátelství a měli možnost 2 týdny procvičovat angličtinu přirozenou
formou. V neposlední řadě poznali krásy ČR a Nizozemí. Projekt si velmi pochvalovali.

Další vzdělávání
Všichni vyučující AJ – 8.10. 2014 – seminář JŠ Park – seznámení se s novým formátem zkoušek FCE a
CAE
M. Šmídová
- srpen 2014 – týdenní Kurz metodiky pro učitele anglického jazyka (časová dotace 30
hodin)
- prosinec 2014 – Seminář Hodina bez učebnic
R. Vysloužilová - 27.8. 2014 - účast na konferenci AJ - pořádal OUP
- 8.11. 2014 - účast na konferenci AJ - metodické semináře - pořádala JŠ Park
- 28.3.2015 - účast na konferenci AJ - metodické semináře - pořádala JŠ Park

Plnění plánu předmětové sekce
Plán PS byl splněn.
Pokračuje úspěšně spolupráce s JŠ Park. Studenti měli možnost složit jazyk. zkoušky FCE a CAE.

Shrnutí práce předmětové sekce
Anglická sekce pracovala dobře a všechny proběhnuvší akce je možno hodnotit jako úspěšné, pro
studenty přínosné a i jimi pozitivně hodnocené.

Zprávu zpracovala: Jana Prchalová
Projednáno v předmětové sekci dne: 24. 6. 2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce německého a ruského jazyka
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Německý jazyk: Tematické plány byly splněny kromě následujících tříd:
III.A - učivo k tématům Wohnen, Menschliche Beziehungen bude zařazeno do plánu příštího roku.
3. roč. – učivo k tématům Sport, Gesellschaft bude doplněno a zařazeno do plánu příštího roku.
Ruský jazyk: Tematické plány byly splněny.

Akce, mimoškolní aktivity
Německý jazyk:
Organizace programu v rámci Dne jazyků 12.6. (org. Z. Autratová, B. Masaříková)
Ruský jazyk:
Návštěva divadelního představení Mrtvé duše v MDB (listopad ,org. R. Vysloužilová)
Tradice a zvyky ruských Velikonoc a Vánoc, „Boršč day“ (prosinec , org. Prof. Vysloužilová, H.
Malášková)
Příprava programu v rámci Dne jazyků 12.6. (H. Malášková, R. Vysloužilová)

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Německý jazyk:
Organizace Mezinárodního projektu UNESCO „ Das Licht – Quelle des Lebens, Symbol der Hoffnung“,
23. -26. 3 2015, účast celkem 60 žáků z partnerských škol ve Vídni, Pécsi, Nitře a z naší školy, další
žáci účinkovali v kulturním programu. Účast členů UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien, pedagogogů
partnerských škol. Na přípravě a organizaci projektu se kromě sekce německého jazyka podílela řada
dalších učitelů.
Výměnný pobyt v Ickingu (Bavorsko) v rámci partnerství s německým gymnáziem, 18 + 18 žáků,
17. – 25.6., (org. B. Masaříková, Z. Autratová)
Spolupráce při výměnném pobytu studentů z Utrechtu v Brně, duben, prof. Vysloužilová

Soutěže
Účast v celostátní soutěži „Němčinář roku“, 15 studentů.
Soutěž v německém jazyce: 1. místo v okresním a krajském kole , 9. místo v celostátním kole,
kategorie III A – Tereza Kalábová, 2.A
2. místo v krajském kole, kategorie III B – Nicole Heimová, III. A

Další vzdělávání
Z. Autratová - doplňkové školení pro hodnotitele ústní zkoušky ČJ, e-learning
školení pro hodnotitele ústní zkoušky pro žáky s PUP CJ, e- learning
R. Vysloužilová – metodický seminář Klacc k výuce RJ, 19.3.

Plnění plánu předmětové sekce
Plán práce předmětové komise byl splněn kromě exkurze do Vídně, neboť exkurzi do Rakouska
zorganizovala sekce Umění a kultura.

Shrnutí práce předmětové sekce
Spolupráce v rámci předmětové sekce je funkční. Největší a organizačně nejnáročnější akcí byl
mezinárodní projekt UNESCO. K úspěchům patří také přední umístění našich studentek v soutěžích
i to, že už více než 20 let ve spolupráci s naší německou partnerskou školou pro studenty
organizujeme výměnné pobyty.

Zprávu zpracoval: Zuzana Autratová
Projednáno v předmětové sekci dne: 15. 6. 2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce románských jazyků
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Všechny tematické plány byly splněny

Akce, mimoškolní aktivity
V lednu 2015 - studenti španělštiny měli možnost zhlédnout v aule školní divadlo ve španělštině
organizované třídou IV.A ( Kučová)
V lednu 2015 - studenti italštiny připravili divadelní představení „ Čarodějnice“ (Fialová)
V červnu – organizace Francouzského dne, Španělského dne, Italského dne ( ochutnávky specialit
daných zemí, prezentace, filmy, divadlo, turnaj v pétanque)
Od ledna 2015 probíhá příprava poznávacího zájezdu do autonomní oblasti Katalánsko. ( Kolářová,
Brhelová)
V lednu 2015 francouzská polovina I.A a 1.X navštívili Francouzskou alianci. (Křížová, Pernicová)
V březnu se v rámci projektu o hudbě natočil na kameru krátký rozhovor s ředitelkou Francouzské
aliance Aude Martin. ( Křížová, Pernicová)
V dubnu zavítala ředitelka Francouzské aliance Aude Martin na gymnázium a předala studentům
diplomy ze zkoušky DELF. ( Křížová, Pernicová)
V dubnu v rámci semináře francouzštiny studenti navštívili filmovou projekci v kině Art. (Křížová,
Pernicová)
V květnu se studenti zúčastnili workshopu „ Než se azyl stane domovem“ – zábavně – vzdělávacího
programu, který učí pomocí prožitku v Univerzitním kině Scala (Pernicová, Křížová)
Na konci května student z Venezuely ve třídách 2.X a III.A představil ve francouzském a španělském
jazyce svoji zemi, místní zvyky a kulturu. (Pernicová, Křížová)

Soutěže
V říjnu 2014 – proběhlo školní kolo soutěže MUNDO HISPANO organizované FF MU v Brně
(Kolářová, Brhelová)
V listopadu 2014 – v prostorách FF MU se uskutečnilo finále olympiády MUNDO HISPANO. V rámci
této soutěže se konala také prohlídka Filozofické fakulty a poté beseda se studenty španělštiny.
(Kolářová, Brhelová)
V prosinci 2014 se konala školní konverzační soutěž ve dvou kategoriích. Do krajského kola
postoupili:
SŠ I – Borek Doležel z 2.X
SŠ II – Zuzana Vrbková z 4.A (Kolářová, Brhelová)

V březnu 2015 výherci školního kola konverzační soutěže ve španělštině se zúčastnili krajského
kola.Na prvním místě v kategorii SŠ II se umístila Zuzana Vrbková a postoupila tak do ústředního
kola. (Kolářová, Brhelová)
V květnu 2015 Zuzana Vrbková se v ústředním kole španělského jazyka umístila na 3. místě.
Ve školním roce proběhla olympiáda z latinského jazyka CERTAMEN LATINUM. – 9 účastníků
Jakub Janík postoupil do moravského kola, kde se umístil na 10 místě. ( Novotná)
Ve spolupráci s brněnskou Francouzskou aliancí v listopadu 2014 proběhly mezinárodní zkoušky Delf,
které mají studenti možnost absolvovat vždy na podzim na našem gymnáziu. ( Pernicová, Křížová)

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
V září 2014 – navázání kontaktu s gymnáziem z francouzského Rennes, dohoda o partnerský výměnný
pobyt na podzim 2015 ( Pernicová, Křížová)
V říjnu 2014 - týdenní stáž francouzského studenta pedagogické fakulty, spolupráce v hodinách,
zapojení do akcí a činností ve škole (Pernicová, Křížová)
Během ledna -spojení přes Skype se studenty partnerské školy v Rennes. Studenti si virtuálně předali
informace o hudbě a školství. Mimo jiné se dohodli, že připraví menší projekt o hudbě. Jejich
výsledek bylo možné zhlédnout na vytvořeném blogu.(Pernicová, Křížová)

Další vzdělávání
Kamila Novotná- semináře pro testování jazykových dovedností v rámci Masarykovy univerzity,
participace na projektu IMPACT ( Závěrečné testy z jazyků na MU)
Monika Křížová – prosinec 2014, „Další vzdělávání učitelů FJ – příprava materiálů pro DELF“
Petra Pernicová – březen 2015, „Efektivní využití nových technologií v hodinách FJ“

Plnění plánu předmětové sekce
Komise pracovala dobře a všechny proběhnuvši akce je možno hodnotit jako úspěšné, pro studenty
přínosné a i jimi pozitivně hodnocené.

Shrnutí práce předmětové sekce
Největších úspěchů se dosahovalo ve francouzském a španělském jazyce. Ve francouzském je to
především možnost studentů absolvovat na naší škole oficiální mezinárodní zkoušky DELF, které
zajišťuje ministerstvo školství. Ve španělském jazyce za největší úspěch považujeme 3. místo Zuzky
Vrbkové v ústředním kole.

Zprávu zpracoval: Ilona Brhelová
Projednáno v předmětové sekci dne: 23.6.2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce matematiky, fyziky a IVT
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Tematické plány byly splněny, jen IV. A, 2. B neprobrána kapitola mnž. dané vlastnosti - Titus
Ondruška, 1. A Základní poznatky z molekulové fyziky, Vnitřní energie, práce a teplo - Hana Horáková

Akce, mimoškolní aktivity
Exkurze:
•

Dukovany

•

Dalešice

•

Dlouhé stráně

•

Vidacentrum

•

Hvězdárna

• Malá vodní elektrárna Letovice
Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU Brno:
•

praxe studentů

•

naši studenti vykonávají praktika 3. ročníku na PřF MU

•

Matematický víkend pro nižší ročníky – 9 studentů I. - II. A

•

Týden vědy Praha 2015 student 3. X David Holub

Kurz místní region ve Sloupu v Moravském krasu, pro I. ročník, červen

Soutěže
•

Logická olympiáda – listopad, studenti IT, Markéta Nečasová 3. X postoupila do krajského
kola

•

Matematický klokan – každoročně duben, zájemci z různých tříd

•

Přírodovědný klokan – každoročně říjen, zájemci z nižšího gymnázia

•

Finanční gramotnost – každoročně říjen až březen, postup do krajského kola Damir Solak

•

Piškqorky – každoročně říjen, postup do oblastního kola, zájemci z různých tříd

•

Pythagoriáda pro nižší ročníky gymnázia – každoročně březen

•

Bobřík informatiky – logická a informatická soutěž

•

Internetová matematická olympiáda – listopad, 3 týmy 3., 4., V., VI. ročník

•

Internetová fyzikální olympiáda – 1 tým studentů 4. ročníků

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
•

Water in our life – Miroslav Hruška

•

UNESCO – projekt světlo – Jaroslava Pindryčová, Hana Pospíšilová

Další vzdělávání
Semináře:
•

Srní – Setkání matematiků a fyziků 13. - 15. 11. 2014 účast Ilona Kopecká, Hana Gorodecká,
Jaroslava Pindryčová, Hana Pospíšilová

•

Fyzikální čtvrtky – účast učitelů na přednáškách Hana Pospíšilová, Jaroslava Pindryčová

•

Finanční gramotnost – 29. 9. 2014 účast Jaroslava Pindryčová, Hana Pospíšilová

•

Seminář VUT – 3D tiskárny a příslušný software – 27. 3. 2015 účast Jaroslava Pindryčová,
Hana Pospíšilová

•

Setkání fyziků v Dukovanech – 24. 3. 2015 účast Hana Horáková

•

Užití multimédií, Tvorba a zpracování videonahrávek – 17. 12. 2014 účast Zuzana
Druckmüllerová

Plnění plánu předmětové sekce
Plán předmětové komise byl splněn, je třeba se soustředit na plnění plánu a náplň hodin.

Shrnutí práce předmětové sekce

Zprávu zpracoval: Jaroslava Pindryčová
Projednáno v předmětové sekci dne: 19. 6. 2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce biologie - chemie
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Tematické plány nebyly splněny v následujících třídách:
Chemie
IV. (vyučující T. Novosadová) a 2. A (vyučující K. Voráčková); neprobrány halogenderiváty, dusíkaté a
hydroxyderiváty uhlovodíků, heterocykly; příčiny: nutné dlouhodobější opakování názvosloví,
procvičování reakcí; opatření: pracovní listy
2. B (vyučující E. Pláteníková) a 2. X (vyučující S. Hamerský); neprobrány alkyny, halogenderiváty,
dusíkaté a hydroxyderiváty uhlovodíků, heterocykly; příčiny: nutné dlouhodobější opakování
názvosloví, procvičování reakcí; opatření: pracovní listy
V. A, 3. A (vyučující S. Hamerský); neprobráno: nukleové kyseliny, vitamíny, syntetické
makromolekulární látky, léčiva a návykové látky, potravinářská chemie
Biologie
Konstatuji, že všechny tematické plány byly splněny.

Akce, mimoškolní aktivity
Předmětová sekce uspořádala během školního roku následující kurzy:
EKOKURZ
• kurz ekologie v regionu
• datum a místo konání: září 2014, SEV Lipka pracoviště Rychta Krásensko
• povinný kurz pro všechny studenty 2. a IV. ročníku studia (studenti, kteří se nemohli ze závažných
důvodů kurzu zúčastnit, absolvovali exkurzi v Otevřené zahradě na Údolní ulici v Brně a
vypracovali referát na téma „Pasivní dům“)
• organizovala: T. Novosadová, pedagogický doprovod studentů na kurzu: T. Novosadová, E.
Pláteníková, S. Hamerský a třídní učitelé (M. Císař a S. Kolářová)
• studenti absolvovali 2,5 denní program „Příroda naostro“ připravený pracovníky Lipky zaměřený
na ekologii v regionu (entomologické a hydrobiologické odlovy, determinace rostlin, hodnocení
kvality životního prostředí; data získaná v terénu studenti zpracovali a prezentovali před
spolužáky a odbornou komisí)
• kurz ve všech termínech proběhl bez problémů a byl přínosným doplněním teoretické výuky ve
škole
KURZ TRADICE A SOUČASNOST
• datum konání: květen 2015
• místo konání: rekreační středisko Prudká, Doubravník
• kurz „Tradice a současnost“ je kurz vyplývající ze ŠVP pro II. ročník. Během letošního kurzu
studenti absolvovali terénní exkurze v přírodní rezervaci Sokolí skály (entomologické a
hydrobiologické odlovy, determinace rostlin), návštěva ČOV Dalečín, vodního díla Vír I a vodní
elektrárny Vír I, Svratecká vodohospodářská NS
• organizoval: M. Navrátil, pedagogický doprovod J. Pindryčová

KURZ MÍSTNÍ REGION
• datum konání: červen 2015
• návštěva Rudického propadání
• pedagogický doprovod: M. Navrátil
Předmětová sekce uspořádala během roku následující exkurze:
ANTHROPOS
• návštěva MZM, pavilonu Anthropos
• datum konání: říjen 2014
• pavilon navštívili studenti 1. B a 1. X a vypracovali pracovní listy k evoluci člověka
• organizoval: M. Navrátil
VÝSTAVA BODIES
• datum a místo konání: říjen/listopad 2014, Galerie Vlněna, Brno
• výstavu navštívili studenti 3. ročníku v rámci volitelného semináře VBP a studenti I. ročníku
v rámci předmětu Výchova ke zdraví
• jedinečné celotělové exponáty věnující se jednotlivým systémům lidského těla jako je

kostra, svalstvo, dýchací soustava, trávicí soustava nervová soustava, cévní systém a další
umožnily studentům prohloubení znalostí biologie člověka a získání reálných představ o
proporcích a funkcích lidského těla
•

organizovala: K. Voráčková

EXKURZE NA MLÉČNOU FARMU
• datum a místo konání: listopad 2014; ovčí farma Chaloupky, Zašovice
• exkurze se zúčastnili studenti I. ročníku v rámci předmětu Výchova ke zdraví, kde zhlédli
•

praktickou ukázku k tématu „Zdravé stravování“
žáci se zapojili do práce na statku, vyrobili některé druhy mléčných produktů a seznámili
se s místními sezónními a zdravými potravinami

•

organizovala: K. Voráčková

EXKURZE NA CHEMICKOU FAKULTU VUT
• datum a místo konání: duben 2015; VUT Brno
• I. A se v rámci předmětu SP (téma „Laboratorní technika“) zúčastnila exkurze na Chemické
fakultě VUT, kde se studenti teoreticky seznámili s chemií jako vědou a jejím uplatněním
v praktickém životě. Absolvovali taktéž praktické ukázky v chemické laboratoři.
• organizovala: K. Voráčková
BIOSKOP
• datum a místo konání: květen 2015; univerzitní kampus, PřF MU
• exkurze se zúčastnili studenti I. ročníku v rámci předmětu Svět práce a absolvovali zde programy
„Detektivové DNA“ a „Buňka jako továrna na čokoládu“, při kterých si prohloubili teoretické
znalosti a získali nové praktické dovednosti v chemické laboratoři
• organizovala: K. Voráčková
ZOO BRNO
• datum konání: červen 2015
• exkurze se zúčastnili studenti 2. ročníků a IV. v rámci kurzu „EKOKURZ“ vyplývajícího ze ŠVP.
Exkurze byla zaměřena na systém a zástupce ptáků a savců
• organizovala: T. Novosadová, E. Pláteníková

Předmětová sekce uspořádala během školního roku následující přednášky:
PŘEDNÁŠKA O ŠETŘENÍ VODY
• datum a místo konání: prosinec 2014 (V. A) a leden 2015 (I. A); Gymnázium, Brno, Slovanské
nám.
• mezinárodní firma Watersavers na naší škole besedovala se žáky o aktuálním celosvětovém
nedostatku pitné vody, společně diskutovali o možnostech řešení této situace a o možnostech
šetření vody v ČR
• organizovala: K. Voráčková
PREVENCE PROTI DROGÁM
• datum a místo konání: únor 2015; Gymnázium, Brno, Slovanské nám.
• třída I. A se v rámci předmětu VKZ tématu „Návykové látky“ zúčastnila besedy s Romanem
Povalou o reálných příhodách ze světa narkomanie
• organizovala: K. Voráčková
EKOLOGICKÝ PROGRAM V ANGLIČTINĚ
• datum a místo konání: únor 2015, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí
• ekologický program v angličtině pro X-classis
• organizoval S. Hamerský
PREVENCE PROTI POHLAVNĚ PŘENOSNÝM CHOROBÁM
• datum a místo konání: duben 2015; Gymnázium, Brno, Slovanské nám.
• třída I. A se v rámci předmětu VKZ tématu „Sexuální zdraví“ zúčastnila besedy s Dagmar
Stehlíkovou o rizicích sexuálně přenosných nemocí
• organizovala: K. Voráčková
Předmětová sekce se během školního roku zapojila do následujících projektů:
HOBIT (FNUSA)
• vzdělávací projekt, který je určen pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií Jihomoravského kraje s cílem
předat žákům informace k záchraně života při výskytu cerebro- a kardiovaskulárních
onemocněních
• v září 2014 absolvovaly T. Novosadová a K. Voráčková workshop k projektu, na kterém byly
prezentovány veškeré informace k uspořádání projektu na školách
• projektu se zúčastnily třídy I. A a II. A v rámci hodin biologie
• září/říjen 2014 proběhla první část tohoto projektu. Výše uvedené třídy absolvovaly vstupní test,
po kterém následoval výukový film. Po filmu proběhlo další testování, kterým si studenti mohli
ověřit, zda jejich vědomosti o cerebro- a kardiovaskulárních onemocněních byly správné
• druhá část projektu proběhla v červnu 2015, kdy se testem ověřovalo, zda informace získané na
podzim si studenti zapamatovali a jsou schopni je aplikovat v praxi
• vyučující zapojeni do projektu: T. Novosadová, K. Voráčková
MMŠ (Mendelova mobilní škola)
• datum a místo konání: listopad 2014 a březen 2015; Gymnázium, Brno, Slovanské nám.
• do projektu byli zapojeni studenti 3. a V. ročníku v rámci volitelného semináře VBP
• studenti celkem absolvovali 6 laboratorních prací za využití moderní techniky a pomůcek na
střední škole běžně nedostupných
• témata laboratorních prací:
•

„Jak funguje tkáň“ (laboratorní práce osvětlující princip mitózy, meiózy a apoptózy;
laboratorní práce na detekci ostekalcinu a osteoklastů v kostní tkáni)

•

„Jak funguje organizmus“ (laboratorní práce na téma svalová práce, dýchání a výživa tkání)

PROJEKT „PRO ŽIVOT“
• problematika první pomoci a život zachraňujících úkonů
• datum a místo konání: březen 2015; Gymnázium, Brno, Slovanské nám.
• projektu se zúčastnili studenti třídy I. A v rámci předmětu VKZ (2 vyučovací hodiny), při kterém
studenti LF MU seznamovali naše žáky s teorií, tak i praktickým nácvikem některých úkonů a
demonstrováním na originálních audionahrávkách linky 155
• organizoval K. Voráčková
PROJEKT „STÁRNĚME ÚSPĚŠNĚ“
• datum a místo konání: duben 2015 (studenti 3. a V. ročníku v rámci semináře VBP) a červen 2015
(studenti I. A v rámci předmětu VKZ)
• beseda s Pavlem Kelnerem z LF MU
• po teoretickém úvodu o biologických principech stárnutí lidského organismu (zdůraznění

faktorů, které jsou ovlivnitelné lidským jednáním, návyky v našem chování a jejich
důsledky ve stárnutí našeho organismu) následovala zážitková metoda za využití
modelační sady pro modelaci stáří
•

organizovala K. Voráčková

PROJEKT SE ZOO BRNO
• datum a místo konání: duben 2015; ZOO Brno
• projekt vypracovali studenti (16) 3. a V. ročníku našeho gymnázia pro žáky druhé stupně ZŠ a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
• projekt dostal název „INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE aneb po stopách zvířat se studenty
gymnázia Slovanské náměstí“ a měl za úkol zábavnou formou přiblížit žákům zvířata chovaná
v ZOO. Celý projekt proběhl v anglickém jazyce.
• akce byla velmi kladně hodnocena jak pracovníky ZOO Brno, tak učiteli ze ZŠ a proto bude
zorganizována i v následujícím roce
• organizovala T. Novosadová

PROJEKT SoVA
• datum zpracování: leden – duben 2015; závěrečná prezentace 24. 5. 2015 ve FNUSA Brno
• projekt zpracovávali dva studenti gymnázia T. Třetinová a A. Orban pod odborným
vedením Dr. Marka Orbana a E. Pláteníkové
• „Soutěž studentských výzkumných projektů akademie ICRC“
- technické a organizační zajištění spolupráce s ICRC Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně
- studenti zpracovávali dotazníkovou formou problematiku návykových látek a
jejich vliv na studijní výsledky a prospěch studentů gymnázia

Soutěže
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
• členové PK uspořádali školní kola BIO v následujících kategoriích:
•

kategorie A – soutěže na téma „Příroda ve službách člověka“ se zúčastnili 3 studenti (3. B, 3. X
a V. A); do městského kola postoupila A. Redlová (3. X)

•

kategorie B - soutěže na téma „Příroda ve službách člověka“ se zúčastnili 5 studentů (2. A, 2.
B, 2. X a III. A); do městského kola postoupila W. Vardanová (2. A)

•

kategorie C – soutěže na téma „Život stromů“ se zúčastnilo 7 studentů I. a II. ročníku; do
okresního kola konaného v dubnu 2015 postoupila V. Blahová (I. A) a M. Štěpánová (I. A), kde
se ani jedna studentka neumístila

SOUTĚŽ YPEF
• datum a místo konání: únor 2015; Vrázova 1, Brno
• soutěž pořádaly Lesy ČR a účastnili se jí vybraní žáci I. A (8)
• 5. ročník mezinárodní znalostní soutěž Mladí lidé v evropských lesích/Young People in European
Forests – YPEF, soutěž v obecných přírodovědných znalostech pro tříčlenná družstva v kategoriích
13-15 let
• organizovala K. Voráčková
SOČ
• datum konání: březen 2015
• školní kolo

•

•

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí

•

počet zapojených studentů: 4

městské kolo:
•

Gymnázium Terezy Novákové

•

počet zapojených studentů: 4 studenti; 3 práce SOČ; (S. Provazníková 3. X; 3. místo)

•

studentka S. Provazníková obsadila v krajském kole 2. místo a postoupila do celorepublikového
kola

•

organizovali: K. Voráčková, S. Hamerský

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
PROJEKT UNESCO – III. WORKSHOP
•

datum konání: březen 2015

•

projektu se zúčastnili studenti V.A (německá polovina)

•

studenti navštívili centra pro zrakově postižené (Ústav sociálních služeb pro osoby se zrakovým
postižením v Brně; MŠ, ZŠ, SŠ Kamenomlýnská pro osoby se zrakovým postižením v Brně)

•

beseda s nevidomým, Tyflocentrum

•

tvorba závěrečné prezentace

•

organizovala K. Voráčková a E. Pláteníková

PROJEKT COMENIUS
•

datum a místo konání: březen 2015, Las Palmas; květen 2015, Brno

•

mezinárodní setkání učitelů a žáků, hledání řešení celosvětového problému nedostatku pitné
vody

•

Las Palmas: studentské prezentace na téma výzkum spotřeby vody, možnosti šetření vody
v domácnosti, návštěva Museum of Science and Technology, meetingy a evaluace projektu,
návštěva ITC Research Center (přednáška o nových technologiích v odsolování mořské vody,
prohlídka technického zázemí), návštěva oblasti Mogán)

•

Brno: studentské prezentace na téma výzkum spotřeby vody, možnosti šetření vody
v domácnosti, návštěva Prahy, meetingy a evaluace projektu, návštěva Vida centra, krasové jevy:
komentovaná prohlídka Macochy

•

vyučující zapojení do projektu: K. Voráčková, E. Pláteníková, S. Hamerský

Další vzdělávání
Eva Pláteníková:
•

Absolvování vzdělávacího programu Instruktor školního lyžování (2. 1. – 6. 1. 2015)

•

Absolvování 2 kurzů v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0018, Popularizace vědy a výzkumu
v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU.
•

Laboratorní cvičení z biologie pro učitele základních a středních škol: botanická pozorování
(19. 2. 2015)

•

Botanická a zoologická exkurze do údolí Říčky, nejjižnější části Moravského krasu (pátek 15. a
sobota 16. 5. 2015)

•

Absolvování botanické exkurze jihomoravské pobočky České Botanické společnosti. Kolem hradu
Veveří (sobota 25. 4. 2015)

•

Absolvování specializovaného kurzu „Anglický jazyk pro školskou praxi“ (březen 2014 – únor
2015)

Kateřina Voráčková
• Kurz laboratorní techniky pro pedagogy (únor 2015; Univerzitní kampus PřF MU)
•

prohloubení znalostí laboratorní techniky, praktické použití ve výuce, praktická ukázka pitvy
švába a identifikace endoparazitů

•

Absolvování botanické exkurze jihomoravské pobočky České Botanické společnosti. Kolem hradu
Veveří (sobota 25. 4. 2015)

•

Školení o sektách a náboženstvích (duben 2015; PedFMU Brno; vzdělávací centrum Hybešova;
školitel Romana Ferbarová)
•

rizika a fakta o sektách a náboženstvích v evropské populaci se zaměřením na aktuální dění
v ČR

•

Botanická a zoologická exkurze do údolí Říčky, nejjižnější části Moravského krasu (pátek 15. a
sobota 16. 5. 2015)

•

Školení o šikaně (květen 2015; PedFMU Brno; vzdělávací centrum Hybešova; školitel Michaela
Veselá)
•

•

rizika a fakta o šikaně ve školách, zaměřeno především na právní aspekty

Školení o kyberšikaně (květen 2015; Vzdělávací centrum Cejl Brno; školitel Jan Čoupek, oddělení
prevence MP Brno)

• rizika a fakta o kyberšikaně ve školách, zaměřeno především na odhalení kyberšikany
Stanislav Hamerský
•

Seminář o kariérním růstu učitelů (březen 2015)

Plnění plánu předmětové sekce
Předmětová sekce biologie – chemie splnila své plány a zapojila se i do smysluplných projektů, které
se vyskytly v průběhu školního roku, např. projekt SoWA, Stárněme úspěšně a další.

Shrnutí práce předmětové sekce
Komise pracovala na velmi dobré úrovni. Pokud se vyskytly nějaké problémy, byly aktuálně vyřešeny.
Jednotliví členové se aktivně zapojovali do organizace exkurzí, kurzů a projektů a přispěli tak
k propagaci přírodních věd mezi středoškolskými studenty. Členové týmu pracovali v rámci možností
na dalším sebevzdělávání
Zprávu zpracoval: Tereza Novosadová

Projednáno v předmětové sekci dne: 25. 6. 2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce GEOGRAFIE
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Konstatuji, že byly všechny tematické plány splněny, a to s výjimkou 3A, B - učivo kartografie bude
dokončeno v září 2015 (vyuč. prof. Kadlec) – jedná se cca o 4 hod.

Akce, mimoškolní aktivity
Uvádím, jaké akce předmětová sekce organizovala a do jakých akcí jiných subjektů, projektů a
spolupráce s jinými subjekty se škola prostřednictvím předmětové sekce zapojila. Uvádím k nim
název, termín, počty, případně i jména zapojených, jména organizátorů, popis, hodnocení…
Planeta Země 3000 – Indonésie, HaP – výukové pořady v rámci učiva Planetární geografie,
Multimediální programy (org. různé subjekty – sál Bř.Bakaly) k regionální geografii
Zahraniční exkurze: 11.6., Rakousko, 2.A,B – údolí Wachau, klášter Gottweig, Gostlinské Alpy, Melk
org. prof. Kadlec, Šmídová
22.6., Vídeň, Bratislava – 2.X, III. – OSN, VW, org.prof. Sargánek,dopr.TU
Prchalová, akce proběhly úspěšně, žáky byly velmi kladně hodnoceny, prezentace mj. na školním
webu

Soutěže
Zapojení do soutěží: názvy soutěží, počty zapojených žáků, od krajských výše uvádím kolo, kategorii,
celé jméno, třídu, umístění.
Zeměpisná ol.,kat.C,D, úspěšní řešitelé (celkem tři zástupci školy v měst. kole - max. dle pravidel!)
Eurorebus – kat. jednotlivců Damir Solak, 2.místo v kraj.kole, Petra Trkanová, 4.místo v kr.kole,
kat. tříd SŠ V.A, 2.místo v kr.kole – všichni postup do celostát. kola 15.6. v Praze

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Spolupráce, projekty, akce: názvy, termíny, zapojení učitelé a žáci (podle rozsahu jména nebo počty),
hodnocení, …
Výměna Utrecht – prof. Šmídová, Kadlec, čl.org. týmu, aktivní účast – doprovod (M. Šmídová) žáků v
Utrechtu

Další vzdělávání
Jméno, název kurzu dalšího vzdělávání (není nutno uvádět školení k maturitě), délka trvání, případně
hodnocení.
prof. Kadlec – Fyzika v geografii, v rámci kr.kola soutěže Eurorebus, vzdělávání pro vyučující (cca 3 h.)
prof. Sargánek – Letní geografická škola (3 dny), org. Př F MU, kat. geografie
prof. Gorodecká – Český Merán (3 dny), proj. a terénní výuka, org. PřF MU, kat.geografie
prof. Šmídová - Za krajinou Níz. Jeseníku (2 dny), geogr. exkurze, práce v terénu, org. PřF MU, kat.G

Plnění plánu předmětové sekce
Informace o plnění dalších bodů plánu předmětové sekce, případně o tom, co se uskutečnilo navíc a
není uvedeno v odstavcích výše. Postřehy k práci předmětové sekce: Dle názoru členů se v rámci
sekce nevyskytují žádné komunikační ani pracovní problémy, nemáme žádné návrhy na změnu či
úpravu ŠVP, počty stanovených hodin nám vyhovují a plně odpovídají celkové profilaci školy, letošní

plán jsme splnili. Závěrečné sebehodnocení: držíme si velmi slušný standard až nadstandard, a to ve
všech oblastech, které mohou být předmětem hodnocení či kontroly.

Shrnutí práce předmětové sekce
Zhodnocení práce sekce ve školním roce: Všichni členové se podíleli na jejím úspěšném fungování,
rezervy spatřujeme ve větší koordinaci činnosti s jinými předmět. sekcemi a zapojení všech členů do
DVPP (dle předpokladu se zvýší počet členů sekce na 6).

Zprávu zpracovala: RNDr. Hana Gorodecká
Projednáno v předmětové sekci dne: 24.6.2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce NOS a dějepis
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Tematické plány byly v jednotlivých třídách splněny dle harmonogramu ŠVP.

Akce, mimoškolní aktivity
Ekonomického kurz pro třetí ročník – únor 2015
Výstupy externistů v budově školy v rámci kurzu zaměřeného na ekonomické kompetence – vždy pro
120 studentů:
Ing. Miroslav Čáslavský - daňový specialista
témata: daňová soustava, ekonomická politika státu
Jan Vlček – manažer GE Money Bank, Palackého tř. Brno
témata: peníze, bankovní soustava, bankovní produkty
Ing. Martin Slezák – náměstek ředitele brněnské pobočky České národní Banky
témata: Česká národní banka
Mgr. Jaroslava Salajka – advokát
témata: ekonomické subjekty
PhDr. Dana Linkeschová CSc. - specialistka na lidské zdroje z VÚT
témata: personalistika
Kristýna Hájková - finanční konzultant
témata: rodinný marketing
Mgr. Eva Malířová - koordinátorka kampaně Svět v nákupním košíku (Společnost pro Fair Trade)
témata: světový obchod, globální ekonomické vztahy
Bc. Adam Čajka - lektor Společnosti pro Fair Trade
témata: světový obchod, globální ekonomické vztahy

Exkurze do Osvětimi (50 studentů) – prosinec 2014
Exkurze na soudní líčení pro předmaturitní ročník během maturit.

3. A a 3. X – projekt s Nesehnutím – „Sexismus v reklamách“ – I. pololetí
3. A a 3. X – projekt analýzy reklam – i s konzultanty FSS, projektový den 13. 3. 2015
Ostrava, Studentská historická konference – 5. a 6. 3. 2015, + 4 studenti z 3. X
Den EU - projektový den pro 3. roč. (3. X, 3. A), 24. 4. 2015
Jednodenní exkurze na Mohylu míru – 3. B, 24. 6. 2015
beseda o normalizaci a undergroundu s Františkem Stárkem (ÚSTR) a Mgr. Marcem (FF UJEP)– 3. A, X

Soutěže
Sára Provazníková a Jana Zápotocká 3. X – účast v projektu Evropský parlament mládeže
(kompletně v AJ) – postup na mezinárodní konferenci v Lisabonu podzim 2015.
Seminář evropské integrace – účast v soutěži ve znalostech problematiky EU – možnost
vyhrát zájezd do Bruselu a Lucemburku – těsně nepostoupili.
Dějepisná olympiáda pro I. a II. ročník šestiletého studia – 14 studentů – 1 postup do
okresního kola (Ondřej Novák II. A).
Ekonomicko-manažerské olympiáda Zlín – Damir Solak postup do národního kola – finále červen 2015

Damir Solak a Sára Provazníková – soutěžní simulace orgánů EU na FSS MU. Jednalo se o
rozsáhlou téměř šestihodinovou diskuzi o biopalivech. Povedlo se získat třetí místo, to
znamená, že nám zájezd do Bruselu unikl, ale pojedou 31. října na celostátní simulaci do
Evropského domu v Praze.
Sára Provazníková 3. X – SOČ – problematika vzdělávání Rómů – 2. v krajském kole, postup
do celostátního kola

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Workshop Světlo jako symbol svobody v rámci projektu UNESCO. 4 studenti V. A, jeden učitel
a lektorky z brněnské pobočky Amnesty International.

Další vzdělávání
Adam Rychtecký – Dějiny Československa 1945 – 1990, jednodenní seminář společnosti Derscartes,
10. 11. 2015
Martin Císař Seminář pro školní maturitní komisaře – jednodenní seminář, březen 2015

Plnění plánu předmětové sekce
PK pracovala standardně a všechny cíle a naplánované projekty byly splněny.

Shrnutí práce předmětové sekce
Předmětová sekce zajišťuje výuku humanitních předmětů a humanitních seminářů. Zpětná vazba na
práci členů sekce v běžných hodinách i v seminářích od studentů je vesměs velice pozitivní a jako
celek považuji práci sekce za vynikající. Jednotliví členové sekce se zapojili do zajímavých projektů a
to ve všech třech předmětech (NOS, dějepis). Za pilotní aktivity považuji každoroční exkurzi do
Osvětimi, činnost externích lektorů v ekonomickém kurzu pro 3. ročník, zapojení studentů do
geografických, politologických soutěží i spolupráci dějepisné části sekce se sdružením Pant (tématika
dějin 20. století) a pro letošek i spolupráci na projektu UNESCO.

Zprávu zpracoval: Martin Císař
Projednáno v předmětové sekci dne: 29. 5. 2015

Zpráva o činnosti předmětové sekce Tělesné výchovy
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Tématické plány v tělesné výchově byly splněny všemi vyučujícími TV pro všechny třídy a všechny
studenty školy.

Akce, mimoškolní aktivity
Adaptační kurz pro budoucí 1. ročníky – září 2015
Vánoční basketbalový turnaj prosinec 2014 GML x GSN
Výběrový zimní kurz Schladming leden 2015
Zimní kurzy – lyže, snb, sněžnice, běžky, 1. pomoc, program dle ŠVP
Sportovní dny – květen 2015 turistika, běhy, 1. pomoc, řešení krizových situací, orientace v terénu
Letní kurzy – 3. ročníky Vltava červen 2015
Cykloturistické výlety do okolí Brna 3. ročníky – červen 2015, jednodenní
Přednášky : Regenerace a výživa ve sportu, výživová pyramida, 1. pomoc, KPR, tonutí, úrazy a
problémové události v zimním a letním období z hlediska první pomoci
Plavání pro studenty 3. ročníků, vodní záchrana
Plavání jako výběrový sport pro maturitní ročníky
Squash, sportovní hry, badminton, fitness jako výběrový sport pro maturitní ročníky
Školní ples Semillaso – březen 2015
Bruslení Vodova zimní měsíce školního roku, nárazově
Vzdělávací program pro dívky 1. ročníků „ S Tebou o Tobě“

Soutěže
Basketbal hoši SH městské kolo
Plavání SH městské kolo
Aerobik dívky městské kolo
Basketbal dívky 1. místo v republikovém finále – Kyjov
Závody Dračích lodí III. A – červen 2015

Další vzdělávání
E – learningové kurzy na bezpečnost ve sportovních činnostech, průběžně
Školení o bezpečnosti v tělesné výchově, legislativa, 1. pomoc, MU FSPS, listopad 2014 (Cvejnová,
Boháčová)
Školení „ Zdravotník zotavovacích akcí“ v rámci ČCK, duben 2015 (Cvejnová, Boháčová)

Plnění plánu PS
Práce PK TV ve školním roce 2014/2015 probíhala v pravidelných časových intervalech. Jednalo se o
nákup nejdůležitějších pomůcek pro TV, nákup byl uskutečněn, jednalo se o vzájemné spolupráci, o
systému komunikace mezi učiteli Tv a mezi učiteli a studenty. Hodnotil se způsob výuky TV, možné
změny, hodnocení, novinky, nápady, návrhy, akce, sportovní dny a hodnocení celého školního roku
2014/2015 v tělesné výchově.

Shrnutí práce PS
Zhodnocení práce jako celku, ohodnocení největších úspěchů, plány, novinky a připomínky k dalšímu
školnímu roku v TV.

Zpráva o činnosti předmětové sekce Umění a kultura
ve školním roce 2014/2015
Plnění tematických plánů
Tematické plány ve výtvarné i hudební výchově ve všech třídách splněny.
( P. Palečková, L. Číhalová, Š. Forejtková )

Akce, mimoškolní aktivity
DEN POEZIE – 22.11.2015
Vv - výtvarná výstava výtvarných prací na téma Jiří Kolář.
Výstavy se zúčastnili vybraní žáci všech tříd (Palečková)
Hv – prezentace, divadelní představení (Číhalová)

Soutěže
Výtvarná soutěž ke Dni poezie instalovaná ve 2. poschodí Gymnázia
Vyhodnocení tří nejlepších koláží inspirovanými tvorbou Jiřího Koláře

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
MEZINÁRODNÍ PROJEKT UNESCO ( 23.-26.3.2015 )
Vv - výstava na téma „Světlo „v sále SOŠ a SOU Informatiky a spojů, Michnova 23 Brno
- výtvarné představení „ Stínového divadla“ a „Světelných klobouků“ ( Palečková)
Hv – kulturní celovečerní program v sále SOŠ a SOU informatiky a spojů, Brno (Číhalová, Forejtková)

Další vzdělávání
Vv – vzdělávací programy pro pedagogy, světové galerie, výstavy – vše ve svém volném čase.
Se studenty animační programy v Richard Adam galéry - 4x, v Moravské galerii 3x, návštěva
Jurkovičovy vily a Low-Beerovy vily. ( Palečková)
Hv – Kulturní pořady
Louskáček – Janáčkovo divadlo
(10.12. 2014) – nové nastudování klasického baletu P.I. Čapkovského.
Jaroslav Svěcený – 18.11. 2014 SONO CENTRUM – koncert Jaroslava Svěceného pro vybrané třídy
gymnázia.
Poznávací exkurze
W.A. Mozart – Salzburg a Tichá noc- 5.12. 2014 (Číhalová)
Salzburg jako rodiště W.A. Mozarta – Mozartův dům. Arnsdosf – obec, ve které vyučoval a bydlel F.X.
Gruber, autor koledy Tichá noc.
Oblast Solné komory – krajina, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. (Číhalová)

Plnění plánu předmětové sekce
Učivo výtvarné i hudební výchovy bylo splněno podle tematických plánů.

Shrnutí práce předmětové sekce
Členové předmětové sekce Umění a kultura vzájemně spolupracují a snaží se řešit zadané úkoly co
nejlépe.

Zprávu zpracoval: Pavla Palečková
Projednáno v předmětové sekci dne: 15.6. 2015

