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Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, 

dovolujeme si Vás pozvat na interaktivní procházku naší školou, která Vám snad 

ukáže, že cesta za poznáním nemusí být jen trnitá. Přejeme Vám dobrou zábavu! 

 Tým Gymnázia Česká  

 

Zpřístupnili jsme Vám všechny prostory naší školy a věříme, že se Vám bude 

u nás líbit. Velkým lákadlem by mohlo být i nové podkroví. 

Pro lepší orientaci využijte asistenty z řad našich žáků a jsme připraveni 

zodpovědět všechny Vaše zvídavé otázky. Nespokojte se jen s letáky, přijďte se na 

nás podívat. 

 

Předpokládaná doba prohlídky bude min. 1 hodina.  

 

Vchod z ulice Česká – otevřeno od 16.15 – 19.00 

 

Školní dvůr 

1. Malá školní observatoř – pozorování noční oblohy 

Přízemí 
1. Šatna – učebna 1.S (číslo dveří 011) – možnost odložení svršků 

2. Mensa ČR – učebna 2.S (číslo dveří 014) – představení našeho partnera 

– intelektuální rozcvička 
3. Kavárna – učebna 4.S (číslo dveří 015) – v intelektuálním prostředí 

nelze začít jinak, osvěžte se před výstupem či zklidněte mysl po pracovním 

vypětí 

4. Informace VG 8 – učebna 3.S (číslo dveří 016) 

Setkání s našimi šesťáky – pro uchazeče VG 8 ( určené pro děti bez rodičů) 

5. Aula (číslo dveří 017) – informační setkání s uchazeči dle speciálního 

časového rozvrhu 
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1. patro 

6. Matematika – učebna 3.A (číslo dveří 109)  

a) zábavné počítání – nebojme se matematiky 

b) výukové materiály 

7. Kroužek robotiky – učebna 1.E (číslo dveří 110) 

a) seznamte se s naším úspěšným týmem FIRST® LEGO® League (FLL) 

b) ukázka robotů LEGO, stavebnic a základů programování, 3D tisk 

c) Staň se součástí Minecraftu! – památeční fotografie  

8. Fyzika – učebna 2.A (číslo dveří 111) 

a) fyzikální pokusy – PASCO 

b) představení nových pomůcek – stavebnice Arduino 

9. Microsoft a IVT – učebna inf. 1 (číslo dveří 114) 

a) Microsoft – virtuální a rozšířená realita, hologramy 

b) Minecraft Education Edition – vyzkoušejte si výuku v Minecraftu a 

odneste si vlastní minecraftí pochodeň 

c) Kodu – i ti nejmenší si mohou naprogramovat vlastní hru 

10. ZSV + ČJ – učebna 4.E (číslo dveří 108) 

a) prezentace výchovně vzdělávacích akcí 

b) zajímavé projekty – Amnesty International, Člověk v tísni atd. 

c) představení předmětů Čj – tabule + materiály k nahlédnutí (učebnice, plány, 

studentské práce) – s možností získat odpovědi na případné dotazy 

d) ukázky prací studentů v rámci nejrůznějších projektů 

11. Dějepis – učebna 4.A (číslo dveří 106) 

a) Přehlídka prací a projektů našich studentů 

12. Výstava – Historie gymnaziální budovy – před sekretariátem 

13. Sborovna – informace pro sportovní gymnázium, 

a) doplnění informací o průběhu přijímacího řízení 
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2. patro 

14. Zeměpis + Tv – učebna 1.A (číslo dveří 204) 

a) možnost protáhnout rozlámané tělo a alespoň prstem na mapách 

procestovat svět 

15. Cizí jazyky– učebna 2.E (číslo dveří 206) – k cestování a v práci je 

lepší ovládat cizí jazyky –Aj, Nj, Fj 

a) studijní pobyty na bavorských gymnáziích (EUREGIO) 

b) představení spolupráce s Goethe Institutem, British Council, Alliance 

Française – projekty, workshopy, návštěva divadelních představení  

c) koncepce, časová dotace, učebnice, časopisy 

d) kroužky + přípravy na mezinárodní certifikáty 

e) exkurze 

16. Přírodní vědy – navštivte nové prostory učeben a laboratoří přírodních 

věd, jako průvodci Vám budou k dispozici žáci NG – učebny Ch, Bi, 

laboratoř chemie, laboratoř biologie,  

a) nebojte se pokusů, mikroskop s kamerou a PC – promítání pozorovaného 

objektu (měřík, cibule, sítina…) 

b) interaktivně: práce u žákovských mikroskopů – pomoc studentů 

c) prezentace učeb. materiálů, projektů a exkurzí, herbářů a SOČ – 

spolupráce s Akademií věd ČR 

d) představení časové a obsahové struktury studia chemie na gymnáziu, 

prezentace prací SOČ, chemické olympiády, činnosti chem. kroužku 

e) Kahoot (zajímavosti z přírody-test-chytré mobily). 
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Podkroví 

šetřete síly, zde na Vás čeká nová vestavba 

17. Čítárna – (č. dveří 325) 

a) odměna v podobě občerstvení a předání složky s kritérii přijímacího řízení 

b) školní časopis 

18. Výtvarná výchova – učebna Vv (č. dveří 401) – nejvyšší bod 

prohlídky 

a) přehlídka prací našich studentů 

b) fotokoutek 

19. Jazyky jinak – učebna C3 (č. dveří 307, 313) 

a) moderní technologie ve výuce jazyků, activity games, virtuální realita 

20. Učebna Hv (č. dveří 303) a Divadelní spolek 

a) program – prezentace Sboru se Z a výuky Hv 

b)  veřejná divadelní zkouška hry Farma zvířat 

 

Pokud jste se v programu dostali až sem, a to nejen očima, ale i fyzickým 

výkonem, gratulujeme a doufáme, že námahy nelitujete. Nezapomeňte kabáty ☺. 

Případné podněty a dotazy neváhejte napsat: gc@gymceska.cz 


