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Hodnocení zpracování projektu
„Výukové lekce z vybraných kapitol předmětů informatika, fyzika a anglický
jazyk na střední škole“
Projekt SIPVZ, evidenční číslo 1083P2006
Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14
www.jaroska.cz/elearning/
Výstup projektu „Tvorba výukových materiálů pro výuku vybraných kapitol z informatiky,
fyziky a anglického jazyka“ bude dostupný na školní webové stránce. Přístup na tyto
stránky je možný z hlavní stránky gymnázia přes položku e-learning. Výsledky projektu
jsou na školních webových stránkách umístěny jako samostatné položky.
Cílem projektu bylo využití ICT ke zkvalitnění výuky vybraných kapitol z uvedených
předmětů. Vytvořené materiály slouží studentům také jako náhrada za učebnice, které
ne vždy vyhovují učebním plánům, a jsou volně přístupné k dispozici i pro žáky a učitele
z jiných škol.
Výsledky projektu navazují na již existující školní webové stránky na podporu e-learningu
V předmětu informatika je zpracovaná kapitola o tvoření dynamických stránek v jazyce
Javascript Výukové texty jsou zveřejněné ve formě prezentace. Ta je rozšířena o vzorové
příklady a příklady na procvičení.
V předmětu anglický jazyk jsou zpracována vybraná díla z anglické literatury na základě
četby v anglickém jazyce (ppt. prezentace, webové stránky). Je vytvořen přehled vývoje
anglické a americké. Stránky obsahují slovník literárních pojmů i dvojjazyčný slovník
terminologie používané při rozboru a také soubor testových úloh
s touto tematikou.
Projekt obohacuje výuku fyziky o nové výukové prostředky a metody reflektující
požadavky školy na moderní výuku fyziky. Nabízí možnost využití dataprojektoru a
multimediálních prezentací při výuce fyziky a tím přispívá ke zkvalitnění výkladu, jeho
názornosti a pomáhá studentům dotvořit si lepší představu o fyzikálním obrazu světa.
V řešitelském týmu pracovali: Ing. Viera Hájková, PhDr. Alena Štěpánková, Mgr. Viktor
Ježek, Mgr. Aleš Kobza Ph.D., Mgr. Pavel Řehák, Alena Pácalová.
Vyjádření ověřovací školy : gymnázia, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Jednotlivá témata posoudili vyučující informatiky, anglického jazyka a fyziky a shodli se
na názoru, že jednotlivá témata jsou dobře a srozumitelně zpracována. Jsou dostupná
pro studenty i vyučující z webových stránek. Práce je využitelná nejen pro studium na
gymnáziu.
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