PROJEKTOVÝ DEN
projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“

čtvrtek 7. dubna 2016
2. a 3. ročníky:
prezentace projektů studentů 3.ročníků
„Učíme se navzájem“
Všichni studenti 2. ročníků se dle svého vlastního výběru a přihlášky
zúčastní všech prezentací v jedné ze čtyř sekcí:
- matematická sekce – M-11, Dg-1, In-9, Tv-7, A-1, N-1 – celkem 30
projektů – učebna 4.A (+ židle z učebny 4.D)
- fyzikální sekce – F-25, Ch-5, Hv-1 – celkem 31 projektů – učebna F2 (+
židle z učebny 1.A)
- biologická sekce – Bi-29, Mol-1, Z-4 – celkem 34 projektů – učebna Hv
- společenskovědní sekce – Sv-18, D-6, Ek-2, Č-6, Vv-1 – celkem 33
projektů – aula
Studenti 3. ročníků se zúčastní celého programu v sekci, v níž mají svou
prezentaci (viz rozpis).
Časový harmonogram:
7.55 – 8.05
zahájení, seznámení s programem a organizací,
upozornění na prezenci ve všech 3 částech
8.08 – 9.30
1.část prezentací – 11 ks
9.30 – 10.00
přestávka
10.00 – 11.30
2.část prezentací – 12 ks
11.30 – 12.00
přestávka (oběd 2. ročníky)
12.00 – (12.52-13.22) 3.část prezentací – 7-11 ks
po skončení
oběd 3. ročníky
Organizační zajištění:

- moderování v angličtině, dodržování harmonogramu v sekci:
M – 4.A:
zahájení+1.část Mař(+Kub), 2.část Zv+No, 3.část Šp
F – F2:
zahájení+1.část No, 2.část Še, 3.část Zv+Ju
Bi – Hv:
zahájení+1.část Zv, 2.část Šp, 3.část Kub+Mař
Sv – aula:
zahájení+1.část Šp, 2.část Vo, 3.část Mař+Ju+Zv
- dozor, prezenční listiny, příp. uvolňování
M – 4.A:
zahájení+1.část Hor, 2.část Vaš, 3.část Vla
F – F2:
zahájení+1.část Jež, 2.část Jež, 3.část Lac
Bi – Hv:
zahájení+1.část Ves, 2.část Va, 3.část Va
Sv – aula:
zahájení+1.část Sed, 2.část Ja, 3.část Ja
- technická podpora:
M – 4.A:
Bla
F – F2:
Hzb
Bi – Hv:
Hk
Sv – aula:
1.+2.část Kz, 3.část Kre
- možnost vyzkoušení techniky již ve středu 6.4. v době 9.35-9.50 hod.
nebo 11.30-12.00 hod. v příslušné učebně: Bla (učebna 4.A), Hzb (učebna
F2), Hk (učebna Hv), Kre (aula)
- vyučující A (Mař-31 prací, Zv-30, Ju-16, Kub-16, No-15, Šp-12 prací) se
zúčastní prezentací všech svých studentů v jednotlivých sekcích dle
harmonogramu (hodnotí je), příp. moderují sekci, v ostatních časech se
zúčastní prezentací dle vlastního výběru
Prezentace každého projektu bude trvat 6-7 min. (včetně
e-learningových cvičení a diskuse), z toho minimálně 5 min. vlastní
vystoupení.
Pokud bude některý student chybět, předá nejpozději ve středu
6.4.2016 audio nebo videonahrávku svého vystoupení + svou
prezentaci svému vyučujícímu A.

PROJEKTOVÝ DEN
projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“

pátek 8. dubna 2016
1. ročníky – aula:
prezentace výměnných pobytů a mezinárodních projektů – 1.část
Všichni studenti 1. ročníků se v 1. a 2. vyučovací hodině zúčastní v aule
programu dle časového harmonogramu:
Časový harmonogram:
1. vyuč. hodina
Rusko - Petěrburg
2. vyuč. hodina
SRN - Darmstadt

Hor, Hk
Lit, No

2. část projektového dne pro 1. ročníky (USA a Francie) se uskuteční
v pátek 27. května 4. a 5. vyučovací hodinu.

