
Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku (na školní rok 2022/23)
Obsah seznamu námětů závěrečných prací (uspořádáno dle oblastí ŠVP v abecedním řazení)

Člověk a příroda (zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie) 1

Člověk a společnost (občanská výchova, dějepis, finanční gramotnost) 10

Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) 15

Informační a komunikační technologie (informatika) 18

Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk,
německý jazyk) 21

Matematika a její aplikace (matematika) 29

Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) 29

Člověk a příroda (zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie)

Cestovní kancelář – dovolená v zahraničí

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří ucelený návrh na dovolenou v zahraničí a návrh představí ve výuce.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si libovolné místo ve světě a představ ho z geografického hlediska.

2) Vytvoř ucelený návrh na aktivní týdenní dovolenou v tomto místě (návrh bude obsahovat informace o

programu, dopravě, ubytování, stravování, cenách...).

3) Vytvoř tematickou mapu, ve které budou uvedena všechna podstatná místa.

4) Návrh prezentuj v hodině zeměpisu libovolné třídy.

5) Průběh a výsledek představení zdokumentuj a popiš.

Průtok Šáreckého potoka

Cíl práce: Žák / Žákyně změří průtok Šáreckého potoka v různých obdobích a stanoví možné příčiny vodního

stavu.

Vedoucí práce: Matěj Štefka

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) V každém měsíci proveď dvě měření průtoku v Šáreckém potoce.

2) Měření proveď metodou měrnou či jinou, dle tvého výběru.

3) Stanov, co by mohlo být příčinou různých změn nebo naopak stacionárního stavu vody v potoce.
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Dopravní dostupnost ze zastávky Hanspaulka

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří mapu nebo tabulku srovnání dopravy ze zastávky Hanspaulka, kriticky se zamyslí

nad dopravou v Praze.

Vedoucí práce: Matěj Štefka

Hodnocení v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si v každé pražské městské části její centrální zastávku (např. P6 – Hradčanská).

2) Zjisti, jak dlouhý čas zabere doprava ze zastávky Hanspaulka do jednotlivých center pražských částí.

3) Vyhotov mapu, kartogram či tabulku s jednotlivými dobami jízdy dle místa, do kterého se chceš dopravit.

4) Vyhotov mapu, kartogram či tabulku, dle převažujícího způsobu dopravy do jednotlivých míst.

5) Napiš, co by mohlo být motivačním faktorem pro cestující, aby se do konkrétních zastávek vypravili.

6) Kriticky se zamysli nad dopravou v Praze a zkus navrhnout, kudy by mohla vést linka metra, která by

dopravu v Praze výrazně zrychlila. V úvahu ber i reliéf či vodní překážky.

Cestování vlakem po Praze

Cíl práce: Na základě zmapování železničních tras v Praze žák / žákyně vytvoří návrh na výlet do okolí Prahy a

tento návrh prezentuje v hodinách zeměpisu.

Vedoucí práce: Stanislav Žuček

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Charakterizuj význam železniční dopravy pro ČR.

2) Zmapuj železniční tratě v Praze.

3) Vytvoř mapu, ve které budou zakresleny nejvýznamnější železniční tratě a železniční stanice.

4) Vyber si tři konkrétní trasy, projeď je, popiš, kudy cesta vede a kterými zajímavými místy vede.

5) Vyber si jednu trasu a naplánuj jednodenní výlet.

6) Porovnej jednu z tras vlaku s jednou z linek pražského metra z různých hledisek.

Se sportem po světě
Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří zeměpisné představení míst spojených s vybraným sportem a prezentuje ho v

hodině.

Vedoucí práce: Markéta Rancová, Stanislav Žuček

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si libovolný sport a jeho konkrétní závod / sérií turnajů (př. SP v biatlonu, některý z cyklistických

závodů, sérii tenisových turnajů apod.) a charakterizuj je.

2) Charakterizuj zúčastněná místa ze zeměpisného hlediska.

3) Vytvoř tematickou mapu těchto míst.

4) Uspořádej přednášku pro vybranou třídu.

5) Popiš průběh přednášky a prokazatelně ji zdokumentuj.
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Stereotypy o jednotlivých národech/zemích

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná, jaký je pohled na jednu vybranou zemi v českých médiích a ve společnosti s

reálnými ukazateli a daty. Zjistí, jaké stereotypy o této zemi se zakládají na pravdě a jaké spíše nikoliv.

Vedoucí práce: Vít Volný

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si jeden stát světa.

2) Zvolený stát charakterizuj podle vybraných ukazatelů (přírodní podmínky / politika / kvalita života /

ekonomika/ kultura).

3) Vyhledej v českých médiích/na sociálních sítích články, které se vztahují k dané zemi.

4) Udělej dotazník v rámci školy (nejlépe dvě rozdílné třídy – např. 6. a 9.) o tom, co si myslí o dané zemi.

5) Skutečná data o zemi porovnej s názory v článcích a s názory svých spolužáků.

Jak se na náš stůl dostanou káva, čokoláda nebo tropické ovoce?

Cíl práce: Žák / Žákyně charakterizuje globální řetězec tropických plodin (pěstování, výroba, doprava, distribuce).

Zjistí problémy, které tento systém vytváří pro přírodu nebo místní obyvatele.

Vedoucí práce: Vít Volný

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si jednu tropickou plodinu – káva, kakaové boby, avokádo, banán, ananas (případně další).

2) Popiš systém jejího pěstování, výroby produktů z této plodiny, transportu do Evropy a prodeje

zákazníkům. Zaměř se na finanční ohodnocení jednotlivých částí řetězce, podmínky pro práci, problémy s

životním prostředím.

3) Udělej výzkum v českých supermarketech a online obchodech, odkud pochází výrobky tebou vybrané

plodiny. Zkus najít, zda se v Česku prodávají i bioprodukty nebo Fair Trade produkty z tebou vybrané

plodiny.

4) Vytvoř jednu vyučovácí hodinu (45 min), kde představíš spolužákům, jak funguje globální řetězec s tebou

vybranou plodinou, jaké to přináší problémy, a poraď jim, jak by se měli chovat jako zákazníci, co myslí na

přírodu/obyvatele tropických oblastí.

Mýty o klimatické změně
Cíl práce: Žák / Žákyně analyzuje tři až čtyři mýty o klimatické změně. Zjistí, na jakých informacích stojí a proč
jsou hojně využívány v mediích a ve společnosti.

Vedoucí práce: Vít Volný

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si 3 až 4 mýty o klimatické změně
2) Podívej se do medií, sociálních sítí a dalších zdrojů, kdo tyto mýty šíří, jaké publikum je sleduje.

3) Zjisti o těchto mýtech pravdu pomocí výpovědi vědců, kteří se tématem zabývají.

4) Vytvoř dotazník v rámci školy (nejlépe dvě rozdílné třídy – např. 6. a 9.), abys zjistil, nakolik žáci věří těmto

mýtům.

5) Připrav jednu vyučovácí hodinu (45 min), kde představíš spolužákům, proč jsou dané mýty nepravdivé a

vysvětlíš, proč se šíří ve společnosti a na internetu.
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Stát Izrael a problematika jeho existence

Cíl práce: Žák / Žákyně analyzuje historické a současné pojetí existence Izraele a různé vymezení jeho hranic.

Zjistí, jak vypadá skutečnost v zemi a srovná jí se životem s Česku.

Vedoucí práce: Vít Volný

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Charakterizuj vývoj existence izraelského státu a jeho hranic.

2) Podívej se do medií, sociálních sítí a dalších zdrojů, jak se k problému Izraele a jeho hranic vyjadřují ve

světě.

3) Na základě vlastní zkušenosti z cest nebo z dokumentů vysvětli, jak vypadá život v Izraeli. Porovnej ho s

životem v Česku.

4) Připrav jednu vyučovácí hodinu (45 min), kde představíš spolužákům různé pojetí existence Izraele a

přiblížíš život v podmínkách neustálé vojenské hrozby.

Sbírka hornin

Cíl práce: Žák / Žákyně sestaví, popíše a prezentuje sbírku hornin (případně nerostů).

Vedoucí práce: Alena Vlachová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Popiš horninový cyklus a doplň ho ukázkami typů hornin.

2) Pokus se určit druhy hornin.

3) Vytvoř výstavku hornin s popisy, minimálně 10 druhů.

4) Vytvoř mapu, kde bude zobrazeno, odkud horniny jsou.

5) Prezentuj sbírku alespoň ve dvou dalších třídách.

Přírodopisná / zeměpisná exkurze

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří a zrealizuje návrh na přírodopisnou nebo zeměpisnou exkurzi (např. do ZOO, ale

možno i kamkoli jinam) pro vybranou třídu 1. nebo 2. stupně.

Vedoucí práce: Pavlína Hypšmanová

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis nebo přírodopis (dohodneme se na první konzultaci) a pracovní činnosti

Zadání:

1) Charakterizuj dané místo (př. ZOO).

2) Navštiv ho, návštěvu popiš a prokazatelně zdokumentuj.

3) Vytvoř návrh na ucelenou jednodenní exkurzi pro vybranou třídu 1. nebo 2. stupně.

4) Vytvoř pracovní materiál, který děti při exkurzi použijí.

5) Exkurzi zrealizuj, její průběh popiš a zdokumentuj.

Rostliny v okolí školy

Cíl práce: Žák / Žákyně zjistí informace o rostlinách, které se nacházejí hojně v okolí školy. Vytvoří seznam těchto

rostlin společně s fotodokumentací a následně připraví poznávací cvičení pro své spolužáky nebo komentovanou

vycházku.

Vedoucí práce: Pavlína Hypšmanová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti
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Zadání:

1) Charakterizuj dané místo a nejčastěji se objevující rostliny.

2) Vybrané významné rostliny vyfoť.
3) Vytvoř poznávačku těchto rostlin pro své spolužáky, zrealizuj a vyhodnoť ji.
4) Vytvoř návrh komentované vycházky včetně zmapování trasy a jednotlivých zastavení.

5) Vycházku zrealizuj, její průběh popiš a zdokumentuj.

Obsah sacharózy v potravinách

Cíl práce: Žák / Žákyně připraví a zrealizuje informační kampaň o negativních vlivech rafinovaných cukrů a vysoce

energetických potravin na lidské zdraví.

Vedoucí práce: Alena Vlachová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Popiš, jak se sacharóza získává a z jakých rostlin.

2) Vytvoř výstavku a prezentaci s názorným zobrazením množství sacharózy pomocí kostek cukru v různých

potravinách a nápojích.

3) Udělej průzkum mezi žáky, kolik cukru přijímají v potravě, porovnej různé skupiny.

4) Vytvoř osvětový materiál o negativních vlivech rafinovaných cukrů a vysoce energetických potravin na

lidské zdraví.

Zooterapie

Cíl práce: Žák / Žákyně navštíví centrum zooterapie nebo zařidí ukázku zooterapie ve škole.

Vedoucí práce: Anna Bláhová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si druh zooterapie.

2) Zjisti o ní co nejvíce – kde se provádí, na co je vhodná apod.

3) Navštiv lekci či centrum této zooterapie, a udělej rozhovor a foto- či videodokumentaci nebo

4) zařiď návštěvu odborníka v naší škole, a udělej rozhovor a foto- či videodokumentaci.

Lovecký pes (název plemena)

Cíl práce: Žák / Žákyně navštíví akci konanou za účasti loveckých psů a zpracuje brožuru (tiskopis) o jednom

konkrétním loveckém plemeni.

Vedoucí práce: Martina Chadimová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Přibliž lovecká plemena psů a jejich rozdělení, jejich pracovní využití.

2) Představ zvolené plemeno psa, jeho historii, vzhled, charakteristiku, připoj obrázkovou fotodokumentaci.

3) Navštiv akci konanou za účasti loveckých psů a napiš o své zkušenosti, případně navštiv výcvik loveckých

psů a napiš o své zkušenosti.

4) Své poznatky prezentuj alespoň jedné třídě.
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Život bez odpadu

Cíl práce: Žák / Žákyně se pokusí žít alespoň jeden týden bez vyprodukování jakéhokoli odpadu.

Vedoucí práce: Anna Bláhová nebo Kateřina Bucharová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti a chemie

Zadání:

1) Zjisti si co nejvíce o životě bez odpadu – kde se tvoří nejvíce odpadu, jak je dobré začínat, kde se dá

nakupovat apod.

2) Navštiv alespoň jednou bezobalový obchod a udělej nákup pro vaši rodinu. Z tohoto nákupu uvař alespoň
jedno jídlo.

3) Porovnej ceny základních potravin v běžném obchodě a v bezobalovém obchodě.

4) Sepiš klady a zápory života bez odpadu.

5) Udělej rozhovor s někým, kdo žije bez odpadu. Pokud takového člověka nenajdeš, udělej rozhovor např. s

někým, kdo se pohybuje okolo bezobalových obchodů.

6) Udělej hodinu na toto téma. Hodina může být pojatá jako workshop – výroba něčeho praktického.

Vytvoření ukázkové vyučovací hodiny (45 minut) – dialýza

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří a zrealizuje ukázkovou hodinu na téma dialýza.

Vedoucí práce: Pavlína Hypšmanová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Zjisti si co nejvíce o dialýze – k čemu slouží, kde se provádí, jak se provádí, jaký má vliv na život člověka

atd.

2) Vytvoř ukázkovou hodinu, při které odprezentuješ shromážděné informace.

Obsah ukázkové hodiny:

a) powerpointová prezentace

b) filmová ukázka

c) pracovní list/y

d) motivační hra

3) Zrealizuj ukázkovou hodinu a zhodnoť její průběh. Můžeš vytvořit dotazník pro spolužáky k ohodnocení

Tvé ukázkové hodiny.

Vytvoření ukázkové vyučovací hodiny (45 minut) – poruchy příjmu potravy

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří a zrealizuje ukázkovou hodinu na téma poruchy příjmu potravy.

Vedoucí práce: Pavlína Hypšmanová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Zjisti si co nejvíce o poruchách příjmu potravy – charakteristika, příčiny vzniku, léčba, následky atd.

2) Vytvoř ukázkovou hodinu, při které odprezentuješ shromážděné informace.

Obsah ukázkové hodiny:

a) powerpointová prezentace

b) filmová ukázka

c) pracovní list/y

d) motivační hra
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4) Zrealizuj ukázkovou hodinu a zhodnoť její průběh. Můžeš vytvořit dotazník pro spolužáky k ohodnocení

Tvé ukázkové hodiny.

Jízdní řád

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří jízdní řád jednoho spoje metra.

Vedoucí práce: Helena Benkovská, Veronika Ertnerová

Hodnocení v předmětu: fyzika a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si jednu trasu metra, celou ji projeď a zapisuj časy příjezdu do jednotlivých stanic a odjezdu z každé

stanice.

2) Na internetu najdi vzdálenosti mezi jednotlivými stanicemi.

3) V úsecích mezi zastávkami vypočítej průměrnou rychlost.

4) Vypočítej průměrnou rychlost celého pohybu.

5) Sestroj graf závislosti dráhy na čase.

6) Z naměřených hodnot vytvoř jízdní řád tohoto spoje a porovnej s jízdním řádem uvedeným ve stanici

metra nebo na internetu.

7) S výsledky práce prokazatelně seznam spolužáky (kvíz, anketa, fotografie, video).

Pomůcky do hodin fyziky

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří tři pomůcky vhodné do hodiny fyziky (např. siloměr, periskop a přesýpací hodiny).

Vedoucí práce: Helena Benkovská

Hodnocení v předmětu: fyzika a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyrob tři pomůcky vhodné do hodiny fyziky (např. siloměr, periskop a přesýpací hodiny).

2) Vytvoř fotopostupy jednotlivých pomůcek včetně stručných popisků.

3) Ke každému předmětu vytvoř návod k použití.

4) Každý výrobek nechej otestovat minimálně třemi osobami.

Mapa technických památek v Praze 6

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří mapu technických památek v Praze 6.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: fyzika a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyhledej na území Prahy 6 technické památky.

2) Vytvoř mapu těchto památek, udělej fotodokumentaci.

3) Pořiď stručné informace o těchto památkách.

4) Vytvoř anketu o tom, zda spolužáci, obyvatelé Prahy 6 mají o těchto památkách informace a jaké.

5) Zjisti, jaká je návštěvnost těchto památek.

6) S výsledky práce prokazatelně seznam spolužáky (kvíz, anketa, fotografie, video).

7



Spotřeba elektrické energie

Cíl práce: Žák / Žákyně zjistí spotřebu elektrické energie notebookem a počítačem ve vaší rodině.

Vedoucí práce: Helena Benkovská

Hodnocení práce v předmětu: fyzika a pracovní činnosti

Zadání:

1) V průběhu 1 měsíce si zapisuj dobu používání notebooku a počítače všemi členy vaší rodiny.

2) Pomocí štítků na notebooku a počítači zjisti jejich příkon, zjisti, kolik Kč zaplatí vaše rodina průběhu 1

měsíce v závislosti na ceně energie.

3) Vytvoř tabulku, do které budeš zapisovat spotřebu na jednotlivých zařízeních za 1 kWh.

4) Vypočítej, kolik vás to stojí v Kč a zapiš to do tabulky. Vypočítej, kolik by to bylo i za 1 rok...

5) Vytvoř graf spotřeby elektrické energie, případně graf závislosti ceny spotřebované energie těmito

zařízeními na době používání.

6) Vyhledej a vyzkoušej, jak by se dalo ušetřit.
7) S výsledky práce prokazatelně seznam spolužáky (kvíz, anketa, fotografie, video).

Staň se učitelem fyziky v 6. ročníku a využij svůj pracovní list

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří pracovní list na vybrané fyzikální téma.

Vedoucí práce: Anna Bláhová

Hodnocení v předmětu: fyzika a pracovní činnosti

Zadání:

1) Popiš vybrané téma, možnosti, různé způsoby řešení.

2) Vytvoř pracovní listy (alespoň 2), pomocí kterých lze toto téma procvičovat.

3) Ověř zpracované téma a jeho pochopení v hodinách fyziky v 6. třídě, využij připravený pracovní list/listy.

4) Průběh hodiny zdokumentuj a popiš (jak probíhala hodina, co se povedlo/nepovedlo, s čím jsi spokojený /

co by se dalo udělat jinak…).

Videa s jednoduchými fyzikálními pokusy

Cíl práce: Žák / Žákyně nahraje na videa vlastní provedení 7 jednoduchých pokusů.

Vedoucí práce: Alena Vlachová

Hodnocení práce v předmětu: fyzika a pracovní činnosti

Zadání:

1) Nahraj video se 7 jednoduchými pokusy se slovním vysvětlením, na jakém principu fungují.

2) Popiš písemně fyzikální zákonitosti, které jsou v pokusech vidět.

3) Napiš o realizaci pokusů protokoly.

4) Video prezentuj alespoň ve dvou třídách.

Pražská muzea

Cíl práce: Žák / Žákyně představí tři muzea se zaměřením na techniku nebo přírodní vědy, vytvoří pracovní listy k

expozicím pro žáky 8.tříd.

Vedoucí práce: Marie Pojerová, Lucie Špilarová

Hodnocení práce v předmětu: chemie a pracovní činnosti

Zadání:
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1) Navštiv Národní technické muzeum v Praze 7, Starou čistírnu odpadních vod v Praze 6, Muzeum

pražského vodárenství v Praze 4, případně další muzeum s přírodovědnou tématikou (IQLandia,

Techmania ..).

2) Vypracuj PPT prezentace k expozicím nebo jejich částem, které se týkají chemie nebo příbuzných oborů.

3) Vypracuj k expozicím  každého muzea 1 – 2 pracovní listy pro žáky 8.tříd.

4) Prezentuj žákům osmých nebo devátých tříd jednotlivá muzea a seznam je s pracovními listy.

Přírodní acidobazické indikátory

Cíl práce: Žák / Žákyně prezentuje účinnost přírodních acidobazických indikátorů s ohledem na indikátor

univerzální.

Vedoucí práce: Marie Pojerová nebo Kateřina Bucharová

Hodnocení práce v předmětu: chemie a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyhledej v literatuře a na internetu informace o třech přírodních acidobazických indikátorech (např. černý

čaj bobule ptačího zobu obecného, červené zelí atd.).

2) Ze známých látek vytvoř škálu pH (připrav alespoň 6 roztoků, které se budou lišit pH).

3) Prakticky ověř zbarvení přírodních indikátorů.

4) Proveď porovnání s univerzálním pH indikátorem.

5) Vytvoř obrazovou dokumentaci měření pH přírodními indikátory.

Plasty v oceánech

Cíl práce: Žák / Žákyně zmapuje současnou situaci v oceánech a její vliv na život.

Vedoucí práce: Kateřina Bucharová nebo Lucie Špilarová

Hodnocení v předmětu: chemie a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyhledej současné znečištění oceánů plasty a porovnej se situací před 10 lety a v minulém století.

2) Popiš cesty plastů do oceánů a moří a vyhledej tzv. ostrovy plastů.

3) Popiš výhody a nevýhody plastu jako jednoho z materiálů.

4) Vyhledej informace o ekologických aktivistech. Jednoho aktivistu podrobněji popiš.

5) Představ produkty bez obalu.

6) Vytvoř interaktivní prezentaci pro I./II. stupeň, ve které žáky seznámíš se svou prací. Porovnej znalosti

žáků této problematiky podle věku. Pořiď fotky nebo záznam.

Tříděný odpad

Cíl práce: Žák / Žákyně sleduje třídění recyklovatelného odpadu na ZŠ Hanspaulka, informuje vhodným

způsobem a propaguje tak zlepšení třídění.

Vedoucí práce: Kateřina Bucharová

Hodnocení práce v předmětu: chemie a pracovní činnosti

Zadání:

1) Popiš základní kategorie třídění odpadů.

2) Vymez na plánku jednoho patra školy umístění sběrných nádob na všechny druhy odpadu a zapisuj k nim,

každý den po dobu 14 dnů, v jakém jsou stavu (prázdný/plný, správný obsah/špatný obsah). Vše

dokumentuj (zapisuj, fotografuj příklady špatně vyhozených odpadků..).
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3) Udělej průzkum mezi žáky, zda doma třídí odpad (porovnej různé věkové skupiny).

4) Navštiv sběrný dvůr v Praze 6 a popiš jeho činnost.

5) Uspořádej jednu hodinu pro všechny třídní ekology, na kterých je seznámíš s výsledky průzkumu a

nastíníš návrhy na zlepšení.    

Člověk a společnost (občanská výchova, dějepis, finanční gramotnost)

Mladý člověk v dnešním světě I. …
Cíl práce: Žák / Žákyně si vybere významný současný společenský fenomén nebo problém, který se dotýká tvých

vrstevníků a zmapuje ho (příčiny, vývoj, důsledky, tendence).

Vedoucí práce: Vladimír Rozhon

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání cílů:

1) Proveď anketní šetření, vyhodnoť ho a porovnej s dostupnými jinými šetřeními.

2) Veřejně prezentuj problematiku (např. uspořádej besedu, vlastní prezentaci v jiném ročníku…).

3) Další cíle budou konkrétně specifikovány po výběru námětu (problematiky).

Mladý člověk v dnešním světě II. …
Cíl práce: Žák / Žákyně si vybere významné současné společenské hnutí nebo subkulturu a zmapuje jejich vliv na

vrstevníky ve tvém prostředí.

Vedoucí práce: Vladimír Rozhon

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání cílů:

1) Proveď anketní šetření, vyhodnoť ho a porovnej s dostupnými jinými šetřeními.

2) Veřejně prezentuj problematiku (např. uspořádej besedu, vlastní prezentaci v jiném ročníku…).

3) Další cíle budou konkrétně specifikovány po výběru námětu (hnutí, subkultura).

Banky

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná nabízené služby bank, které působí v ČR.

Vedoucí práce: Hana Kosová

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si 5–6 bank.

2) Vyber služby a s nimi spojené poplatky, které budeš zjišťovat.

3) Obejdi banky nebo vyhledej potřebné informace na webových stránkách jednotlivých bank.

4) Vytvoř tabulky (popřípadě grafy) se zjištěnými daty.

5) Popiš zjištěné údaje u jednotlivých bank.

6) Popiš jednotlivé služby, které banky nabízejí.
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Fotografická soutěž HanspaulFOTO

Cíl práce: Žák / Žákyně uspořádá fotografickou soutěž  HanspaulFOTO na jeho vybrané téma.

Vedoucí práce: Vladimír Rozhon

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Připrav zadání soutěže, které umístíš na web školy (cena diváka + cena poroty).

2) Připrav plakát a audio spot k výstavě.

3) Soutěž vyhodnoť (zorganizuj šestičlennou porotu z vyučujících a žáků školy).

Stereotypy a klišé v anime a manze

Cíl práce: Žák / Žákyně ověří efektivitu vybraných stereotypů japonské populární kultury na českých divácích.

Vedoucí práce: Ludmila Novotná

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber, pojmenuj a popiš stereotypy uplatňované v anime a manze.

2) Proveď dotazníkové šetření, zda jsou i v české kultuře tyto stereotypy funkční.

3) Vyhodnoť výsledek šetření a napiš závěr.

Rozdíly mezi abecedami: latinka a azbuka

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná azbuku a latinku, zhodnotí své porozumění textu v azbuce a k abecedám vytvoří
plakáty pro školu.

Vedoucí práce: Ráchel Ridzoňová

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání cílů:

1) Seznam se s azbukou. Srovnej ji s naší abecedou.

2) Vyber si sám několik aktivit, díky kterým si azbuku procvičíš (čtení dětské zrcadlové knížky, vyhledávání

jiných pramenů v azbuce, fonetický přepis slov z češtiny aj.).

3) Okomentuj své aktivity. Na základě své zkušenosti sepiš nejlepší nápady, co dělat, když se člověk učí jazyk

s novou abecedou.

4) Navrhni alespoň jedno konkrétní cvičení pro děti, které přicházejí do české školy a učí se latinku.

5) Vytvoř velké plakáty s oběma abecedami pro použití ve třídách ZŠ Hanspaulka.

Příběhy našich sousedů
Cíl práce: Žák / Žákyně přiblíží konkrétní životní příběh žijící osobnosti Hanspaulky nebo osobnosti blízké

(příbuzný).

Vedoucí práce: Vladimír Rozhon

Hodnocení práce v předmětu: dějepis, občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vytvoř audio nebo video záznam vzpomínek osobnosti.

2) Veřejně prezentuj problematiku (např. uspořádej besedu, vlastní prezentaci v jiném ročníku…).

3) Další cíle budou konkrétně specifikovány po výběru námětu (osobnosti).
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Politické události ve sportovní perspektivě
Cíl práce: Žák / Žákyně zdokumentuje konkrétní příklady politického ovlivňování sportovního života naší země
(podpora/nepodpora sportů, doping, emigrace, bojkot akcí, pseudoprofesionalismus, perzekuce sportovců …).

Vedoucí práce: Vladimír Rozhon

Hodnocení práce v předmětu: dějepis, občanská výchova, tělesná výchova

Zadání:

1) S  pomocí různých zdrojů zdokumentuj vliv konkrétní historické události/událostí na sportovní život doby.

2) Veřejně prezentuj problematiku (např. uspořádej besedu, vlastní prezentaci v jiném ročníku, připrav a

zajisti exkurzi, přednášku pamětníka …).

3) Další cíle budou konkrétně specifikovány po výběru události.

Československé a české osudové osmičky 20. století

Cíl práce: Na příbězích konkrétních osob – rodinných příslušníků, kteří žili v období let 1918–1998 a zažili

přelomové okamžiky v dějinách Československa a České republiky, a to zejména v tzv. “osmičkových letech” žák /

žákyně zdokumentuje a popíše události významné z pohledu nejnovější rodinné i národní historie.

Vedoucí práce: Daniel Tocháček

Hodnocení práce v předmětu: dějepis a pracovní činnosti

(Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) a Informační a komunikační technologie (informatika) –

mezipředmětové téma)

Zadání:

1) Skrze vzpomínky rodinných příslušníků či s pomocí artefaktů z rodinného archivu zmapuj osudy předků
nebo příbuzných, kteří žili v období let 1918–2018 a zažili přelomové okamžiky v dějinách Československa

a České republiky, a to zejména v tzv. “osmičkových letech”.

2) V uceleném materiálu audiovizuální povahy (např. videopořad) nebo v podobě elektronického výstupu

(např. webové stránky) a současně skrze materializovaný výstup určený pro začlenění do připravované

výstavy k 100. výročí vzniku ČSR zaznamenej a popiš úseky životních příběhů předků nebo příbuzných,

kteří žili v období let 1918–1998 a zažili přelomové okamžiky v dějinách Československa a České

republiky, a to zejména v tzv. “osmičkových letech”.

3) Výsledky v rámci možností prezentuj ostatním žákům a širší veřejnosti (např. žákům při výuce;

návštěvníkům školy během Dne otevřených dveří atd.)

Mapování moderních dějin ve veřejném prostoru hlavního města

Cíl práce: Žák / Žákyně připraví a kompletně zdokumentuje procházku po místech a okolo objektů
dokumentujících historii vybrané etapy moderních dějin v hlavním městě.

Vedoucí práce: Daniel Tocháček

Hodnocení práce v předmětu: dějepis a pracovní činnosti

(Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) a Informační a komunikační technologie (informatika) –

mezipředmětové téma)

Zadání:

1) Na území hlavního města Prahy vyber oblast, ve které zmapuješ výskyt různých míst a objektů z určité

etapy moderních dějin (např. 2. světová válka, období socialismu, vpád sovětských vojsk do ČSSR 1968,

normalizace, Sametová revoluce 1989 apod.). Zvol si období, pro které budeš místa a objekty mapovat.
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2) Vytvoř databázi míst a objektů ve zvolené oblasti a navrhni trasu procházky přes tato místa a kolem těchto

objektů. Místa, objekty a trasu procházky souhrnně ulož v online Google Mapě s využitím příslušných

vhodných nástrojů (viz bod 3)).

3) Ke každému místu a objektu vytvoř záznam v online Google Mapě zahrnující umístění, fotodokumentaci a

textový popis místa či objektu. Místa a objekty propoj trasou vhodnou pro individuální či společnou

procházku.

4) V textové části práce uveď čtenáře do kontextu vybraného historického období, představ zmapovaná

místa a objekty, popiš navrženou trasu, případně připoj poznámky související s mapováním míst a objektů
a přípravou trasy. Můžeš také doplnit doporučení pro ty, kteří budou chtít procházku absolvovat.

5) Výsledky v rámci možností představ ostatním žákům a širší veřejnosti (např. žákům při výuce;

návštěvníkům školy během Dne otevřených dveří atd.). Bude-li to možné, připrav procházku pro své

spolužáky a vyučující.

Viniční usedlosti na Hanspaulce

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří dokumentaci historického vývoje viničních usedlostí na Hanspaulce po stránce

historické, i architektonické i výtvarné.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: dějepis a pracovní činnosti

Zadání

1) Projdi si Hanspaulku a přilehlé okolí a prohlédni si viniční usedlosti.

2) Vyber z nich 3, kterým se budeš věnovat, popíšeš jejich historický vývoj a také je vyfotíš a nakreslíš či

namaluješ.

3) Vybrané objekty zanes do Google mapy, kam také zaneseš i své výtvory nebo uspořádej výstavu se svými

výtvory.

Místa spjatá s dějinami

Cíl práce: Žák / Žákyně nafotí místo, které je spojeno s nějakou historickou událostí, a vytvoří informační panel,

který by bylo možné k tomuto místu umístit pro kolemjdoucí.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: dějepis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si místo, které je spojeno s nějakou historickou událostí, o této události zjisti co nejvíce informací.

2) Místo nafoť a zmapuj návštěvnost (sleduj po delší časový úsek turistickou návštěvnost vybraného místa).

3) S využitím získaných informací vytvoř informační panel (minimální rozměr A3), na němž uplatníš své

fotografie a získané informace a vytvoříš informační tabuli pro turisty.

4) V práci přibliž danou historickou událost i volbu místa/tématu, přibliž zjištění spojená s mapováním

návštěvnosti a uveď důvody, proč by tvůj informační panel místu a turistům pomohl.

Pomníčky na Praze 6, na Hanspaulce

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří dokumentaci rozložení pomníčků připomínající květnové povstání z roku 1945,

najde informace o obětech povstání.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: dějepis a pracovní činnosti

Zadání
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1) Projdi si Hanspaulku a přilehlé okolí a pomníčky z května 1945 si vyfoť.
2) Vybrané objekty zanes do Google mapy, kam také zaneseš i své fotky pomníčků.

3) K vybraným pomníčků se pokus zjistit informace o osobě či osobách na pomníčku uvedených, informace

také zaneseš do Google mapy.

Historická událost v pražské perspektivě
Cíl práce: Žák / Žákyně si vybere historickou událost nejnovějších českých dějin, zpracuje její spojitost s Prahou 6

a veřejně ji prezentuje.

Vedoucí práce: Vladimír Rozhon

Hodnocení práce v předmětu: dějepis a pracovní činnosti

Zadání:

1) S  pomocí různých zdrojů zmapuj konkrétní historickou událost a její spojitost s Prahou.

2) Veřejně prezentuj problematiku (např. uspořádej besedu, vlastní prezentaci v jiném ročníku, připrav a

zajisti exkurzi …).

3) Další cíle budou konkrétně specifikovány po výběru události.

Subkultura – (její název)

Cíl práce: Žák / Žákyně prozkoumá danou subkulturu (emo, ghotic, hippies, hacker, …) z hlediska životního stylu,

historického vývoje skupiny a aktuálním dění skupiny.

Vedoucí práce: Michal Tačík

Hodnocení práce v předmětu: osobnostní výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber subkulturu.

2) Z různých zdrojů (literatura, internet, ..) zpracuj o subkultuře podrobnější informace:

a) jaké uznávají hodnoty a normy

b) oblečení

c) hudba

d) ...

3) Sleduj aktuální dění dané skupiny.

4) Výsledky práce prezentuj před ostatními žáky.

Film – (jeho název)

Cíl práce: Žák / Žákyně vybere film se sociálním/psychologickým tématem a vypracuje jeho rozbor.

Vedoucí práce: Michal Tačík, Lucie Špilarová, Ludmila Novotná

Hodnocení práce v předmětu: osobnostní výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber film se sociálním/psychologickým tématem.

2) Shlédni ho.

3) Vypracuj jeho rozbor.

4) Vytvoř pracovní list pro práci s tímto filmem.

5) Propaguj tento film na půdě školy – uspořádej promítání pro spolužáky, učitele:

a) vyrob leták s propagací filmu

b) představ film před jeho samotným spuštěním
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c) divákům rozdej pracovní list, který vyplní během promítání

6) Popiš přípravu, průběh promítání, zhodnoť vyplněné pracovní listy.

Psychologie – (téma/název)

Cíl práce: Žák / Žákyně vybere psychologické téma (psychologie osobnosti, teorie davu, psychopatologie, emoce,

různé terapie, postoje člověka apod.), které popíše z teoretického hlediska a na základě vybraného téma může

získané zkušenosti využít v praxi a popsat je.

Vedoucí práce: Michal Tačík

Hodnocení práce v předmětu: osobnostní výchova a pracovní činnosti

Zadání:

Nejvíce bude záležet na volbě tématu, podle toho se společně domluvíme, jakým způsobem práci

vypracuješ.

1) Vyber téma – společně se na něm dohodneme.

2) Nastuduj téma z odborné literatury, internetu, časopisů atd.

3) Sleduj aktuální dění okolo vybraného tématu.

4) Získané informace můžeš použít vhodnou formou pro malý výzkum/průzkum.

5) Popíš celou tvoji činnost, kterou jsi absolvoval v rámci vybraného psy. téma.

6) Své získané informace a zkušenosti prezentuj svým spolužákům.

Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)

Cyklotrasy v okolí Prahy 6

Cíl práce: Žák / Žákyně  vytvoří komentář alespoň ke 4 cyklotrasám v okolí Prahy 6.

Vedoucí práce: Hana Kosová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber 4 cyklotrasy.

2) Vytvoř body, podle kterých se budou dané trasy hodnotit.

3) Projeď všechny cyklotrasy a vytvoř fotodokumentaci.

4) Vytvoř google dokument či google web.

Míčové hry

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná tréninkové metody (četnost, zaměření,…), umístění v dané soutěži a vzájemnou

souvislost.

Vedoucí práce: Hana Kosová nebo Markéta Rancová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Urči míčovou hru a soutěž.

2) Oslov alespoň 5 týmů z dané soutěže a zjisti určité údaje.

3) Vytvoř tréninkovou jednotku.

4) Vytvoř výukovou jednotku ve vybraném sportu a realizuj hodinu TV na 2. stupni.

15



Individuální sporty

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná tréninkové metody (četnost, zaměření,…), umístění v dané soutěži a vzájemnou

souvislost.

Vedoucí práce: Hana Kosová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Urči individuální sport a soutěž.

2) Oslov alespoň 5 sportovců z dané soutěže a zjisti určité údaje.

3) Vytvoř hypotézy a v závěru je vyhodnoť.
4) Vytvoř tabulky (v některých případech i grafy).

5) Vlastními slovy okomentuj zjištěné výsledky.

Sportoviště na Praze 6

Cíl práce: Žák / Žákyně zmapuje sportoviště na Praze 6.

Vedoucí práce: Markéta Rancová, Stanislav Žuček

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Rozhodni se pro indoorové nebo outdoorové sportoviště.

2) Vytvoř si body, které budeš o sportovištích zjišťovat (jaké je jejich využití atd.)

3) Obejdi vybraná sportoviště a vytvořit fotodokumentaci.

4) Zdokumentuj, jak ty sám sportoviště využíváš

Přesilové hry v ledním hokeji

Cíl práce: Na vzorku několika utkání žák / žákyně charakterizuje trendy v sehrávání přesilových her v ledním

hokeji.

Vedoucí práce: Matěj Štefka

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si jednu z následujících soutěží: NHL, SHL, Liiga,Extraliga ledního hokeje, National league A

2) Vyber si 4 týmy v soutěži.

3) U každého týmu sleduj alespoň 15 přesilových her. Některé z nich si nahrávej.

4) Analyzuj systém, taktiku a cíle přesilových her a trendy v jejich sehrávání u jednotlivých týmů, ale i

komplexně. Najdi rozdíly v sehrávání a specifika jednotlivých týmů.

5) Statisticky porovnat přesilové hry z tvého sledovaného souboru.

6) Vytvoř video, které bude následně okomentováno, a kde budou vysvětleny výsledky.

Soustředění

Cíl práce: Žák / Žákyně naplánuje týdenní soustředění pro sportovce.

Vedoucí práce: Matěj Štefka

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si sportovní tým či skupinu jednotlivců v určitém sportu, dle tvého výběru.
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2) Napiš, jaký personál bude třeba vzít s sebou na soustředění a proč.

3) Stanov jako trenér týmu kondiční, technické, psychologické či taktické schopnosti a dovednosti, které

budou rozvíjeny.

4) Stanov jako manažer týmu požadavky na zázemí, které bude potřeba ke kvalitnímu soustředění.

5) Vyber si destinaci, kde bude soustředění probíhat, tak aby co nejlépe odpovídala potřebnému zázemí.

6) Naplánuj program soustředění a popiš zvolené metody tréninku a důvody jejich volby.

7) Ze soustředění vypíchni dvě trnéninkové jednotky, které se budou věnovat klíčové schopnosti pro tvůj

zvolený sport a celé je představ i s časovým plánem a všemi cviky. Popiš zásady u provádění jednotlivých

cviků, počet opakování, počet sérií, intenzitu provedení a cíl tréninku.

8) Celý program rozepiš do časového itineráře, který bude následně komentován tebou samým.

9) Napiš sportovcům zvací dopis, kde bude stanoveno, co všechno s sebou potřebují mít a na co se mají

připravit.

Zásady vytrvalostní běžecké přípravy

Cíl práce: Žák / Žákyně charakterizuje běžeckou přípravu a proveď měření sám na sobě.

Vedoucí práce: Matěj Štefka

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Charakterizuj vytrvalostní běh obecně a napiš jeho přibližné nároky na metabolismus sportovce dle

odborné literatury.

2) Projdi dostupnou odbornou literaturu a zjisti, jaké jsou metody rozvoje vytrvalosti obecně.

3) Stručně referuj také o fenoménu výškového tréninku.

4) Napiš jaké metody zejména využíváme k rozvoji vytrvalostního běhu dle odborné literatury.

5) Napiš jaké výhody pro zdraví má vytrvalostní běh dle odborné literatury.

6) Uveď ukazatele, které sledujeme při popisování běžeckého vytrvalostního výkonu a proč jsou důležité.

7) Proveď měření svého výkonu a zapiš hodnoty ukazatelů, které obvykle sledujeme při vytrvalostním běhu.

8) Dle zjištěných tréninkových metod postupuj po dobu jednoho měsíce.

9) Proveď další měření svého výkonu po měsíci ideálního tréninku a srovnej ukazatele s měřením prvním.

Zdravotní cvičení

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří zásobník cviků a lekci pro vrstevníky.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova / přírodopis (domluvíme se na první konzultaci) a pracovní

činnosti

Zadání:

1) Prostuduj dostupnou literaturu.

2) Zvol si problematickou část těla a popiš její správnou funkci.

3) Popiš nejčastější vady vybrané části těla.

4) Vytvoř zásobník cviků.

5) Vytvoř lekci se zaměřením na problematickou část těla a prezentuj ji na hodině TV.
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Já, chodec.

Cíl práce: Žák / Žákyně zmapuje riziková místa a rizikové situace v silničním provozu na Hanspaulce z pohledu

chodce.

Vedoucí práce: Stanislav Žuček

Hodnocení práce v předmětu: výchova ke zdraví, pracovní činnosti

Zadání:

1) Definuj, kdo je chodcem a jaká pravidla musí chodec dodržovat.

2) Zmapuj frekventovaná místa, kde se chodci stávají účastníky silničního provozu. (např. přechody pro

chodce)

3) Označ riziková místa, kde se chodci mohou cítit ohroženě. (absence přechodu pro chodce, absence

semaforu apod.)

4) Zdokumentuj tato riziková místa a navrhni změnu, která podpoří bezpečí pro chodce, zároveň bude

ohleduplná k ostatním účastníkům silničního provozu.

Běžecké tratě na Hanspaulce a v jejím okolí

Cíl práce: Žák / Žákyně propaguje zdravé běhání.

Vedoucí práce: Kristýna Klapetková

Hodnocení práce v předmětu: výchova ke zdraví a pracovní činnosti

Zadání:

1) Zjisti a zpracuj informace o vlivu běhání na organismus. Popiš zásady běhání pro zdraví (teorie).

2) Navrhni 3 běžecké terénní okruhy v oblasti Hanspaulky (3 obtížnosti), popiš je, nafoť, vytrasuj (mapa,

výškový profil), navrhni komu jsou okruhy určené.

Další možnosti:

3) V průběhu jednoho–dvou měsíců běhej 1x týdně jeden okruh a zaznamenávej si čas, data. (červen, září),
zhodnoť.

4) Připrav kampaň “Proběhni se se mnou” na jednom okruhu (září, říjen). Na základě osobní zkušenosti získej

spoužáky pro zdravé běhání. Úspěšnost akce zhodnoť.

Informační a komunikační technologie (informatika)

Multimédia v praxi

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří vlastní tvůrčí projekt s multimediálním výstupem v rozsahu (stopáži) cca 10 minut

a doprovodnou dokumentací.

Vedoucí práce: Daniel Tocháček

Hodnocení práce v předmětu: pracovní činnosti

Zadání:

1) Zaměř se na určitou oblast multimediální tvorby či na dílčí sféru této oblasti (audio, video atd.) a tuto

podrobněji charakterizuj.

2) Vytvoř multimediální dílo s předem projednaným zaměřením a formou (bude upřesněno při jednání

s vedoucím učitelem) v rozsahu (stopáži) cca 10 min.

3) K danému vlastnímu multimediálnímu dílu zhotov textovou a obrazovou dokumentaci popisující jeho

přípravu a tvorbu.
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4) Vytvořené multimediální dílo v rámci možností prezentuj širší veřejnosti (např. žákům a učitelům školy

během výuky, spolužákům a kamarádům prostřednictvím komunitních prostředí na internetu atd.).

Robotika s využitím sad EV3 LEGO Mindstorms nebo NXT LEGO Mindstorms nebo LEGO WeDo

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří vlastní tvůrčí projekt s výstupem v podobě funkčního robotického modelu

a řídícího programu a doprovodnou dokumentací (potřebné vybavení může být žákovi zapůjčeno z Pedagogické

fakulty Univerzity Karlovy).

Vedoucí práce: Daniel Tocháček

Hodnocení práce v předmětu: pracovní činnosti

Zadání:

1) V teoretické části závěrečné práce stručně seznam čtenáře se základními pojmy a principy robotiky, jakož
i s robotickým systémem NXT LEGO Mindstorms nebo LEGO WeDo.

2) Navrhni autonomního robota a naplánuj jeho činnost.

3) Sestav robota z jednotlivých komponent a vytvoř program, jehož prostřednictvím bude řízen.

4) K danému robotovi zhotov textovou a obrazovou dokumentaci popisující jeho činnost, stavbu a

programování.

5) Robota v rámci možností prezentuj širší veřejnosti (např. během Dne otevřených dveří, hodin informatiky

apod.)

Robotika s využitím sad OzoBot

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří vlastní tvůrčí projekt s výstupem v podobě sady několika na sebe navazujících úloh

přiměřené obtížnosti určených pro žáky 6. ročníku, příslušných řídících programů, pracovních materiálů a

doprovodné dokumentace (potřebné vybavení může být žákovi zapůjčeno ze školy).

Vedoucí práce: Daniel Tocháček

Hodnocení práce v předmětu: pracovní činnosti

Zadání:

1) V teoretické části závěrečné práce stručně seznam čtenáře se základními pojmy a principy robotiky, jakož
i s robotickým systémem OzoBot.

2) Navrhni ucelenou sadu několika (nejméně pěti) na sebe navazujících úloh přiměřené obtížnosti určených

pro žáky 6. ročníku.

3) K jednotlivým úlohám připrav a vytvoř vzorové řídící programy pro roboty, jehož prostřednictvím bude

řízen.

4) K jednotlivým úlohám připrav a vytvoř vzorové pracovní materiály (např. instrukce, podklady, pracovní listy

atd.) a k celému projektu zhotov textovou a obrazovou dokumentaci.

5) Úlohy v rámci možností vyzkoušej při hodině s žáky. Projekt vyhodnoť a výsledky prezentuj širší veřejnosti

(např. spolužákům během hodin pracovních činností apod.)

Pokročilé webové stránky v jazyce HTML nebo profesionálním tvůrčím prostředí či editoru

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří ucelený tvůrčí projekt vlastních webových stránek zhotovených ponejvíce v jazyce

HTML nebo profesionálním tvůrčím prostředí či editoru doplněný doprovodnou dokumentací.

Vedoucí práce: Daniel Tocháček

Hodnocení práce v předmětu: pracovní činnosti

Zadání:

1) V teoretické části závěrečné práce stručně charakterizuj jazyk HTML a objasni základní principy tvorby
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webových stránek. Variantně charakterizuj vybrané profesionální tvůrčí prostředí či editor.

2) Navrhni a za použití jazyka HTML nebo profesionálního tvůrčího prostředí či editoru vytvoř
(naprogramuj) a publikuj na internetu funkční webové stránky s předem projednaným zaměřením a

vizuálním konceptem (bude upřesněno při jednání s vedoucím práce).

3) K daným webovým stránkám zhotov textovou a obrazovou dokumentaci.

4) Proveď testování webových stránek a zjisti zpětnou vazbu uživatelů (např. spolužáků) k vytvořeným

webovým stránkám.

5) Vytvořené webové stránky a výsledky testování a zpětné vazby prezentuj širší veřejnosti (např.
spolužákům během hodin pracovních činností apod.)

Scratch* – využití vizuálního programovacího jazyka

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří vlastní tvůrčí projekt s výstupem v podobě funkčního programu v prostředí

Scratch* a doprovodnou dokumentací.

Vedoucí práce: Daniel Tocháček

Hodnocení práce v předmětu: pracovní činnosti

Zadání:

1) V teoretické části závěrečné práce stručně charakterizuj vizuální programovací jazyky.

2) Navrhni, vytvoř (naprogramuj) a publikuj na internetu funkční program v prostředí Scratch.

3) K danému programu zhotov textovou a obrazovou dokumentaci popisující jeho tvorbu a používání.

4) Program v rámci možností prezentuj širší veřejnosti (např. během Dne otevřených dveří, hodin

informatiky apod.).

* V případě zájmu o programování v jiném jazyce, je možné se domluvit na úpravě názvu tématu a cíle práce.

Programovací projekt v Minecraftu

Cíl práce: Žák / Žákyně se v projektu zaměří na vytvoření stavby s "chytrými prvky" (redstone obvody, mechanické

zařízení s písty, atd.) a s využitím command blocků.

Vedoucí práce: Jakub Šajben

Hodnocení práce v předmětu: pracovní činnosti

Zadání:

1) V teoretické části závěrečné práce představ hru Minecraft a stručně charakterizuj programování ve hře
(s využitím command blocků).

2) Navrhni, vytvoř (postav a naprogramuj) a publikuj na internetu hotový herní svět.

3) K danému hernímu světu zhotov textovou a obrazovou dokumentaci popisující jeho tvorbu a účel.

4) Herní svět v rámci možností prezentuj širší veřejnosti (např. během Dne otevřených dveří, hodin

informatiky apod.).

Retro hra v prostředí MakeCode Arcade

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří vlastní tvůrčí projekt s výstupem v podobě funkční počítačové hry v prostředí

MakeCode Arcade a doprovodnou dokumentací.

Vedoucí práce: Jakub Šajben

Hodnocení práce v předmětu: pracovní činnosti

Zadání:

1) V teoretické části závěrečné práce stručně charakterizuj a typologicky rozčleň počítačové hry.
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2) Navrhni a vytvoř (naprogramuj) funkční počítačovou hru v prostředí MakeCode Arcade.

3) K dané počítačové hře zhotov textovou a obrazovou dokumentaci popisující její tvorbu a používání.

4) Vytvořenou počítačovou hru v rámci možností prezentuj širší veřejnosti (např. návštěvníkům školy

během Dne otevřených dveří, hodin informatiky atd.).

Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk, španělský jazyk, francouzský

jazyk, italský jazyk, německý jazyk)

Vyobrazení robotů a umělé inteligence v populární kultuře
Cíl práce: Žák / Žákyně porovná vyobrazení robotů a umělé inteligence ve třech médiích (kniha, film a videohra).

Vedoucí práce: Ludmila Novotná

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Definuj pojmy “robot” a “umělá inteligence”

2) Seznam se s vybranými médii (RUR; Já, robot a Horizon: Zero Dawn nebo Detroit: Almost Human)

3) Stanov si kritéria, skrz která budeš jednotlivá pojetí porovnávat

4) Vytvoř schéma odlišností a podobností (schéma může být vytvořeno na počítači nebo ručně)

Porovnání vybraného literárního díla s filmovou adaptací

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná literární dílo s filmovou adaptací.

Vedoucí práce: Jana Cejpová nebo Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Přečti vybrané literární dílo.

2) Zhlédni filmovou adaptaci vybraného literárního díla.

3) Porovnej literární předlohu a filmové zpracování z hlediska obsahové, tematické, kompoziční a jazykové

stránky.

4) Vyber část literárního díla a zachyť odlišnosti mezi knižní a filmovou verzí

Porovnání vybraného literárního díla s divadelní adaptací

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná literární dílo s divadelní adaptací

Vedoucí práce:Jana Cejpová nebo Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Přečti vybrané literární dílo.

2) Zhlédni divadelní adaptaci vybraného literárního díla.

3) Porovnej literární předlohu a divadelní zpracování z hlediska obsahové, tematické, kompoziční, a jazykové

stránky.

4) Vyber část literárního díla a zachyť odlišnosti mezi knižní verzí a divadelním představením
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Vytvoření ukázkové vyučovací hodiny – drama (45 minut)

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří a zrealizuje ukázkovou hodinu týkající se známého autora divadelních her.

Vedoucí práce: Jana Cejpová nebo Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Shromáždi informace o životě a díle vybraného autora.

2) Vytvoř ukázkovou hodinu, na níž odprezentuješ shromážděné informace.

Obsah prezentace:

a) Powerpointová prezentace

b) zvuková/filmová ukázka

c) pracovní list/y

d) aktivity pro oživení ukázkové hodiny.

3) Zrealizuj ukázkovou hodinu a zhodnoť její průběh. Můžeš vytvořit dotazník pro spolužáky k ohodnocení

Tvé ukázkové hodiny.

Vytvoření ukázkové vyučovací hodiny – próza (45 minut)

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří a zrealizuje ukázkovou hodinu týkající se známého autora prozaických děl.

Vedoucí práce: Jana Cejpová nebo Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Shromáždi informace o životě a díle vybraného autora.

2) Vytvoř ukázkovou hodinu, na níž odprezentuješ shromážděné informace.

Obsah prezentace:

a) Powerpointová prezentace

b) zvuková/filmová ukázka

c) pracovní list/y

d) aktivity pro oživení ukázkové hodiny.

3) Zrealizuj ukázkovou hodinu a zhodnoť její průběh. Můžeš vytvořit dotazník pro spolužáky k ohodnocení

Tvé ukázkové hodiny.

Vytvoření ukázkové vyučovací hodiny – poezie (45 minut)

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří a zrealizuje ukázkovou hodinu týkající se známého autora prozaických děl.

Vedoucí práce: Jana Cejpová nebo Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Shromáždi informace o životě a díle vybraného autora.

2) Vytvoř ukázkovou hodinu, na níž odprezentuješ shromážděné informace.

Obsah prezentace:

a) Powerpointová prezentace

b) zvuková/filmová ukázka

c) pracovní list/y

d) aktivity pro oživení ukázkové hodiny.
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3) Zrealizuj ukázkovou hodinu a zhodnoť její průběh. Můžeš vytvořit dotazník pro spolužáky k ohodnocení

Tvé ukázkové hodiny.

Slovník mládeže

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří slovník výrazů, které nejčastěji používají dnešní mladí lidé (naši žáci, věk

odpovídá druhému stupni ZŠ) a které zároveň mohou být nesrozumitelné pro generačně starší uživatele.

Vedoucí práce: Pavlína Ballková nebo Jana Cejpová

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Napiš krátký teoretický výklad o slovníkářství.

2) Proveď sběr dat (hesel) v terénu.

3) Zpracuj sebraná data a systematizuj je (vyber vhodné výrazy a seřaď podle abecedy), počet hesel je

omezen minimem 30 hesel

4) Vytvoř ke všem heslům klasický slovníkový výklad (tzn. gramatické zařazení, význam výrazu a příklad jeho

konkrétního užití).

5) Ke slovníkové části přidej úvod, v němž vysvětlíš, proč slovník vznikl, co mapuje. Graficky zpracuj slovník

do vytisknutelného formátu.

6) Vytvoř přebal slovníku a celou publikaci vytiskni.

7) Průběh práce popiš, zdokumentuj. (Jak jsi postupoval/a, co bylo úskalím, co se podařilo, jaký je výsledek.)

Čtení a čtenářství v dnešní době
Cíl práce: Žák / Žákyně porovná četbu žáků druhého stupně, připraví si podklady na výzkum toto tématu, zjistí

oblíbenost žánrů, titulů a nastíní budoucnost „papírové“ knihy.

Vedoucí práce: Pavlína Ballková nebo Jana Cejpová

Hodnocení v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Příprav si podklady pro výzkum zaměřený na četbu žáků na 2. stupni.

2) Zpracuj výsledky výzkumu a vyhodnoť jej.

3) Zamysli se nad tím, zda má čtení budoucnost, pokud ano, jakou bude mít formu a obsah.

4) Popiš průběh práce (příprava výzkumu, jeho průběh, výzkumu, úspěchy i úskalí práce na výzkumu.

Český jazyk v pracovních listech

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří pracovní list k výkladu a procvičení vybraného pravopisného/jazykovědného jevu.

Vedoucí práce: Pavlína Ballková nebo Jana Cejpová

Hodnocení v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Popiš vybraný gramatický/jazykovědný jev, přibliž pravidla jeho použití.

2) Vytvoř pracovní list se cvičeními, pomocí kterých lze daný jev procvičovat (formát A4)

3) Ověř zpracovaný výklad a jeho pochopení v hodinách českého jazyka ve vybrané třídě (třída odpovídá

vybranému jevu), využij připravený pracovní list.

4) Průběh hodiny zdokumentuj a popiš (jak práce probíhala, co se povedlo,, co by se dalo udělat jinak…).
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Adaptace literárního díla – autorské čtení

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří vlastní autorskou adaptaci vybrané literární předlohy s využitím znalosti základních

znaků vybraných žánrů a uspořádá autorské čtení.

Vedoucí práce: Pavlína Ballková nebo Jana Cejpová

Hodnocení v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si kratší úsek literární předlohy a převeď do vybraného žánru.

2) Přibliž obě ukázky – základní znaky obou použitých žánrů s využitím základních literárních pojmů, seznam

se i s další tvorbou a životem autora vybrané ukázky.

3) Připrav a zrealizuj krátké autorské čtení a průběh akce zdokumentuj (textové podklady, popis akce,

závěrečné zhodnocení).

Komiks jako svébytný literární žánr

Cíl práce: Žák / Žákyně se seznámí s literárním žánrem komiksu a vytvoří vlastní komiksové dílo.

Vedoucí práce: Pavlína Ballková nebo Jana Cejpová

Hodnocení v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Shromáždi informace o komiksu.

2) Přibliž umělecké postupy tvorby komiksu.

3) Vytvoř svůj vlastní komiks (rozsah 2 až 4 strany A4).

4) Vytvoř dotazník pro snažší zachycení kritiky.

5) Dej přečíst svůj komiks skupině čtenářů. Spolu s komiksem jim předej dotazník.

6) Popiš průběh práce na komiksu, zhodnoť svou práci, přidej hodnocení od čtenářů.

Život a dílo anglicky píšícího autora

Cíl práce: Žák / Žákyně  zmapuje život a dílo vybraného autora.

Vedoucí práce: Lenka Knoblochová

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Přečti vybrané literární dílo/a.

2) Zhlédni filmovou či divadelní adaptaci/e tohoto díla.

3) Formou prezentace porovnej literární předlohu a filmové/á zpracování z hlediska tematiky, kompoziční,

obsahové a jazykové stránky (může být česky nebo anglicky). V anglickém jazyce odprezentuj ve svojí či

jiné třídě.

4) Porovnej svoji původní představu o filmovém/divadelním zpracování se zhlédnutým dílem.

5) Vytvoř slovníček a stručný obsah díla v českém a anglickém jazyce.

Život a dílo anglicky píšícího autora

Cíl práce: Žák / Žákyně zmapuje dílo autora a jeho život v AJ.

Vedoucí práce: Jane Hasik

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Přečti vybrané literární dílo.
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2) Zhlédni filmovou adaptaci tohoto díla.

3) Formou prezentace porovnej literární předlohu a filmové zpracování v anglickém jazyce.

4) V anglickém jazyce odprezentuj ve svojí či jiné třídě.

5) Porovnej svou původní představu o filmovém zpracování se zhlédnutým dílem.

6) Vytvoř slovníček a stručný obsah díla v anglickém jazyce.

7) Písemná práce a konzultace musí být v angličtině, prezentace může být v češtině.

Porovnejte a porovnejte kultury z různých zemí nebo dob

Cíl práce: Žák / Žákyně zkoumá a diskutuje o různých aspektech kultury v různých částech světa nebo časech v

historii.

Vedoucí práce: Jane Hasik, Emily Flynn

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Zkoumej dvě kultury.

2) Připrav a zrealizuj diskuzi o různých aspektech kultur, jejich vlivech a souvislostech.

3) Na příkladech v umění nebo skutečném životě představ zvolené kultury.

4) Porovnej zvolené kultury, vysvětli podobnosti a rozdíly.

5) Připrav a proveď rozhovor, který použiješ jako zdroj.

6) Písemná práce a konzultace musí být v angličtině, prezentace může být v češtině.

Wild card – volitelné téma

Cíl práce: Žák / Žákyně  si může spolu s vedoucími práce vybrat téměř jakékoli téma zájmu.

Vedoucí práce: Jane Hasik, Lenka Knoblochová, Emily Flynn

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Na konkrétních cílech se domluvíme na první konzultaci nebo se přijďte domluvit v době výběru témat.

2) Písemné práce a konzultace musí být v angličtině, prezentace však může být v češtině.

Pomůcka pro výuku anglického jazyka

Cíl práce: Žák / Žákyně si zvolí libovolný gramatický jev v anglickém jazyce a vyrobí pro jeho výuku / procvičování

dvě pomůcky.

Vedoucí práce: Martina Chadimová

Hodnocení v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyrob pomůcky pro zvolený gramatický jev

2) Vytvoř fotopostupy jednotlivých pomůcek včetně stručných popisků (jak v češtině, tak v angličtině)

3) Ke každému předmětu vytvoř návod k použití (jak v češtině, tak v angličtině)

4) Každý výrobek nech otestovat minimálně v jedné hodině anglického jazyka u skupiny, která daný jev

probírá/probírala daný školní rok, a napiš komentář o své zkušenosti z testování pomůcky (může být

česky).
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Život a dílo výtvarného umělce

Cíl práce: Žák / Žákyně zmapuje život a dílo vybraného výtvarného umělce a porovná je s díly vystavenými v

pražských galeriích.

Vedoucí práce: Cori Tylová

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber výtvarného umělce a vypracuj jeho životopis, včetně stručné historie období, ve kterém tvořil (v

anglickém jazyce).

2) Vyber si jedno dílo uvedeného umělce a vypracuj rozbor tohoto díla (v anglickém jazyce).

3) Projdi vybrané galerie/muzea (např. Národní galerie, Šternberský palác atd.), zhlédni galerijní sbírky a

porovnej vybrané dílo s díly vystavenými v navštívených galeriích.

4) Vytvoř slovníček a stručný obsah díla v českém a anglickém jazyce.

Francouzská gastronomie

Cíl práce: Žák / Žákyně nás seznámí s francouzskou gastronomií a stolováním, srovná s českou kuchyní, ukáže na

mapě rozdělení regionů (možnost udělat vlastní mapu).

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení v předmětu: francouzský jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Seznam se s francouzskou kuchyní (co ji především charakterizuje, čím je proslulá, co je tzv.“haute

cuisine“) a průvodcem Michelin (tzv. michelinské hvězdy).

2) Porovnej kuchyně podle regionů (regionální rozdíly, typická jídla, francouzské speciality podle regionů).

3) Popiš kulturu stolování (jednotlivé chody, francouzská vína, sýry, dezerty).

4) Vyber si nějaký recept a připrav jeho postup ve francouzštině, zdokumentuj  (video + plakát) a prezentuj

spolužákům.

5) Připrav hodinu francouzského jazyka.

Píseň ve výuce španělského nebo francouzského jazyka

Cíl práce: Žák / Žákyně představí možnosti využití písní při výuce cizího jazyka.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení v předmětu: španělský jazyk nebo francouzský jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Zjisti, jaké je zařazení písní do učebnic jazyka (alespoň 3 učebnice).

2) Vysvětli, jak se dá využít píseň ve výuce (výslovnost, slovní zásoba, gramatika…).

3) Najdi alespoň 3 písně a ukaž na nich, jak se s nimi dá ve výuce pracovat.

4) Připrav hodinu špj nebo fj zaměřenou na poslech a práci s písní a textem.

5) Zhodnoť výuku.

Mis vacaciones en Espaňa – Moje prázdniny ve Španělsku

Cíl práce: Žák / Žákyně představí vybranou destinaci ve Španělsku, kam jezdí na prázdniny (nebo tam někdy

byl/a).

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení v předmětu: španělský jazyk a pracovní činnosti
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Zadání:

1) Vyber si a krátce představ dané město nebo region.

2) Vytvoř ve španělštině deníček z dovolené.

3) Zdokumentuj navštívená místa a španělsky je popiš.

4) Během dovolené se pokus oslovit alespoň 3 místní obyvatele a udělej s nimi krátký rozhovor.

5) Připrav prezentaci pro mladší spolužáky špj

Pozn.: Může být i dovolená ve Španělsku někdy v minulosti, nemusí být letošní

Svátky ve Francii

Cíl práce: Žák / Žákyně  nás seznámí s nejdůležitějšími francouzskými svátky, jeden vybere a zaměří se na něj.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení v předmětu: francouzský jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Francouzsky popiš důležité svátky, rozděl je na státní a náboženské.

2) Porovnej francouzské svátky s českými (Vánoce, Tři králové, Masopust, Svatý Valentýn, Velikonoce, Apríl,

Svátek práce, Svátek hudby, 14. červenec).

3) Jeden svátek si vyber a blíže nás s ním seznam (např. Vánoce).

4) Vybraný svátek přibliž mladším spolužákům na hodině fj (vysvětli, připrav recept, pusť prezentaci, připrav

hru).

Užití italského jazyka v současné české gastronomii

Cíl práce: Žák / Žákyně zmapuje užití italštiny v aktuálním gastronomickém názvosloví, posoudí správnost
a vhodnost užití jednotlivých názvů.
Vedoucí práce: Petra Bucci
Hodnocení v předmětu: italský jazyk a pracovní činnosti
Zadání:

1) Vyhledej jídelní lístky alespoň pěti restaurací specializujících se na italskou kuchyni.

2) Vyhledej další materiály související s oblastí gastronomie a užívající italské názvosloví (recepty v

časopisech...).

3) Posuď správnost a vhodnost užití jednotlivých názvů jídel.

4) Vytvoř slovníček s gastronomickou tématikou v rozsahu alespoň 30 hesel.

Představení italského regionu

Cíl práce: Žák / Žákyně představí italský region podle vlastního výběru, připraví výukovou jednotku pro mladší

sploužáky.

Vedoucí práce: Petra Bucci

Hodnocení v předmětu: italský jazyk, pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyhledej zeměpisné informace o vybraném italském regionu. Alespoň dva ze zdrojů, které využiješ, budou

v italském jazyce.

2) Získané informace přehledně zpracuj v teoretické části své práce (v českém jazyce)

3) Připrav výuku k danému tématu pro studenty italštiny v nižším ročníku. Vytvoř si libovolný didaktický

materiál. Žáci se v hodině seznámí s daným regionem (v českém jazyce) a alespoň osmi italskými pojmy

souvisejícími s daným regionem.

4) Výuku realizuj v nižším ročníku, realizaci zdokumentuj.
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Volitelné téma z italského místopisu, historie nebo kultury

Cíl práce: Žák / Žákyně zmapuje vybrané téma s využitím zdrojů v českém a italském jazyce. Vytvoří produkt

(mapu, hru, výukovou jednotku, itinerář apod.) s využitím italské slovní zásoby.

Vedoucí práce: Petra Bucci

Hodnocení v předmětu: italský jazyk, pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyhledej informace k danému tématu. Alespoň dva z použitých zdrojů budou v italském jazyce.

2) Získané informace přehledně zpracuj v teoretické části své práce (v českém jazyce).

3) Vytvoř dohodnutý produkt, realizaci zdokumentuj.

Srovnání německé a rakouské němčiny - realizované jako výuková jednotka pro spolužáky

Cíl práce: Žák / Žákyně si vyhledá informace o různorodé slovní zásobě a ve výslovnosti rakouské a německé

němčiny a pro spolužáky připraví lekci na toto téma.

Vedoucí práce: Tereza Pickar Hradecká

Hodnocení v předmětu: německý jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyhledej informace, v čem se obě varianty němčiny (německá a rakouská) ve výslovnosti a slovní zásobě
liší. Především v oblasti gastronomie.

2) Získané informace přehledně zpracuj v teoretické části své práce (v českém jazyce)

3) Připrav si na k danému tématu pro spolužáky lekci, která bude hravá

4) Výuku realizuj ve své nebo v jiné skupině žáků v hodině NJ a zdokumentuj ji.

5) Reflektuj odvedenou lekci.

Připrav německý filmový klub

Cíl práce: Žák / Žákyně si vybere 1 významný německý film a zrealizuje jeho promítání pro spolužáky. Připraví

propagaci akce, zorganizuje promítání a vše zreflektuje.

Vedoucí práce: Tereza Pickar Hradecká

Hodnocení v předmětu: německý jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber 1 reprezentativní německý film, zařiď jeho promítání pro spolužáky v odpoledních hodinách.

2) Vytvoř myšlenkovou mapu toho, co vše pro přípravu, propagaci, realizaci a reflexi akce potřebuješ a sestav

časový plán. Postupně jej naplňuj.

3) Zorganizuj vše potřebné. Zorganizuj promítání.

4) Vše dokumentuj. Sepiš postup i reflexi celé akce z Tvého pohledu i pohledu účastníků.
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Matematika a její aplikace (matematika)

Staň se učitelem matematiky a využij svůj pracovní list

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří pracovní list na dané matematické téma.

Vedoucí práce: Kateřina Bucharová nebo Anna Bláhová

Hodnocení v předmětu: matematika a pracovní činnosti

Zadání:

1) Popiš vybrané matematické téma, možnosti, různé způsoby řešení.

2) Vytvoř gradované pracovní listy (alespoň 2), pomocí kterých lze toto téma procvičovat (formát A4).

3) Ověř zpracované téma a jeho pochopení v hodinách matematiky ve vybrané třídě (třída odpovídá

vybranému tématu), využij připravený pracovní list/listy.

Průběh hodiny zdokumentuj a popiš (jak probíhala hodina, co se povedlo/nepovedlo, s čím jsi spokojený / co by

se dalo udělat jinak…).

Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova)

Nácvik písně, skladby

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří powerpointovou prezentaci na téma nácvik písně, skladby a předvede vlastní

ukázku (zahraje na hudební nástroj nebo zazpívá).

Vedoucí práce: Klára Hnátová

Hodnocení práce v předmětu: hudební výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Ve své práci stručně popiš život autora a zmapuj období a dílo autora.

2) Popiš postup práce, nácvik písně nebo skladby.

Hudební směry

Cíl práce: Žák / Žákyně objasní a popíše dva hudební směry.

Vedoucí práce: Klára Hnátová

Hodnocení práce v předmětu: hudební výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Stručně popiš dva hudební směry.

2) Porovnej je mezi sebou a dolož vlastní ukázku.

Zajímavé stavby na Hanspaulce (Funkcionalistické vily na Hanspaulce)

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří mapy s fotografiemi a kresbami zajímavých staveb na Hanspaulce.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Najdi na Hanspaulce minimálně 5 zajímavých staveb, kterými se budeš zabývat.

2) Vytvoř fotodokumentaci a kresby těchto staveb, jejich popis a historii.

3) Vytvoř interaktivní mapu se zanesenými stavbami, jejich fotkami, kresbami a popisem.
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Vývoj portrétního umění v průběhu dějin

Cíl práce: Žák / Žákyně porovná portrétní umění v různých dějinných etapách.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si portréty z různých dějinných etap a jeden tebou zhotovený portrét.

2) Vybrané portréty mezi sebou porovnej.

3) Se svou prací seznam žáky 8. ročníku v hodinách výtvarné výchovy.

Vývoj vybraného druhu výtvarné techniky

Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří přehled vývoje vybraného druhu výtvarného umění.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si výtvarnou techniku, které se budeš věnovat a zdokumentuj jeho vývoj textově i obrazově.

2) Vybranou výtvarnou technikou vytvoř vlastní dílo.

3) S výstupem prokazatelně seznam minimálně 30 žáků naší školy (kvíz, anketa, fotografie, vedení hodiny

výtvarné výchovy).

Zachycení vybraného druhu umění pomocí fotografie

Cíl práce: Žák / Žákyně zdokumentuje vývoj fotografického zachycení vybraného druhu umění.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si druh umění, který budeš dokumentovat ve fotografiích.

2) Na vybraných fotografiích zdokumentuj vývoj tohoto druhu umění na několika různých stavbách.

3) Na základě získaných materiálů vytvoř vlastní práci – kalendář, webové stránky, blog...

Zachycení vývoje módy v průběhu dějin

Cíl práce: Žák / Žákyně zdokumentuje vývoj módy pomocí vlastních kreseb, maleb, fotek či jiných vlastních

výtvorů.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si období, kterému se budeš při vývoji módy věnovat.

2) Vybrané období zachyť pomocí vlastní kresby, malby, fotky či jiného vlastního výtvoru.

3) Podle druhu tvých výtvorů uspořádej módní přehlídku, vytvoř webové stránky či kalendář.

Zachycení vývoje architektury v průběhu dějin

Cíl práce: Žák / Žákyně zdokumentuje vývoj architektury pomocí vlastních kreseb, maleb, fotografií či jiných

vlastních výtvorů.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková
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Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si období, kterému se budeš při vývoji architektury věnovat.

2) Vybrané období zachyť pomocí vlastní kresby, malby, fotografie či jiného vlastního výtvoru.

3) Podle druhu tvých výtvorů uspořádej výstavu, vytvoř webové stránky či kalendář.

Umělecká výzdoba v ZOO Praha

Cíl práce: Žák / Žákyně zdokumentuje uměleckou výzdobu v zoologické zahradě v Praze pomocí vlastních kreseb,

maleb, fotografií či jiných vlastních výtvorů.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Navštiv ZOO Praha a důkladně si prohlédni různé umělecké předměty, jimiž je vyzdobena.

2) Vyber si 5 z nich a ty nafoť a namaluj či nakresli či prostorově ztvárni.

3) Vybrané objekty zanes do Google mapy, kam také zaneseš i své výtvory nebo uspořádej výstavu se svými

výtvory.

4) Navrhni další kousek umělecké výzdoby.

Umělecká výzdoba na prostranstvích Prahy 6

Cíl práce:  Žák / Žákyně zdokumentuje různou uměleckou výzdobu, která se nachází na Praze 6, pomocí maleb,

kreseb, fotografií či jiných vlastních výtvorů.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Projdi si volná prostranství na Praze 6 a prohlédni si, kde jsou jaké umělecké artefakty jako výzdoba.

2) Vyber si 5 z nich a ty vyfoť a namaluj či nakresli či prostorově ztvárni.

3) Vybrané objekty zanes do Google mapy, kam také zaneseš i své výtvory nebo uspořádej výstavu se svými

výtvory.

4) Navrhni další kousek umělecké výzdoby.

Výroba didaktické pomůcky pro první stupeň
Cíl práce: Žák / Žákyně vytvoří sadu procvičovacích karet (zalaminovaných).

Vedoucí práce: Veronika Jůzková

Hodnocení v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vytvoř sadu karet s jednotlivými písmeny abecedy podla zadaných kritérií (použití ve slovech, možnost

písmeno vymodelovat a obtáhnout, piktogramy..)

2) Připrav si aktivitu pro první třídu, při které vytvořené karty využijete k výuce.

3) Průběh hodiny zdokumentuj a popiš, jak probíhala, popř. zda vedla k úpravám vytvořených karet.
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Didaktická pomůcka pro výuku vyjmenovaných slov - lapbook

Cíl práce: Žák / Žákyně navrhne, připraví, vytvoří a ověří funkčnost lapbooku jako didaktické pomůcky pro výuku

vyjmenovaných slov ve 3. třídě ZŠ.

Vedoucí práce: Markéta Platzová

Hodnocení v předmětu: výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Shromáždi informace o lapbooku, jeho formě, účelu, obsahu, možnostech a postupu jeho vytváření.

2) Vytvoř sadu úloh, pomocí kterých lze daný jev procvičovat. Sada bude sloužit jako materiál pro učitele.

3) Navrhni vizuální podobu lapbooku.

4) Vytvoř lapbook podle svého návrhu.

5) Ve výuce ve 3. ročníku zpracujte se žáky lapbook (v několika hodinových blocích)

6) Průběh hodiny zdokumentuj a popiš (jak práce probíhala, co se povedlo,, co by se dalo udělat jinak…).
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