
Nabídka témat závěrečných prací v 9. ročníku (na školní rok 2021/22)
Obsah seznamu námětů závěrečných prací (uspořádáno dle oblastí ŠVP v abecedním řazení)

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

Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova, finanční gramotnost) 9

Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) 14

Informační a komunikační technologie (informatika) 16

Jazyk a jazyková komunikace (anglický jazyk, český jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk) 19

Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) 25

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

Cestovní kancelář – jednodenní výlety po ČR

Cíl práce: Vytvoř návrhy na 3 výlety po České republice a tyto návrhy prezentuj v hodině zeměpisu.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení práce v předmětu: zeměpis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyber si 3 zajímavá místa v ČR, kam naplánuješ jednodenní výlety.

2) Dle charakteru míst popiš vybraný druh krajiny (sopečný / eolitický / fluviální / krasový / antropogenní) v

ČR, včetně zakreslení do tematické mapy.

3) Navštiv minimálně jedno vybrané místo, tuto návštěvu prokazatelně zdokumentuj (foto / video /

rozhovor s místním obyvatelem, pracovníkem apod.).

4) Vytvoř ucelený návrh na jednodenní výlety do těchto míst (program, doprava, vstupné, stravování).   

5) Návrhy výletů prezentuj ve výuce (v hodině zeměpisu v jedné třídě 9. ročníku).  

6) Průběh ověření zdokumentuj a popiš.

Cestovní kancelář – dovolená v zahraničí

Cíl práce: Vytvořit ucelený návrh na dovolenou v zahraničí a návrh představit 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.

1



Cestování vlakem po Praze

Cíl práce: Na základě zmapování železničních tras v Praze vytvoř návrh na výlet do okolí Prahy a tento návrh

prezentuj v hodinách zeměpisu.

Vedoucí práce: Alena Vlachová

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: Vytvoř zeměpisné představení míst spojených s vybraným sportem a prezentuj ho v hodině.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

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 její průběh a prokazatelně ji zdokumentuj.

Přírodopisná / zeměpisná exkurze

Cíl práce: Vytvoř a zrealizuj návrh na přírodopisnou / zeměpisnou exkurzi (př. do ZOO, ale možno i kamkoli jinam)

pro vybranou třídu 1. nebo 2. stupně
Vedoucí práce: Alena Vlachová

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis/zeměpis 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.

Jízdní řád

Cíl práce: Vytvořit jízdní řád jednoho spoje metra.

Vedoucí práce: Helena Benkovská

Hodnocení v předmětu: fyzika a pracovní činnosti
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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.

Pomůcky do hodin fyziky

Cíl práce: Vytvořit siloměr, periskop a přesýpací hodiny.

Vedoucí práce: Helena Benkovská

Hodnocení v předmětu: fyzika a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyrob 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: Vytvoření mapy 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).

Spotřeba elektrické energie

Cíl práce: Zjištění spotřeby 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.
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4) Vypočítej, kolik vás to stojí v Kč stojí a zapiš to také 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).

Pražská muzea

Cíl práce: Představit tři muzea se zaměřením na techniku nebo přírodní vědy vytvořit pracovní listy k expozicím pro

žáky 8.tříd.

Vedoucí práce: Marie Pojerová

Hodnocení práce v předmětu: chemie a pracovní činnosti

Zadání:

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

pražského vodárenství v Praze 4, případně další muzeum 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: Prezentovat 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: Zmapuj současnou situaci v oceánech a její vliv na život

Vedoucí práce: Kateřina Bucharová

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.
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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.

Obsah sacharózy v potravinách

Cíl práce: Připravit a realizovat 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) Popsat, jak se sacharóza získává a z jakých rostlin.

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

potravinách a nápojích.

3) Udělat průzkum mezi žáky, kolik cukru přijímají v potravě. (porovnat různé skupiny)

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

lidské zdraví.

Tříděný odpad

Cíl práce: Sledovat třídění recyklovatelného odpadu na ZŠ Hanspaulka, informovat vhodným způsobem

a propagovat tak zlepšení třídění.

Vedoucí práce: Kateřina Bucharová

Hodnocení práce v předmětu: chemie a pracovní činnosti

Zadání:

1) Popsat základní kategorie třídění odpadů.

2) Vymezit na plánku jednoho patra školy umístění sběrných nádob na všechny druhy odpadu a zapisovat k

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

dokumentovat (zapisovat, fotografovat příklady špatně vyhozených odpadků..)

3) Udělat průzkum mezi žáky, zda doma třídí odpad. (porovnat různé věkové skupiny)

4) Navštívit sběrný dvůr v Praze 6 a popsat jeho činnost.

Uspořádat jednu hodinu pro všechny třídní ekology, na kterých je seznámím s výsledky průzkumu a nastíním

návrhy na zlepšení.    

Staň se učitelem matematiky a využij svůj pracovní list

Cíl práce: Vytvořit pracovní list na dané matematické téma

Vedoucí práce: Kateřina Bucharová

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

se dalo udělat jinak…)

Canisterapie

Cíl práce: Navštiv centrum výcviku psů na canisterapii či lekci canisterapie a představ to v alespoň jedné třídě.

Vedoucí práce: Anna Trnková

Hodnocení práce v předmětu: přírodopis a pracovní činnosti

Zadání:

1) Zjisti si co nejvíce o canisterapii – kde se provádí, na co je vhodná, jaká plemena psů se využívají apod.

2) Navštiv lekci canisterapie či centrum, výcviku psů a udělej rozhovor a foto- či videodokumentaci.

3) Výsledky zpracuj a seznam jednu třídu s tím, co je canisterapie a co jsme se dozvěděl/a.

4) Bude-li to možné, můžeš pro nějakou třídu zařídit i návštěvu nějakého centra.

Život bez odpadu

Cíl práce: Pokus se žít alespoň jeden týden bez vyprodukování jakéhokoli odpadu.

Vedoucí práce: Anna Trnková 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 klidně pojatá jako workshop – výroba něčeho praktického.

Vytvoření ukázkové vyučovací hodiny (45 minut) – dialýza

Cíl práce: Vytvořit a zrealizovat ukázkovou hodinu na téma dialýza.

Vedoucí práce: Natálie Berounská

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.

3. 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.

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

Cíl práce: Vytvořit a zrealizovat ukázkovou hodinu na téma poruchy příjmu potravy.

Vedoucí práce: Natálie Berounská

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.

3. Obsah ukázkové hodiny:

a. powerpointová prezentace

b. filmová ukázka

c. pracovní list/y

d. motivační hra

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

Tvé ukázkové hodiny.

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

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

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 a 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/yně si vybere významné současné společenské hnutí nebo subkulturu a zmapuje jejich vliv na jeho

vrstevníky v jeho prostředí.

Vedoucí práce: Vladimír Rozhon

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání cílů:

1) Proveď anketní šetření a 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).
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Fotografická soutěž HanspaulFOTO

Cíl práce: Žák/yně uspořádá fotografickou soutěž  HanspaulFOTO na téma s multikulturní tématikou.

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).

Příběhy našich sousedů
Cíl práce: Žák/yně 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) nebo se překrývají s kritérii

soutěže Příběhy 20. století.

Historická událost v pražské perspektivě
Cíl práce: Žák/yně 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.

Politické události ve sportovní perspektivě
Cíl práce: Žák/yně 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.
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Můj prapředek před stoletím zažil Velkou válku

Cíl práce: Na osudu konkrétní osoby – rodinného příslušníka, který žil v době 1. světové války – zdokumentovat

období let 1914–1918, tj. např. život za války, boje na frontě, konec rakousko-uherské monarchie, vznik

Československa apod.

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 starších rodinných příslušníků či s pomocí artefaktů z rodinného archivu zmapuj osudy

předka nebo příbuzného, který žil v době 1. světové války buď v zázemí, a nebo se přímo účastnil bojů na

některé z válečných front.

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

(např. webové stránky) zaznamenej úsek životního příběhu předka nebo příbuzného v době, ve které

probíhala 1. světová válka.

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

návštěvníkům školy během Dne otevřených dveří atd.

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”

zdokumentovat a popsat 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 1918–1998 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.)

Studijní materiály do hodin dějepisu

Cíl práce: vytvořit a v praxi ověřit sérii studijních materiálů k vybranému tématu z českých či světových dějin

Vedoucí práce: Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: dějepis a pracovní činnosti

Zadání:
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1) vyber si vhodné téma z hodin dějepisu (napříč epochami i místem)

2) připrav nejméně tři výukové materiály (autorské) vhodné pro doplnění výuky vybraného tématu

3) forma zpracování - tři různé typy materiálů (materiál textový, obrazový a multimediální - vlastní výroba)

4) realizuj jednu výukovou jednotku, při níž budou připravené materiály použity

5) v práci shrň vybrané témata, popiš průběh přípravy materiálů a průběh realizované hodiny

Místa spjatá s dějinami

Cíl práce: nafotit místo, které je spojeno s nějakou historickou událostí a vytvořit informační panel, který by bylo

možné k tomuto místu umístit pro kolemjdoucí

Vedoucí práce: Pavlína Ballková, 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

Banky

Cíl práce: Porovnat nabízené služby bank, které působí v ČR.

Vedoucí práce: Hana Kosová

Hodnocení práce v předmětu: občanská výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vybrat 5–6 bank.

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

3) Obejít banky nebo vyhledat potřebné informace na webových stránkách jednotlivých bank.

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

5) Popsat zjištěné údaje u jednotlivých bank.

6) Popsat jednotlivé služby, které banky nabízejí.

Subkultura – (její název)

Cíl práce: Žák/yně 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
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c) hudba

d) ...

3) Sleduj aktuální dění dané skupiny.

4) Výsledky práce prezentuj před ostatními žáky.

Film – (jeho název)

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

Vedoucí práce: Michal Tačík

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

c) divákům rozdej pracovní list, který vyplní během promítání

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

Psychologie – (téma/název)

Cíl práce: Žák/yně si 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) Popíše celou tvoji činnost, kterou jsi absolvoval v rámci vybraného psy. téma

6) Své získané informace a zkušenosti prezentuješ svým spolužákům.
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Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)

Cyklotrasy v okolí Prahy 6

Cíl práce: Vytvořit komentář alespoň ke 4 cyklotrasám v okolí Prahy 6.

Vedoucí práce: Hana Kosová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vybrat 4 cyklotrasy.

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

3) Projet všechny cyklotrasy a vytvořit fotodokumentaci.

4) Vytvořit google dokument či google web.

Míčové hry

Cíl práce: Porovnat tréninkové metody (četnost, zaměření,…), umístění v dané soutěži a vzájemná souvislost.

Vedoucí práce: Hana Kosová nebo Markéta Rancová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Určit míčovou hru a soutěž.

2) Oslovit alespoň 5 týmů z dané soutěže a zjistit určité údaje.

3) Vytvořit tréninkovou jednotku

4) Vytvořit výukovou jednotku ve vybraném sportu a realizovat hodinu TV na 2. stupni

Individuální sporty

Cíl práce: Porovnat tréninkové metody (četnost, zaměření,…), umístění v dané soutěži a vzájemná souvislost.

Vedoucí práce: Hana Kosová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Určit individuální sport a soutěž.

2) Oslovit alespoň 5 sportovců z dané soutěže a zjistit určité údaje.

3) Vytvořit hypotézy a v závěru je vyhodnotit.

4) Vytvořit tabulky (v některých případech i grafy).

5) Vlastními slovy okomentovat zjištěné výsledky.

Sportoviště na Praze 6

Cíl práce: Zmapovat sportoviště na Praze 6.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova a pracovní činnosti

Zadání:

1) Rozhodnout se pro indoorové nebo outdoorové sportoviště.

2) Vytvořit si body, které budeš o sportovištích zjišťovat (jaké je jejich využití atd.)
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3) Obejít vybraná sportoviště a vytvořit fotodokumentaci.

4) Zdokumentovat, jak ty sám sportoviště využíváš

Novodobé olympijské hry

Cíl práce: Žák/yně nás seznámí s historií novodobých olympijských her, přiblíží osobnost  Pierra de Coubertina a

vysvětlí myšlenku her a symboly.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení v předmětu: tělesná výchova, francouzský jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Přiblížit osobnost Pierra de Coubertina.

2) Popsat krátce historii novodobých olympijských her, vybrat hry, které se zapsaly do historie, osmičkové

roky (1948, 1968…)

Česká stopa – slavní čeští olympionici, vybrat jednoho a vytvořit jeho portrét.

3) Vytvořit jednoduchý česko – francouzský obrázkový slovníček (sportovní disciplíny, sportovní terminologie,

základní slovní zásoba týkající se OH) a prezentovat žákům FJ z 8.tříd. Případně vymyslet hru nebo kvíz

Zdravotní cvičení

Cíl práce: Vytvořit zásobník cviků a lekci pro vrstevníky.

Vedoucí práce: Markéta Rancová

Hodnocení práce v předmětu: tělesná výchova / přírodopis 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

Běžecké tratě na Hanspaulce a v jejím okolí

Cíl práce: Propagace zdravého běhání

Vedoucí práce: Eva Německá

Hodnocení práce v předmětu: výchova ke zdraví

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.
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Informační a komunikační technologie (informatika)

Multimédia v praxi

Cíl práce: Vytvořit vlastní tvůrčí projekt s multimediálním výstupem v rozsahu (stopáži) cca 10 min.

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.

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: Vytvořit 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: Vytvořit 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:
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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: Vytvořit 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

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: Vytvořit 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.

15



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

Moje bydliště a okolí

Cíl práce: Žák vytvoří 4–5 minutové video o jeho bydlišti a okolí. Představí místo, okolí a pamětihodnosti.

Vedoucí práce: Anna Trnková

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Rozmysli si, jaká místa v okolí tvého bydliště jsou důležitá a proč.

2) Napiš scénář videa (v angličtině), vytvoř film a titulky (v češtině i angličtině).

3) Popiš postup práce na videu – tato část může být napsána česky.

4) Video prezentuj „veřejnosti“ – svojí či jiné třídě, na webu školy, na sociálních sítích apod.

5) Vše odprezentuj v anglickém jazyce.

6) Alespoň ½ práce musí být napsána v anglickém jazyce.

Škola, kterou navštěvuji

Cíl práce: Žák Vytvoří 4 – 5 minutové video o naší škole. Představí místo a okolí.

Vedoucí práce: Anna Trnková

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Rozmysli si, co o naší škole řekneš a jaká místa v jejím okolí jsou důležitá a proč.

2) Napiš scénář videa (v angličtině), vytvoř film a titulky (v češtině i angličtině).

3) Popiš postup práce na videu – tato část může být napsána česky.

4) Video prezentuj „veřejnosti“ – svojí či jiné třídě, na webu školy, na sociálních sítích apod.

5) Vše odprezentuj v anglickém jazyce.

6) Alespoň ½ práce musí být napsána v anglickém jazyce.

Život a dílo anglicky píšícího autora

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

Vedoucí práce: Jane Hasik, Paula Costa

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Přečti vybrané literární dílo/a.

2) Zhlédni filmovou adaptaci/e tohoto díla.

3) Formou prezentace porovnej literární předlohu a filmové/á 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.

Francouzská gastronomie

Cíl práce: Žák/yně 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

1) Francouzská kuchyně – co ji především charakterizuje, čím je proslulá, co je tzv.“haute cuisine“, průvodce

Michelin (tzv. michelinské hvězdy).

2) Kuchyně podle regionů – regionální rozdíly, typická jídla, francouzské speciality podle regionů.

3) Kultura stolování – jednotlivé chody, francouzská vína, sýry, dezerty.

4) Vybrat si nějaký recept a připravit jeho postup ve francouzštině, zdokumentovat  (video + plakát),

prezentovat spolužákům.

Porovnání vybraného literárního díla s filmovou adaptací

Cíl práce: Porovnat 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: Porovnat 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.
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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

Tvorba zvukových nahrávek s ukázkami z vybraných literárních děl

Cíl práce: Vytvořit zvukové ukázky z vybraných literárních děl.

Vedoucí práce: Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Vyhledej ve vybraných dílech reprezentativní, klíčové úseky.

2) Nacvič hlasité čtení daného úseku a vytvoř jeho zvukovou nahrávku.

3) Vytvoř zvukové nahrávky 3 literárních děl.

4) Připrav pracovní příručku, v níž popíšeš vybraná díla jako celek (proč jsou v kompletu), představíš
jednotlivé texty a přidáš doporučení, jak s namluvenými ukázkami pracovat s ohledem na rozvoj

porozumění textu (můžeš připravit soubor otázek k textu, úkoly na různé čtenářské strategie, popř.
pracovní list na hodinu čtení).

Vytvoření ukázkové vyučovací hodiny – drama (45 minut)

Cíl práce: Vytvořit a zrealizovat 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.

3) Obsah prezentace:

a) Powerpointová prezentace

b) zvuková/filmová ukázka

c) pracovní list/y

d) aktivity pro oživení ukázkové hodiny.

4) 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: Vytvořit a zrealizovat 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 odprezentuješí shromážděné informace.

3) Obsah prezentace:

a) Powerpointová prezentace
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b) zvuková/filmová ukázka

c) pracovní list/y

d) aktivity pro oživení ukázkové hodiny.

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

Tvé ukázkové hodiny.

Čeština v televizi

Cíl práce: Analýza mluveného projevu moderátorů televizních pořadů
Vedoucí práce: Jana Cejpová nebo Pavlína Ballková

Hodnocení práce v předmětu: český jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

1) Sleduj po dobu 4 týdnů mluvený projev moderátorů a redaktorů zpravodajských relací a dvou dalších

publicistických pořadů vybrané televizní stanice.

2) Zaznamenávej nespisovné a hovorové odchylky od gramatických pravidel, nahraj a sestřihej nejčastější

chyby (možno jen přepisem, popř. videosestřih – na dohodě).

3) Analyzuj tyto chyby z hlediska dopadu na jazykovou kulturu diváka. Sleduj odchylky od normy, sleduj, o

jaké typy chyb jde…)

Slovník mládeže

Cíl práce: Postupovat stejně jako lexikograf a vytvořit 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) Proveď sběr dat (hesel) v terénu.

2) Zpracuj sebraná data a systematizuj je (vybrat vhodné výrazy a seřadit podle abecedy), počet hesel je

omezen minimem – 30.

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

konkrétního užití).

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

do vytisknutelného formátu.

5) Vytvoř přebal slovníku a celou publikaci vytiskni.

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

7) V závěrečné práci proveď krátký teorietický výklad o slovníkářství.

Český jazyk v pracovních listech

Cíl práce: Vytvořit 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.
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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…).

Adaptace literárního díla – autorské čtení

Cíl práce: Vytvořit vlastní autorskou adaptaci vybrané literární předlohy s využitím znalosti základních znaků
vybraných žánrů a uspořádat 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: Seznámit se s literárním žánrem komiksu a vytvořit 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.

Čtení v dnešní době
Cíl práce: Porovnat četbu žáků druhého stupně, připravit si podklady na výzkum toto tématu, zjistit oblíbenost

žánrů, titulů a nastínit 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.
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Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova)

Nácvik písně, skladby

Cíl práce: Vytvořit powerpointovou prezentaci na téma nácvik písně, skladby a předvést vlastní ukázku (zahrát na

hudební nástroj nebo zazpívat).

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: Objasnit a popsat 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: Vytvoření 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.

Vývoj portrétního umění v průběhu dějin

Cíl práce: Porovnání portrétního 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.
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Vývoj vybraného druhu výtvarné techniky

Cíl práce: Vytvoření přehledu 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: Dokumentace vývoje 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: Zdokumentování vývoje 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: Zdokumentování vývoje architektury pomocí vlastních kreseb, maleb, fotografií 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 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.
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Umělecká výzdoba v ZOO Praha

Cíl práce: Zdokumentování umělecké výzdoby 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:  Zdokumentovat 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.

Život a dílo renesančního umělce

Cíl práce: Žák zmapuje život a dílo vybraného renesančního umělce a porovná je s díly vystavenými v pražských

galeriích.

Vedoucí práce: Bree Tsuleff

Hodnocení práce v předmětu: anglický jazyk a pracovní činnosti

Zadání:

6) Vyber umělce tvořícího v době Renesance a  vypracuj jeho životopis, včetně stručné historie daného

období (v anglickém jazyce).

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

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

porovnej vybrané dílo s renesančními díly vystavenými v navštívených galeriích.

9) Vytvoř slovníček a stručný obsah díla v českém a anglickém jazyce.
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Viniční usedlosti na Hanspaulce

Cíl práce: Dokumentace historického vývoje viničních usedlostí na Hanspaulce po stránce historické, i

architektonické i výtvarné.

Vedoucí práce: Barbora Tocháčková

Hodnocení práce v předmětu: Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Zadání

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

2) Vyber si 3 z nich a těmto 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.
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