PROGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ NA GYMNÁZIU HLINSKÁ 29 V ŽILINE
24. november 2010
1.Blok

11.00 – 13.30 hod.

VEDOMOSTNÉ KVÍZY, TESTY, DIDAKTICKÉ HRY PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Si pripravený na štúdium slovenského jazyka a literatúry?
(overenie vedomostí a spätná väzba)
Čo vieš o Veľkej Británii a USA
Som pripravený na Monitor?
Decouvrez le Francais (testy, hlavolamy, rébusy)
Wie ist mein Deutsch (možnosť overiť si vedomosti)
Literárna a výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl
(vyskúšaj svoju fantáziu v rámci tvorivých úloh)
Chémia hrou (hlavolamy, krížovky, hry na vyučovaní)
Čo vieš o histórii (kvíz pre žiakov)
Sudoku, Origami, Cabrigeometria, projekty

učebňa IV.D,II.F p.Krajčovičová, Sádecká
učebňa 59, p.Milová, Kúdelková
učebňa III.E, p.Gerthofferová
učebňa I.B, p.Labajová
učebňa IV.B, p.Fučíková, Pappová
knižnica, p.Kiliková
učebňa č.63, p.Ľachová
učebňa I.D, p.Kubincová
učebňa III.F, p.Potočáková

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

UKÁŽKY ČINNOSTÍ, NETRADIČNÝCH POKUSOV, ŠTUDENTSKÝCH PRÁC, ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY
Rozšírené štúdium nemeckého jazyka
(ukážky aktivít so žiakmi na hodine nemčiny)
učebňa č.31, p.Kränzle, Blunárová
Chemický chodník (efektné pokusy)
učebňa č.64, p.Beláková, Červeňanová
Hráme sa na dadaistov (tvorivá dielňa)
učebňa II.F, p.Červencová
2 B at Romeo and Juliet (študentské divadielko v angl. jazyku)
učebňa II.B, p.Šošková
Zábava s ruštinou (prezentácia vyučovania ruského jazyka)
učebňa IV.C, p.Lešťanová, Petrovská
Simulácia fyzikálnych javov (možnosť „pohrať sa“ s prezentáciami)
učebňa č.71, p.Bednárová
Stánok zdravia (cez zážitkové aktivity poukázať na zdravý
životný štýl)
hlavná chodba, p.Turoňová, Muchyová
Stretnutie s minulosťou (fiktívny dialóg historických postáv)
učebňa I.E, p.Sklenárová
Mapa a umenie (súťažná výstava)
chodba, p.Hiková
Jednoduché merania vo fyzike
učebňa č.75, p.Stupňanová, Frčková
Nakresli obrázok (jednoduchá grafika v prostredí IMAGINE)
učebňa INF 4, p.Vaňko
Otvorená hodina francúzštiny
učebňa I.B, p.Prečinská
Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní (praktická ukážka)
učebňa č.61, p.Odleváková, Staňová
Gymnázium – súčasnosť a budúcnosť (debata v diskusnom klube)
učebňa IV.E, p.Milo
Sociologický prieskum
učebňa I.C, p.Krajčovičová
Koláž – recyklované umenie
učebňa II.D, p.Mečárová
Geografické informácie na internete
učebňa INF 3, p.Kucháreková, Némethyová
Naprogramuj animovaný obrázok (krátky kurz programovania v DELPHI)
učebňa INF 5, p.Červený
Staň sa mladým vedcom (biologické pozorovania a hry)
učebňa č.27, p.Leibiczerová
Zachyť si svoj vlastný svet, premietni ho v 3D hneď
učebňa III.C, p.Dúbravková

►
►
►

UKÁŽKY NETRADIČNÝCH ŠPORTOV A PREZENTÁCIA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT ŠKOLY
Netradičné športové aktivity formou prekážkovej dráhy
telocvičňa, p.Fašková, Jurinová, Gajdošík
Prezentácia športových aktivít školy
chodba, p.Blaho
Propagácia športových aktivít
chodba, p.Jurinová

►
►
►
►
►
►
►

METODICKÉ AKCIE PRE UČITEĽOV A VÝCHOVNÝCH PORADCOV

►
►
►
►
►

Slovenský jazyk a literatúra (analýza výsledkov žiakov v štúdiu,
informácie o novej koncepcii vyučovania)
Matematika (problémy žiakov pri zvládnutí 1.ročníka)
Nemecký jazyk (informácie o rozšírenej výučbe nemčiny ako príprava
na DSD II. stupňa)
Prezentácia žiackych projektov v angličtine
Z vyučovania fyziky s využitím IKT na vyučovaní

2.Blok

malá zborovňa, p.Štalmachová, ved.PK SJL
malá zborovňa, p.Bartošová, ved.PK MAT
malá zborovňa, p.Zajacová, ved.PK NEJ
učebňa č.62, p.Delinčáková, Hričovcová
učebňa č.71, p.Bednárová

11.00 – 15.00 hod.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV - informácie o osobitostiach nového vzdelávacieho programu našej školy, o kritériách
prijímacieho konania, o výsledkoch v prijímaní absolventov na vysoké školy, a pod.
malá zborovňa č.30, členovia vedenia školy

