Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Deň otvorených dverí
13. 2. 2019 14.30 – 16.30 h
Miestnosť

Čo uvidíte počas Dňa otvorených dverí

SJL

303

Ukážky žiackych prác a učebných materiálov a testov na prijímacie skúšky
do 4-ročného a 8-ročného gymnázia; informácie o odporúčanej literatúre;
záznamy žiackych divadelných inscenácií; školský internetový časopis.

AnJ

324

Učebné materiály, odporúčaná literatúra; fotografie z aktivít; učebný plán
4-ročného a 8-ročného gymnázia.

NJ

325 A

Učebné materiály; informácie o certifikovaných skúškach DSD I a DSD II;
ukážky jazykových hier; prezentácia súťaže Jugend debattiert.

RuJ,
FrJ,
ŠpJ

312

Výstava žiackych prác a projektov; učebné plány; možnosti prípravy na MS
alebo jazykové certifikáty; ukážky učebných materiálov. Informácie
o aktivitách nad rámec vyučovania.

Dej
ObN

304

Prezentácia žiackych prác; informácie o učebnom pláne predmetu a
aktivitách nad rámec povinného vyučovania. Premietanie fotografií
z aktivít, ukážky používaných učebných materiáloch a pomôckach.

Geo

403

Práca s interaktívnou tabuľou na hodinách geografie ( google earth, Editor
máp, activ inspare), mimovyučovacie aktivity (vychádzky, exkurzie, besedy,
prednášky).

Che,

214,
Ukážky chemických pokusov; prehliadka odbornej učebne; informácie
213, 212 o aktivitách predmetu a učebných plánoch.

Fyz

1.posch.

Interaktívne pokusy, fyzikálne meranie samotných návštevníkov /tiažové
zrýchlenie v našej zemepisnej šírke/, slideshow.

Bio

226

Mikroskopické preparáty, meranie tlaku a ďalšie ukážky.

1.posch.

Prezentácia aktivít projektu Zelená škola a krúžku Šikovné ruky.

Mat

203

Informácie o učebnom pláne, učebných materiáloch a pomôckach
(stavebnica GEOMAG, stavebnica telies, modely telies, matematické hry,
hlavolamy, hádanky; interaktívna tabuľa vo vyučovaní matematiky:
projekty,
prezentácie, matematické programy (napr. GEOGEBRA),
interaktívne cvičenia; informácie o prijímacích skúškach, ukážky testov
a nové vydanie Rozprávkovej matematiky na prípravu do Prímy.

EtV,
NbV

312, 113 Žiacke projekty a ďalšie aktivity v rámci predmetu. Prezentácia učebných
pomôcok.

Inf

114,
Prehliadka odborných učební informatiky;
115, 113 a materiálov; prezentácie žiackych prác.

Ukl

125

Výstava žiackych výtvarných prác.

TSV

Vestibul

Premietanie fotografií z akcií TVS.

ukážky učebných

metód

