
Program Dne otevřených dveří - 17. 1. 2019
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Trvání akce
15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00

Interaktivní akce a soutěže, informace

Setkání vedení školy se žáky a jejich rodiči aula 9. třídy 5. třídy

Tvorba vlastní fotomontáže - ukázka počítačové grafiky učebny výpočetní techniky - VT 1 průběžně

Lego roboti a jejich programování učebny výpočetní techniky - VT 2 průběžně

Kroužek 3D tisku a 3D tisk učebny výpočetní techniky - VT 3 průběžně

Modelářský kroužek a kroužek Arduina sborovna průběžně

Zajímavé, překvapivé i veselé fyzikální pokusy, laboratorní měření fyzika, laboratoř fyziky průběžně

Chemie chemie demonstrační pokusy v 17. a 18. hodin , výstava, informace o předmětu

Chemie - pokusy a jiné experimenty laboratoř chemie průběžně

Biologie - soutěže, mikroskopické preparáty biologie průběžně

Hrátky s češtinou prima A průběžně

Anglický jazyk J3 informace, kvíz (začátek každou půlhodinu)

Španělský jazyk J2 ochutnávka španělských jídel , kvíz , projekce, foto a prezentace, informace o předmětu

Dějepis 4.B + nástěnky u učebny dějepisné hry , výstava projektů a soutěžních prací, informace o předmětu

Interaktivní hra KAHOOT (nutný vlastní telefon nebo tablet) kvarta A 5. třídy 5. třídy 9. třídy 9. třídy

Zeměpis 4.A  soutěž v 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 , prezentace, výstava, informace o předmětu

Výtvarná výchova 2.A + chodba 2. poschodí výstava prací, výtvarné techniky - můžete vyzkoušet , informace o předmětu

Hudební výchova kvarta B, nástěnka před učebnou výstava hudebních nástrojů, hudební kvíz , fotogalerie Musica Viva

Frisbee - trénink a prezentace školního týmu, výuka hry tělocvična

Divadelní a hudební vystoupení

Divadelní soubor DREJG - otevřená zkouška zrcadlový sál

DREJG - krátké interakt. performance pro náhodné skup. příchozích prima B, sekunda B, kvinta A

Sboreček - veřejně přístupná zkouška pěveckého sboru 2.B

Sboreček - vystoupení pěveckého sboru aula 16:00-16:10

Musica Viva - veřejná zkouška vokálně instrumentálního souboru kvarta B

Musica Viva - vystoupení vokálně instrumentálního souboru schodiště 16:45-3 písně

Kouzelník + komunikační hra 2. meziposchodí průběžně

Stálá informační místa, výstavy a prezentace

Český jazyk přízemí výstava - slohové práce, práce z dílen čtení, ... 

Německý jazyk J5 informace o výměnných pobytech v Německu , informace o předmětu, štrúdl

Francouzský jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk J1, vestibul J1 - výstava učebnic, informace; vestibul - francouzská kavárna

Matematika, fyzika fyzika výstava a informace o předmětech

Biologie biologie a biologická laboratoř výstava, ukázky sbírek, informace

Základy společenských věd kvarta A Informace o předmětu

Výpočetní technika učebny výpočetní techniky - 1. posch. internet, výukové programy, studentské práce, informace o předmětu

Tělesná výchova tělocvična informace o předmětu

Sboreček sexta A promítání záznamů z koncertů

Fotokroužek vestibul výstava žákovských prací

Žákovská knihovna sklepení vlevo (v šatnách) prohlídka, informace

Další otevřená a zajímavá místa

Změny programu vyhrazeny. Vysvětlivky: akce probíhá volno Aktualizováno: 11.01.2019

Akce Umístění

posilovna, zrcadlový (gymnastický) sál, šatny, výstavy na chodbách


