Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Co můžete vidět
21. a 22. září 2019
(sobota 9:00 – 14:30 hod., neděle 10:00 – 13:00 hod.)

Vestibul
Malby ve vestibulu školy a v mezipatře připomínají působení jednoty bratrské v Ivančicích (jedná se o parafráze
rukopisu Jana Blahoslava) a slavného ivančického rodáka Alfonse Muchy (na jeho dílo odkazuje tvář Sarah
Bernhardtové).

Suterén
Vlevo
Učebna hudební výchovy
Autorské divadlo je celoroční projekt žáků sexty a 2. C, který vzniká v hodinách hudební a dramatické výchovy. Cílem
je ukázat cestu tvorby hudebně dramatického útvaru. Vše, tedy scénář, text, hudba i kulisy jsou dílem žáků. Záznamy
z těchto představení můžete vidět v hudebně i vy.
Laboratoř chemie
Začátkem letošního roku prošla laboratoř chemie velkou rekonstrukcí. Je vybavena novým laboratorním nábytkem,
plynovými kahany a postupně je obnovováno další vybavení a pomůcky k praktické výuce chemie během
laboratorních cvičení ve druhém ročníku. Zájemci se mohou přijít podívat na demonstrační experimenty, které
předvádí především studenti gymnázia.
Učebna chemie
Odborná učebna chemie přímo navazuje na chemickou laboratoř. V učebně je interaktivní tabule, na níž mohou žáci
sledovat pokusy, které není možno z bezpečnostních nebo materiálních důvodů provést prakticky. V učebně si
prohlédnete materiály a videa k výuce chemie.
Vpravo
Gym-fit sál
Gym-fit sál je vybaven ergometrickými koly, posilovacími stroji a pomůckami. Jsou zde k dispozici gymnastické míče i
jiné pomůcky pro různé formy kondičních cvičení.

Přízemí
Učebna zeměpisu
V učebně zeměpisu si můžete prohlédnout vystavené učebnice, atlasy a metodické materiály, které žáci používají ve
výuce. Kromě nástěnných map pracujeme s interaktivní tabulí a mnoha výukovými zeměpisnými programy.
Nejoblíbenější pomůckou je mapa světa 3D, kterou můžete zhlédnout na interaktivní tabuli.
Učebna dějepisu
V učebně jsou vystaveny závěrečné práce studentů, učebnice a knihy z oblasti historie a společenských věd, na
interaktivní tabuli můžete zhlédnout výukové prezentace z dějepisu.
Učebna 119
V této místnosti máte jedinečnou možnost si prohlédnout první kroniku gymnázia ručně psanou tehdejšími řediteli
školy. Najdete zde například rukopis dr. Jaroslava Lisického, který kroniku zakládal, a dalších osobností. Velmi
významný je také podpis prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, jenž se do kroniky podepsal při své
návštěvě Ivančic. Zajímavý a cenný je text, který do kroniky zapsal a podepsal ivančický rodák - světově proslulý
secesní malíř Alfons Mucha. Kronika obsahuje kromě zápisů také vlepené programy koncertů, divadelních vystoupení
a studentských akademií.
Můžete si zde prolistovat nejstarší výroční zprávy (ty, které se dochovaly) od školního roku 1919-1920 do roku 19481949.
Na interaktivní tabuli je promítán nový film o současném životě gymnázia.
Učebna 120
Prohlédněte si dobové fotografie. Najděte sebe a své známé v době studia. Fotodokumenty z majálesů, maturit,
mimoškolní činnosti doplňuje prezentace, která přiblíží profesorské sbory a maturitní třídy v jednotlivých letech.
Ústředním je plakát s přehledem všech učitelů (a jejich aprobací), jak procházeli školou v její stoleté historii.

1.

poschodí

Učebna biologie
V učebně jsou vystaveny vycpaniny plazů, ptáků a savců. Na interaktivní tabuli si můžete vyzkoušet své znalosti
pomocí vybraných výukových programů (biologie člověka, rostlin, mikroorganismů).
Laboratoř biologie
V laboratoři jsou připravena stanoviště s mikroskopy. Zde si zájemci vlastnoručně připraví k pozorování preparáty
z připravených přírodnin. Také si mohou změřit krevní tlak a množství tuku v těle. Jsou zde vystaveny závěrečné
práce našich maturantů z biologie a kolekce učebnic, které se používají při výuce biologie.
Učebna fyziky
V učebně fyziky jsou připraveny matematické hry a kvízy, vystaveny nové učebnice matematiky pro vyšší stupeň
gymnázia a závěrečné práce studentů. Na interaktivní tabuli jsou promítány výukové programy do fyziky a
matematiky.
Laboratoř fyziky
V laboratoři fyziky je připravena show se zajímavými pokusy.
Učebna 202
Prohlédněte si ukázky výstupů mezinárodního projektu Evropské unie Comenius pod názvem ARIV – Against Racism,
Intolerance and Violence, který probíhal na našem gymnáziu v letech 2001-2005. Spolupracovali jsme se školami
v Itálii, Litvě, Polsku, Rakousku a Španělsku.
Výstupy projektu: hymna, logo projektu, webové stránky v 7 jazycích (národní jazyky + angličtina), slovník základní
pojmů a frází v 7 jazycích, příručky o jednotlivých zemích (vždy v národním jazyce a angličtině), soubor tematických
her, metodická příručka na téma projektu, studentský autorský muzikál aj.
Na interaktivní tabuli můžete sledovat ukázky jednotlivých aktivit v rámci projektu.
Učebna 203
V této učebně najdete současné moderní učebnice českého jazyka a literatury, ukázky prací studentů a v neposlední
řadě také galerii úspěchů našich studentů v Olympiádě v českém jazyce, v mezinárodních, celostátních i krajských
kolech literárních a recitačních soutěží.
Na interaktivní tabuli můžete sledovat hudebně literární koláž Omnia tempus habent, kterou připravili studenti se
svými vyučujícími k 85. výročí založení GJB v roce 2004.
Učebna 205
Prohlédněte si prosím výstupy dvou projektů, kterých se naši studenti pravidelně účastní:
1. Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“
2. Celostátní projekt „Den poezie“ (v loňském roce na téma Nebát se)

2. poschodí
Učebny informatiky
V učebnách jsou k vidění výsledky práce žáků vzniklé během výuky i v rámci dobrovolných aktivit organizovaných
školou. Dále návštěvníkům představujeme techniky používané během výuky informatiky.
Učebna anglického jazyka
V učebně na stěnách uvidíte mapy anglicky mluvících zemí a gramatické přehledy v tabulkách.
Na lavicích jsou k nahlédnutí učebnice, časopisy, slovníky a práce žáků. Můžete si také ověřit svoji znalost angličtiny
v jednoduchém testu.
Na interaktivní tabuli můžete sledovat videa z interaktivních učebnic, které používáme ve všech ročnících.

Učebna německého jazyka
V učebně na stěnách uvidíte mapy a gramatické přehledy v tabulkách, na panelech a nástěnkách zhlédnete
zajímavosti o německy mluvících zemích, na lavicích je vystaveny učebnice, časopisy, práce žáků a slovníky. Třída 3. C
si pro návštěvníky učebny připravila panel osobností, které měly nebo mají němčinu jako rodný jazyk.
Učebna 322
Zavzpomínejte si prosím a připomeňte si latinský jazyk nad učebnicemi staršími i současnými, prohlédněte si další
výukové materiály, zazpívejte si známé latinské písně, zkuste v latině konverzovat!
Na interaktivní tabuli můžete sledovat výukové programy vytvořené nejen pro procvičování klasické latiny, ale také
např. lékařské a právnické terminologie.
Učebna 318
V učebně uvidíte velkou mapu Ruské federace, kterou vyhotovili naši studenti a následně do ní vepsali své příspěvky.
Dále si můžete prohlédnout panely s pracemi současných i bývalých studentů. Na lavicích najdete učebnice a další
doplňkové materiály, které jsou využívány při výuce.
Na interaktivní tabuli můžete sledovat videa o zajímavých místech a osobnostech vztahující se k ruské historii i
současnosti.
Učebna 316
V této učebně si můžete prohlédnout mnoho projektů, které studenti vytvářejí ve výuce němčiny, učebnice, časopisy
a další výukové materiály, pomocí nichž v současné době německý jazyk vyučujeme. Najdete zde i drobnou
připomínku partnerské školy v St. Pöltenu, kam jsme jezdili se studenty na výměnné pobyty, koncerty, divadelní a
taneční vystoupení a sportovní utkání.
Na interaktivní tabuli můžete sledovat výuková DVD.
Učebna 315
V učebně uvidíte ukázky prací studentů, získáte informace o aktivitách spojených s výukou angličtiny na gymnáziu – o
návštěvách Anglie, projektech (Edison, Postcrossing), soutěžích, budete mít možnost nahlédnout i do několika
závěrečných prací.
Na interaktivní tabuli můžete sledovat videa z interaktivních učebnic, které používáme ve všech ročnících.

Podkroví
Žákovská knihovna
V knihovně jsou studentům k dispozici nejen knihy, které jsou na školním seznamu k maturitě, ale i mnoho dalších
knih. Jsou zde také k nahlédnutí školní almanachy. Před knihovnou se nachází sekce Knihy k rozebrání, která byla
v loňském roce u studentů velmi oblíbená.
Učebny výtvarné výchovy
Máte možnost si prohlédnout nejen vybavení učeben, ale i výtvarné práce současných studentů.
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