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• Účastnice projektu 
• Michaela Čapičíková G1.B 

• Anička Štetková G1.B 

• Zenny Phan G1.B 

• Erika Nedvědová G2 

• Tereza Storcerová G2 

• Jaroslava Vápeníková G2 

• Bianca Woletz G1.B 

• Natálie Krátká G1.B 

• Amálie Hottmarová G1.A 

• Kristýna Kostlánová G1.A 

• Dominika Tvrdá G3 

• Barbora Kolářová G3 

• Havlasová Anna G1.A 

• Mágrová Zuzana G1.A 

• Julie Běláčová G1.B 



1. část: Mikroskopie 31.10.2016 

• Cílem prvního projektového dne bylo seznámit žáky s 

mikroskopickou technikou z praktického i teoretického hlediska. 

Součástí prezentace byla teorie, která se týkala historie 

mikroskopů, nejznámějších typů mikroskopů včetně stručného 

popisu. Nadstandardně byla část projektu věnovaná elektronové 

mikroskopii včetně ukázek vlastních snímků. K tomuto tématu 

bylo promítáno názorné video, kde je vysvětlen princip 

elektronové mikroskopie. Žáci si na první projektový den přinesli 

vlastní materiál, ze kterého připravovali preparáty, zkoumali pod 

mikroskopem a zhotovovali nákresy. Další preparáty byly k 

dispozici ze školní sbírky. 







Hodnocení projektu
• „Sledovala jsem pomocí mikroskopu zajímavé věci např. 

krev, slupku od cibule, peří. Také jsme měli zaznamenat 
nákres zkoumaných preparátů, některé byly hodně 
zajímavé. Moc se mi to líbilo.“ 

• „Projektový den se mi moc líbil, protože jsme dělali 
všechno co mě baví.“ 

• Bylo to velmi zábavné. Zkoumali jsme preparáty, které 
jsme si sami udělali. Zkoumala jsem včelí křídlo, 
kopřivu Steníkuv chlup, včelí nožičku atd. Den jsem si 
užila.“ 

• „Vytvořili jsme si vlastní preparáty. Projektového dne 
jsem se bála, ale bylo to v pohodě. Moc se mi líbil. 
Zkoumala jsem kopřivu, roztoče, krev, psí chlup, můj 
vlas, jablko, kaštan.“ 



2. část: Optická iluze 14.12.2016 

• Cílem druhé části projektových dnů, bylo seznámit žáky 
jak s teorií optických iluzí, tak i s praxí. Projektový den 
začal prezentací, při které byly mimo teorie promítané i 
jednotlivé ukázky iluzí. Žáci měli za úkol donést knihu, 
která obsahovala optické iluze nebo 3D obrázky, které 
jsme se zároveň učili pozorovat. 











3. část: Trénink pravé mozkové 
hemisféry 23.2.2017 

• V průběhu třetí části projektové dne jsme se naučili 
několik informací o fungování mozku a zejména o 
roli pravé a levé mozkové hemisféry. Levá hemisféra 
je především posilována v současném systému 
školství (jedná se především o logické a rozumové 
operace), zatímco pravá hemisféra je často 
opomíjena a má na starost především kreativní 
myšlení, vnímání hudby a intuici. 













4. část: Výstupy studentů 

• V poslední části projektu jsme zhodnotili 
projektové dny. Každý student měl za úkol připravit 
si ve dvojici prezentaci na biologické téma 
(organismy, které můžeme vidět pod 
mikroskopem). Druhou část projektového dne jsme 
věnovali prezentacím, které si měli studenti 
připravit sami a týkali se jich samotných. Téma, 
které je zajímá nebo by je charakterizovalo. 



Lehké nastínění prezentovaných 
projektů:

• 1.Biologická část: želvušky, trepky, krásnoočka, 
toxoplasmóza, malárie 

• 2.Osobní část: Götingenská miniprasátka, 
jezdectví, plavání, četba knih, domácí zvířátka, 
ochrana zvířat 


