
 

Využití článků z časopisů VÝKOP ve výuce ZŠ a SŠ 

 

Článek Strana 
Využití ve výuce 

předmětu 
Poznámka 

VÝKOP Č. 1/2009 CHEMIE A CHEMICKÝ PRŮMYSL 

Chemický průmysl v ÚK žije 8 
zeměpis, svět práce, 

chemie vytváření vazby na 

ÚK 
Chemie silný pilíř ÚK 12 - 13 

zeměpis, svět práce, 

chemie, dějepis 

Chemie je (nejen) věda 18 - 19 dějepis, chemie  

Co jste určitě nevěděli 20 - 21 zajímavosti: chemie, fyzika využití pro 

referáty - 

zajímavosti Chemie ve světě počítačů  22 chemie, ICT 

Periodická soustava 24 chemie bonus 

VÝKOP Č. 2/2009 STAVEBNICTVÍ A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

Mrakodrapy – vzhůru do oblak 4 - 7 zeměpis využití pro 

referáty - 

zajímavosti Zateplování 10 - 11 fyzika 

Origami 12 - 13 výtvarná výchova  

VÝKOP č. 3/2009 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 

Zemědělství význam orby 

v minulých stoletích a dnes 
6 - 7 dějepis, biologie 

možnost využití 

projektového 

vyučování 

 

mezipředmětové 

přesahy 

 

samostatná práce 

– vyhledávání 

informací 

Rozhovor s odborníkem 8 - 9 svět práce, občanská nauka 

Práce, která osladí život 10 biologie 

Svět tichých bláznů 11 biologie 

Vinohrady na výsypkách 12 - 13 dějepis, zeměpis, 

Lesnictví 14 - 15 biologie 

Lesem napříč časem 16 dějepis, biologie-ekologie 

Otázky a odpovědi 20 - 21 občanská nauka, svět práce 



VÝKOP č. 4/2009 ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA 

Tajemství elektřiny odhalila 

náhoda 
4 - 5 fyzika, dějepis  

Elektřina dobrý sluha, ale zlý pán 6 - 7 fyzika 

bezpečnost při 

práci s el. 

proudem 

Elektrárny v ČR 10 - 11 fyzika, zeměpis  

Rozhovor s odborníkem 12 - 13 
občanská výchova, svět 

práce 
 

Inteligentní elektroinstalace 16 - 18 ICT, fyzika  

Když se dva hádají vznikne 

elektrické křeslo 
19 fyzika, dějepis zajímavosti 

Otázky a odpovědi 20 – 21  
občanská výchova, svět 

práce 
 

VÝKOP č. 5/2010 
STROJÍRENSTVÍ, DOPRAVA, HUTNICTVÍ A 

SLÉVÁRENSTVÍ 

Česko srdcem Evropy a aut 6 - 7 zeměpis 

- samostatná 

práce, získávání 

informací, referáty 

Doprava nezbytná nutnost 14 – 15  dějepis, zeměpis 

Rozdělení dopravy 16 - 17 fyzika, zeměpis 

Otázky a odpovědi 20 - 21 
občanská výchova, svět 

práce 

VÝKOP č. 6/2010 IC TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE 

Informační a komunikační 

technologie 
4 - 5 ICT, dějepis 

- získávání 

informací, referáty 
ICT v České republice 6 - 7 ICT, občanská výchova 

Optická vlákna 8 ICT, fyzika 

Hry minulosti vs. hry současnosti 9 ICT 

Sociální sítě – novodobé šílenství 12 - 13 ICT, občanská výchova 

využití pro 

prevenci sociálně 

patologických jevů 

- bezpečnost 

užívání soc. sítí 



Holografie – odsune DVD do 

minulosti? 
14 ICT, fyzika  

3D technologie – budoucnost 

filmového průmyslu? 
17 ICT, fyzika 

porovnání 

informací z článku 

se současným 

stavem 

Kde vývoj komunikační techniky 

skončí? 
18 - 19 ICT, fyzika, dějepis 

mezipředmětové 

vztahy 

Využití ve výuce ZŠ 

- jednotlivé články lze využít pro doplnění a rozšíření 
výuky uvedených předmětů na 2. stupni ZŠ a nižším 
stupni víceletých gymnázií 

- samostatná práce – získávání informací pro referáty 
- vyhledávání informací (zajímavostí) 
- skupinová práce  

Využití ve výuce SŠ 

- jednotlivé články lze využít jako studijní materiál 
pro doplnění, rozšíření a prohloubení výuky 
uvedených předmětů na středních odborných 
školách i na gymnáziích 

- využití pro jak pro samostatnou tak i pro 
skupinovou práci 

- vyhledávání informací 

 


