
OMS Název programu Učivo RVP
Délka 

programu
Určeno pro Detail

1

Matematická 

gramotnost Tvorba didaktické pomůcky

Zaměřeno především na matematické uvažování, 

modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, 

především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy) 2-3 hodiny

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

2

Matematická 

gramotnost

Experimentování s funkčními 

závislosti

Zaměřeno především na matematické uvažování, 

vymezování problémů a jejich řešení, matematická 

argumentace (průřezové, především změna a vztahy, 

kvantita a prostor a tvar) 2-3 hodiny

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

3

Matematická 

gramotnost Bádání nad iracionalitou čísla

Zaměřeno především na matematické uvažování, 

matematické argumentování a matematická 

komunikace (průřezové, především, kvantita, prostor a 

tvar a změna a vztahy) 2-3 hodiny

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

4

Matematická 

gramotnost Teorie chaosu

Změřeno především na matematické uvažování, 

modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, 

především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy) 2-3 hodiny

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

5

Matematická 

gramotnost Matematický Benjamín

Zaměřeno především na jazyk matematiky 

matematické uvažování a modelování  (kvantita a tvary 

ve 2D  a 3D) 2-3 hodiny

MŠ                          

1. stupeň ZŠ            

6

Digitální 

gramotnost Hrajeme si jako včelky

Rozvoj dítěte v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem předškolního vzdělávání (soustředěně 

pozoruje, zkoumá, objevuje, řeší problémy na základě 

bezprostřední zkušenosti, zpřesňuje si početní 

představy, dovede využít informativní a komunikativní 

prostředky a další). 2-3 hodiny MŠ                    

7

Digitální 

gramotnost

Videonávody, jako efektivní 

vzdělávací materiál

Přímá vazba na RVP není, neboť se primárně jedná o 

dílnu rozšiřující kompetence učitelů. Ti poté v rámci své 

budoucí tvorby budou ovlivňovat vzdělávání žáků. 2-3 hodiny

1. stupeň ZŠ                   

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

8

Digitální 

gramotnost

Roadshow digitálních 

technologií ve vzdělávání

Obecným cílem aktivity je představit učitelům a 

žákům různé druhy digitálních technologií, které 

lze využívat v běžném životě, a podpořit tak zájem 

o vědu a svět kolem nich. 

2-3 hodiny

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

9

Digitální 

gramotnost RoboTechCamp

Robotické hračky pro děti všech věkových kategorií 

jsou atraktivní pomůckou pro rozvoj jejich znalostí 

a dovedností (poly)technických i digitálních, 

počínaje vlastním návrhem a fyzickým sestavením 

robota a konče „vdechnutím života“ robotovi – 

jeho naprogramováním a oživením. 2-3 hodiny

2. stupeň ZŠ 

SŠ

10

Digitální 

gramotnost

Motivace k digitální gramotnosti 

- LAB

Zapojení digitálních technologií do vzdělávání žáků 

je  velmi efektivní metodou v době, kdy žáci mají 

technologie dostupné kolem sebe a využívají je v 

běžném životě. 2-3 hodiny

ZŠ

SŠ

11

Čtenářská 

gramotnost

Přístupy k čtenářské gramotnosti v 

hodinách českého jazyka na 1. 

stupni základní školy Jazyk a jazyková komunikace 2 hodiny 1. stupeň ZŠ                 

12

Čtenářská 

gramotnost

Příklad práce s naučným textem v 

dějepisu - Jan Lucemburský Člověk a společnost 2 hodiny 2.stupeň ZŠ   

13

Čtenářská 

gramotnost

Práce s textem pomocí grafických 

organizérů Umění a kultura 2 hodiny 2.stupeň ZŠ     

14

Čtenářská 

gramotnost

Aktivní interpretace básně 

(příprava nejen na ústní maturitní 

zkoušku) Literární interpretace 2 hodiny SŠ

15

Čtenářská 

gramotnost Detektivní hra s Pánem prstenů Člověk a společnost 2 hodiny 2.stupeň ZŠ

16

Čtenářská 

gramotnost Příběhy v korunách stromů Jazyk a jazyková komunikace 2 hodiny

1. a 2. stupeň 

ZŠ
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17 Chemie

Jak se i mladý člověk může stát velkým 

chemikem

Vzhledem k nízkému věku žáků jsou experimenty převážně 

demonstrační (s různou mírou zapojení a asistencí žáků a 

pedagogů)

- nabídka a výběr experimentů bude uveden v seznamu 

experimentů, ze kterých si učitelé vyberou podle svých 

požadavků (zaměření na chemii látek z běžného života, potravin 

a přírody, výroba hraček – např. netoxických slizů a gelů pro 

hraní, …) 2 hodiny

MŠ                          

1. stupeň ZŠ           

18 Chemie

Jak ve výuce chemie zaujmout a 

neodradit

Tematické celky vědecké show budou zasahovat do celého 

spektra výuky chemie na ZŠ, u vědeckých laborek budou vždy 

reflektovat současný stav znalostí a dovedností žáků.

Nabídka a výběr experimentů bude uveden v seznamu 

experimentů, ze kterých si učitelé vyberou podle svých 

požadavků např. (pH tak, jak ho neznáte, reverzibilní a 

ireverzibilní děje s efektem) 2 hodiny 2.stupeň ZŠ             

19 Fyzika

Newtonovy zákony a jejich správné 

místo v současném chápání fyziky Pohyb těles a jejich vzájemné působení 3 hodiny

Gymnázia

SŠ

20 Fyzika Demonstrování s kapalným dusíkem

Látky a tělesa, energie, elektromagnetické a světelné děje

Stavba a vlastnosti látek 2 hodiny

2. stupeň ZŠ

Gymnázia

SŠ

21 Fyzika

Geometrová procházka časoprostorem 

(aneb středoškolský úvod do 

geometrických vlastností speciální 

relativity) Mikrosvět (nadstavbové) / Geometrie (nadstavbové) 5 hodin

Gymnázia

SŠ

22 Fyzika Pohádková fyzika Dítě a svět 2 hodiny

MŠ                          

1. stupeň ZŠ           

23 Fyzika

Inspirativní experimenty s Vernierem 3 hodiny Gymnázia, SŠ, 

2. stupeň ZŠ

24 Fyzika

Vizualizace tepelných jevů pomocí 

termovizní kamery 

Stavba a vlastnosti látek (vnitřní energie a její změna, 

teplo, různé způsoby přenosu vnitřní energie v rozličných 

systémech)

2-3 hodiny Gymnázia, SŠ

25 Fyzika

Zkoumáme vzorky látek z neznámé 

planety 

ZŠ – 1. stupeň - Člověk a jeho svět

ZŠ – 2. stupeň – Člověk a příroda 

3 hodiny ZŠ,  víceletá 

gymnázia – 5. a 

6. ročník

26 Fyzika

Průzkum radioaktivity s Gamabetou Mikrosvět: žák využívá zákon radioaktivní přeměny k 

předvídání chování radioaktivních látek, navrhne možné 

způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření

2-3 hodiny Gymnázia, SŠ

27 Fyzika

Jednoduché optické experimenty Elektromagnetické jevy. Světlo: využívá zákony šíření světla 

v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů 

jednoduchými optickými systémy.

1-2 hodiny Gymnázia, SŠ

28 Biologie Modelový organismus slepice Dítě a svět 2 hodiny MŠ                          

29 Biologie

Vnější a vnitřní stavba ptáků na 

modelovém organismu slepice Člověk a příroda, učivo: Ptáci 2-4 hodiny

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

30 Biologie

Vnější a vnitřní stavba ptáků, vnější a 

vnitřní stavba vejce na modelovém 

organismu slepice Člověk a příroda 2-4 hodiny 1. stupeň ZŠ                   

31 Biologie Smysly Dítě a svět, dítě a jeho psychika, dítě a jeho tělo, dítě a ten druhý 2 hodiny MŠ                         

32 Biologie Funkce smyslů Člověk a příroda, učivo - smysly člověka 2-4 hodiny

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

33 Biologie

Smysly člověka se zaměřením na zrak a 

sluch Člověk a příroda, učivo - smysly 2-4 hodiny 1. stupeň ZŠ                   

34 Biologie  První pomoc

První pomoc, učivo - zážitková první pomoc s použitím pomůcek 

a modelů 4 hodiny

1. stupeň ZŠ                   

2.stupeň ZŠ               

SŠ             

Gymnázia

35 Biologie Kosterní soustava člověka Člověk a příroda 2 hodiny 2.stupeň ZŠ      

36 Biologie Určování lebek obratlovců Člověk a příroda, učivo - Kostra obratlovců 2 hodiny

2.stupeň 

ZŠ                   SŠ    

37 Biologie

Pitva oka
Člověk a příroda, učivo - smysly

2 - 3 hodiny
2. stupeň ZŠ

SŠ    

38 Biologie

Buňka Člověk a příroda, učivo - Eukaryotická buňka 2 hodiny 2.stupeň 

ZŠ               

SŠ            

39 Biologie

Genetický kód Člověk a příroda, učivo - Analýza genetického kódu 2 hodiny 2.stupeň 

ZŠ               

SŠ            

40 Biologie Mravenčí farma Člověk a příroda 2 hodiny

MŠ

1. stupeň ZŠ
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