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BT 4 

Technická oblast vzdělávání 
Cílová skupina:  SŠ – gymnázium 3. ročník  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 15 

Cíl I: 
 

Muzeum MHD Praha Cíl II: Letiště Václava Havla 

Adresa: 
 

Patočkova 4 
Praha 6 

Adresa: 
 

Letiště Praha, a. s. 
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 

Popis: 
Max. 200 znaků 

V tramvajové vozovně v Praze – Střešovicích se 
nachází jedinečná sbírka památek z historie 
městské hromadné dopravy v hlavním městě 
České republiky. Jsou v ní představeny více než 
čtyři desítky historických vozidel a mnoho dalších 
exponátů - modelů, fotografií, historických 
dokumentů, jízdenek, plánků. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem 
nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České 
republice. Ročně letiště odbaví mezi 11 – 12 
milióny cestujících. Ti mají v průběhu roku k 
dispozici nabídku kolem 50 leteckých společností 
spojujících Prahu přímou linkou se zhruba 130 
destinacemi po celém světě. Operuje zde i 5 
pravidelných cargo dopravců a další desítky 
společností pak zajišťují charterovou přepravu. 
Letiště zaměstnává  přes 2000 zaměstnanců, 
dalších odhadovaných více než 15 000 lidí 
zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané 
na jeho provoz. 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technick
é oblasti 
Max. 200 znaků 

Žáci se seznámí s historickými způsoby dopravy a 
přepravy osob. Budou díky osobní zkušenosti znát 
historickou techniku MHD včetně jejího zajištění. 
Získají informace historické technice a přínosu 
MHD na životní prostředí. Atraktivní prostředí 
muzea s vystavenými exponáty autobusů tramvají 
považujeme za motivační prvek ve vztahu 
k technice. Seznámí se s historickou technikou, 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Žáci se seznámí s moderními způsoby dopravy a 
přepravy osob a nákladů. Budou díky osobní 
zkušenosti znát novou atraktivní techniku a 
současně získají informace o životním prostředí a 
profesích, které se na letišti uplatňují. Atraktivní 
prostředí letiště považujeme za motivační prvek. 
Seznámí se s širokým spektrem pracovních 
profesí, seznámí se s prostředím, ve kterém by 
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která není „přetechnizována“ a je lépe 
pochopitelná.  

v budoucnu mohli sami pracovat, pokud budou 
studovat podobně zaměřené obory. 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 
 

Fyzika – Newtonovy zákony, elektrický odpor; 
elektrická energie a výkon stejnosměrného 
proudu.  

Jaké učivo je v cíli řešeno Fyzika – Newtonovy zákony, proudění tekutin, 
vlnění (radiolokátory). 

Příprava před exkurzí Dopracování SWOT analýzy 
 

Příprava před exkurzí Interaktivní hra 

Popis: 
 

Jedná se o aktivitu, při které se žáci pokusí o 
dopracování SWOT analýzy jednotlivých 
dopravních odvětví. Před aktivitou učitel žákům 
vysvětlí základní princip SWOT analýzy.  
Možné jako práce ve skupinách nebo formou 
řízeného dialogu učitel x žák. 

Popis: 
 

V učebně vybavené počítači si žáci zahrají hru 
zaměřenou na dopravu a její druhy. Nejprve složí 
jednoduché puzzle a poté musí zodpovědět 
otázku. Toto se opakuje podle druhů dopravy. 
Po ukončení hry rozdá učitel žákům text pro další 
práci. Žáci v textu vyhledají odpovědi na otázky 
uvedené na konci textu. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I A informace o SWOT analýze 
+Pracovní list k doplnění 
 

Přílohy: 
 

Příloha č. II Aa – Interaktivní hra na: 
http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=puzzl
e&site=home_moduly&oldhra=1&kap=doprava  
Příloha č. II Ab – Text pro další práci 

Náplň samotné exkurze Jednodenní prohlídka expozice Náplň samotné exkurze Jednodenní prohlídka expozice 

Popis: 
 

Prohlídka bude za účasti lektora (technika 
z oblasti automobilového průmyslu). Žáci se 
seznámí s historií hromadné dopravy v Praze, 
s technikou, která se používala na začátku 
minulého století, ale i s technikou ne dlouho 
minulou. Dostanou srovnání s alternativními 
druhy motorů, s novými ekologickými autobusy, 
technickými novinkami proti historické technice. 
Lektor žákům vysvětlí uplatnění v praxi 
Newtonových zákonů, využití elektrického 
odporu, elektrická energie a výkonu 
stejnosměrného proudu. 

Popis: 
 

Prohlídka bude za účasti pracovníka letiště. Žáci 
se seznámí s technikou letecké dopravy: letadly, 
technickým zázemím, řízením letového provozu, 
zabezpečením letiště, logistikou. Ve všech 
částech exkurze si žáci budou moci promluvit 
s pracovníky letiště (různé profese spojené 
s provozem letiště od hlídače po dispečera 
letového provozu. Žáci se seznámí s mechanikou 
tekutin a Newtonovými zákony (teorie letu 
letadla) 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=puzzle&site=home_moduly&oldhra=1&kap=doprava
http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=puzzle&site=home_moduly&oldhra=1&kap=doprava
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Přílohy: 
 

nejsou 
 

Přílohy: 
 

nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Vypracování interaktivního testu Aktivity po exkurzi 
 

Test  

Popis: 
 

V počítačové učebně nebo společně na 
interaktivní tabuli žáci vypracují test zaměřený na 
problematiku dopravy, který je na: 
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=
test&site=home_moduly  

Popis: 
 

Žáci zodpovědí test zaměřený na profese, které 
na letišti pracují. Podkladem jim bude sloužit 
plánek a program z exkurze. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I C – Test naleznete zde: 
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=
test&site=home_moduly  
Nutné zaškrtnout pole DOPRAVA 

Přílohy Příloha č II C – Obrázek prohlídkové trasy a popis 
prohlídkové trasy 

Název profese, se 
kterou byli žáci v rámci 
akce seznámení: 

Dispečer 
Konstruktér motorových vozidel 
Řidič motorového vozidla 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Pracovník řízení letového provozu, 
pilot, záchranář, bezpečnostní technik, celník 

Poznámky: 
 

V předstihu lze domluvit individuální termín 
 

Poznámky: 
 

Vhodné zvolit termín daný letištěm z důvodu 
nižšího vstupného. 
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