
13. schůzka projektového týmu 

 

Dne 24. dubna 2017 

 

Přítomni: ing. Jiří Cočev, ředitel školy a vedoucí projektového týmu 

                Iveta Dlouhá, Jitka Stráská, Josef Kratochvíl, Jitka mokrá 

vedoucí PK školy - Fejtová, Burešová, Tomášková, Černá, Melicharová, Kuhn 

( porada VPK) 

 

1. Kontrola úkolů z 12. schůzky projektového týmu 

 

- Do konce března zhodnotit  Týden s knihou – všichni splněno 

- Pozvání ZŠ na vzorovou hodinu s anglickou literaturou - Jitka splněno 

- Představení Romeo and Juliet – tercie pro žáky Bigy a ZŠ - Jitka červen 

- Nácvik divadelních skečů v kroužcích 

-  Pozvání na přednášku Fenomén Shakespeare  - ZŠ – Jitka a Iveta 

                                                                                                                   Z: Jitka 

 

2. Týden od 9. do 12.5. – Oregon Bob Welsh + prof. Hilský                                     Z: Jarka 

 

3. Příprava projektových dnů na NG – práce s literaturou  

zajistí vyučující 

návrh: projektové bloky projednat s p. Kratochvílem na červen                                 Z:Jitka 

 

4. Drama v kroužcích a ve výuce dle ŠVP    Z: Láďa, Jitka, Eva a  Jarka 

            

      

 

Doplnění: 

Den v anglické knihovně – splněno v souvislosti Týden s anglickou knihou 

Hodina s elektronickou knihou                                            Z: Dáša 

Hodina se slovníkem a referenční literaturou            Z: všichni dle ŠVP 

Hodina s písní – ( Jitka – Michael Bublé, Lalaland, Justin Timberlake, Ed Sheeran, Susan 

Boyle ve výuce jako warm up activity) – studenti mají rádi 

- vždy je připraven poslechový test 

- práce s gramatickým jevem     Z: všichni dle Bridge 

Den se spisovatelem – Janet Wingate   Z: Dáša 

 

Hodina s oblíbenou knihou – lektorka AJ Annabelle Goode v kroužku AJ 

 

5. Nové úkoly: 

- Slovníček literárních pojmů                               Z: Iveta 

- Tituly čtené v anglické škole     Z: Iveta a Jitka 

 

- Dotazník v hodinách AJ – jaká kniha vás zajímá – dle semináře Macmillan 

                                                                              Z: Jitka a všichni 

 

- Dotazník pro učitele AJ – jakou literaturu ve výuce AJ používám? 

                                                                               Z: Jitka a všichni 

- ŠVP 1- letý seminář Anglický jazyk – práce s textem 



                                                                                Z: Jitka 

- CLIL Worksheet 

 

6. Zajištění návštěvy profesora Hilského 

Významný host na půdě Biskupského gymnázia 

Pan profesor Martin Hilský 

čtvrtek 11. května  13.00 - 15.00 

pro studenty 1. - 2. ročníku a pozvané hosty 

35,- kč 

Úkoly: 

mail korespondence - Jitka 

web stránky školy - pozvánka - Jitka, Iveta 

Žďárský deník - Jitka 

TV - Iveta 

pozvánky pro hosty ZŠ - Jitka 

žádost SRPŠ o úhradu přednášky - 3000,- Kč Jitka 

úprava komína (podium, ozvučení) - Iveta 

představení Pana profesora ve výuce - PK ČJ a Iveta, PK AJ 

pohoštění - oběd - Iveta, pan ředitel 

kytka pro MH a jeho ženu -  Jitka SRPŠ 500,- Kč 

otázky po přednášce - Iveta 

článek o přednášce - Iveta 

fotky z přednášky - Iveta, Simona 

jednání s nakladatelstvím Atlantis v Brně - objednávka titulů k prodeji 

objednávkový list pro češtináře připraveno 24.4.     Z: Jitka a 

češtináři 

 



Jitka připraví podklady pro práci v hodinách aj - dne 24. května předala vyučujícím 

- Headway, Bridge, The Times 25.10. 

 

7. Hodnocení čtvrtletí 

a) Studenti s ISP, IVP, komisionální zkoušky 

Šárka Fabíková tercie Dáša 

Dominika Judová septima Jitka 

b) plnění ŠVP - dramatická výchova, projektová výuka, práce se slovníkem 

c) klasifikace na NG a VG - hospitace zaměřené na kontrolu klasifikace 

8. Příprava maturitních zkoušek 

písemná část - seznámení studentů se Zpravodajem pro CJ z 13.4. na www.novamaturita.cz 

domluva se studenty na zapůjčení Oxfordského studijního slovníku na 2. 5.- zajistí Dáša a 

Eva 

ústní část - 2 komise - oktáva Eva a Dáša, IV.B - Jitka A Dáša 

Jitka zakoupila sešit k ústní zkoušce nakl. Grada Angličtina NM- tento týden probrat 

tercie - třídní schůzky 15.00 Jitka a Dáša 

 

Zapsala Jitka Straska dne 24.4.2017 

 

 

http://www.novamaturita.cz/

