
Den otevřených dveří 

V úterý 29. 3. proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Přišli k nám jak rodiče s dětmi, tak 

naši bývalí žáci a v neposlední řadě také senioři, kteří do této školy chodili již před mnoha 

lety.  

Všichni návštěvníci se mohli seznámit s novými prvky v předmětu informatika. Využity byly 

za tímto účelem tři učebny, kde byli žáci naší školy a všem ochotně ukázali a vysvětlili jak 

s příslušnou aplikací nebo technikou zacházet.  

V první z nich si mohli všichni vyzkoušet tzv. klíčování v aplikaci Green Screen. Jde o 

fotografii pořízenou před zelenou plochou a následně její klíčování v aplikaci, tak aby se 

dotyčný rázem ocitl v Paříži, na pláži nebo v jiném prostředí dle zvoleného obrázku v pozadí. 

Každý kdo měl zájem, si tuto práci mohl vyzkoušet a na památku si svůj výtvor v podobě 

vytištěné fotografie odnést domů.  

V další třídě bylo možné pracovat s jednoduchým programováním za pomocí blokového 

programování na PC Apple iMac v aplikaci micro:bit nebo si vyzkoušet jednoduchou animaci 

za pomocí lega, kreslení a iPadu. Někoho více zaujalo programování a někoho zase 

rozpohybovat malé figurky do filmu a vdechnout jim tak život.  I zde vše probíhalo pod 

taktovkou našich žáků, kteří tyto aplikace ovládají čím dál tím lépe.  

V poslední třídě se účastníci mohli setkat s již brzy budoucími absolventy naší školy a roboty 

v podobě blikajících koulí tzv. Sphero BOLT. Tady už byl o něco těžší úkol a to 

naprogramovat robota tak, aby objel kuželku a vrátil se nazpět. Někomu se dařilo více, 

někomu méně, ale tak zkusit se má vše a i naši žáci se musí občas obrnět trpělivostí než úkol 

zadaný rozlousknou.  

Hosté se podívali do jednotlivých učeben a dověděli se, o změnách u nás ve škole. V učebně 

českého jazyka mohli vidět prezentace, které jsou používány v hodině českého jazyka a 

vyzkoušet si nějaké úkoly. V jazykové učebně si zahráli kolo štěstí, které slouží 

k procvičování angličtiny.  

Také do budovy prvního stupně zavítali návštěvníci. Procházeli se po jednotlivých 

místnostech v budově. Většinu hostů tvořili absolventi naší školy- někteří přišli se svými 

ratolestmi- a tak hlavně vzpomínali. Kde za jejich časů byla která třída, ve které lavici seděli, 

kde byla umístěna tabule, kolik dětí bylo ve třídě, vzpomínali na kantory, družinářky. Pročítali 

si starší čísla časopisu Školáček, které byly k dispozici ve školní knihovně. Obdivovali 

změny, kterými budova prvního stupně prošla. 

Školu si přišli prohlédnout i budoucí prvňáčci. Děti zkoušely kreslit na tabuli, skládaly si 

obrázky z magnetických geometrických tvarů, měly možnost vyzkoušet si jednoduché úkoly 

na interaktivní tabuli. 

Bylo to příjemné odpoledne. Lidé se setkávali, povídali si, vyměňovali si dojmy a zážitky. 

Kdo přišel, určitě nelitoval.  
 


