
Přírodovědný seminář (PS) pro současné prváky 

V týdnu od 28. 5. do 1. 6. si budete volit přírodovědné semináře na příští školní 

rok. Na každé čtvrtletí si vybírejte podle svého zájmu (pokusy z fyziky nelze 

zvolit 2×) jeden seminář. 

Volit si budete v pořadí, které bude určeno podle vašeho průměrného prospěchu 

v 1. pololetí. Tedy ti, kteří měli dobré vysvědčení, budou volit v každém čtvrtletí 

z nabídky 7 seminářů. Semináře budou postupně obsazované, studenti s horším 

prospěchem budou už mít nabídku omezenou. Proto si pro každé čtvrtletí 

připravte žebříček preferencí seminářů, abyste byli připraveni na variantu, že 

váš nejoblíbenější seminář již bude zaplněn.  

Termíny, kdy si budete semináře volit, se tu během příštího týdne objeví. 

Nabídka i termíny budou zároveň na školním webu. Nebudete-li si moci osobně 

dojít volit semináře, pověřte spolužáka. 

Více informací u prof. Šímy v kabinetu chemie. 



1. čtvrtletí 

Pokusy z fyziky 

Kotrčová učebna 47 14 studentů 

Chcete zažít nečekané? Pak jsou pokusy z fyziky pro vás to pravé! 
Žádné výpočty, ale fyzika na vlastní kůži. Vymýšlení experimentů, jejich realizace, nové 
přístupy. 

 

Rozmanitosti matematiky 

Šmejkalová učebna 54 18 studentů 

Strategie her, origami, orientace ve světě financí. 

 

Chráněná území 

Čambal učebna 39 18 studentů 

Exkurze na vybraná chráněná území v Praze, kombinace hodin 3 + 1. 

 

Ornitologie 

Ševčík učebna 38 18 studentů 

Obecná a systematická ornitologie, etologie, terénní pozorování. 

 

Potravinářská chemie 

Šíma učebny 45, 49 16 studentů 

Typy poživatin; aminokyseliny a bílkoviny (maso, mléko, vejce, obiloviny), lipidy 
(cholesterol, smažení), sacharidy (pečení, Maillardovy reakce), vitamíny, vonné a chuťové 
látky, typy chutí a vůní, alkohol, barviva, potravinářská aditiva (systém E-kódů) – tolik 
teorie. Jednoduché chemické experimenty téměř každý seminář – důkazy bílkovin 
v mléce a vejcích, lipidová čísla, důkaz cholesterolu, sacharidy v potravinách, vitamín 
a provitamín A, titrace vitamínu C, akrolein, kofein, chromatografie glutamátu. 

 

Světová ohniska současných nepokojů 

Hlavsa učebna 35 19 studentů 

Seminář je zaměřen na konfliktní oblasti v současném světě, válečné stavy, kmenovou 
genocidu, gerily, kartely a jejich předpokládaný vývoj. 

 

Ochrana životního prostředí 

Hájková učebna 46 19 studentů 

Seminář nabízí mezipředmětový pohled na problémy spjaté s životním prostředím. 
Nevyhneme se diskusím (kůrovci na Šumavě, využívání geneticky modifikovaných 
organismů…), dle zájmu a možností budou i exkurze (čistírna odpadních vod, třídička 
odpadu…). 

 



2. čtvrtletí 

Pokusy z fyziky 

Kotrčová učebna 47 14 studentů 

Chcete zažít nečekané? Pak jsou pokusy z fyziky pro vás to pravé! 
Žádné výpočty, ale fyzika na vlastní kůži. Vymýšlení experimentů, jejich realizace, nové 
přístupy. 

 

Významné osobnosti vědy a techniky 

Šmejkalová učebna 54 20 studentů 

Osobnosti, které ovlivnily svět – Edison, Tesla, Křižík na poli elektřiny, Planck, Einstein na 
poli kvantové fyziky, Descartes a Leibniz na poli moderní matematiky. 

 

Astronomie 

Čambal učebna 49 19 studentů 

Pozorování školním dalekohledem (Slunce…), exkurze na hvězdárnu, konstrukce 
slunečních hodin, souhvězdí a orientace na obloze, astronomická vycházka Prahou…. 

 

Chemie na videu 

Teplý učebna 45, 51 14 studentů 

Zajímá vás chemie a zároveň máte vztah k focení či natáčení? Pak je tento seminář 
právě pro vás. V semináři se seznámíte se zajímavými chemickými experimenty, sami je 
natočíte a zpracujete do podoby, kterou pak můžete vystavit třeba na školním webu. 
Kamera, fotoaparát či mobil se záznamem videa výhodou. 

 

Geografie cestovního ruchu 

Hlavsa učebna 35 20 studentů 

Seminář je zaměřen na problematiku cestovního ruchu s návazností na ekonomickou 
strategii vybraných regionů. Přináší komplexní pohled na poznání a hodnocení 
tuzemských i zahraničních turistických destinací s apelem na přírodní, historické, kulturní 
a sociální souvislosti. Součástí semináře bude i zařazení přednášek a dokumentů 
z oblasti cestovního ruchu. 

 

Etologie 

Hájková učebna 46 20 studentů 

Povídání a videa o chování zvířat (učení a paměť, komunikace, obhajoba teritoria, 
námluvy, společenský život). Určitě vyrazíme do ZOO nebo navštívíme některý 
z pražských útulků. 

 

Kynologie 

Hlistová učebna 52 15 studentů 

Teoretická část – fylogenetický původ psa, plemena, zoohygiena v chovu, anatomie 
a fyziologie, etologie, metody plemenitby. Praktická část – externisté – vodící, asistenční 
a canisterapeutičtí psi (i se psy), v případě zájmu návštěva cvičiště, závodů nebo jiné 
sportovní akce. 



3. čtvrtletí  

Elektrické obvody 

Šafařík učebna 47 14 studentů 

Principy a praktické zapojení základních el. obvodů. 

 

Matice a determinanty 

Valentová učebna 52 20 studentů 

Chcete znát využití matic a determinantů? (maticová algebra; maticové rovnice; řešení 
soustav pomocí matic nebo determinantů nebo inverzních matic) Řešení maticových 
rovnic a jejich využití v ekonomii. 

 

Zábavná chemie 

Teplý učebny 45, 49 14 studentů 

Chemie je věda experimentální. V semináři se zaměříme na známé i méně známe 
vizuálně zajímavé experimenty, jejich provedení, možnosti, úskalí a v neposlední řadě 
také vysvětlení. 

 

Počítače v zeměpisu 

Čambal učebna 51 16 studentů 

Tento seminář nabízí práci s Google Earth, Arc Explorer, GIS, DPZ, GPS, UNEP, LEO 
Works a další zajímavosti 

 

Antroposomatometrie 

Hlavsa učebna 46 20 studentů 

Seminář se zaměřuje na proporcionální morfosomatometrii lidského těla, na získávání, 
shromažďování a třídění biologických dat. Dále se zabývá praktickými metodami odlévání 
segmentů těla a následným zhotovováním antroposomatopozitivů. 

 

Přírodní vědy a společnost 

Hájková učebna 54 20 studentů 

Historicko-filosofický pohled především na biologii a příbuzné obory. Řeč bude 
o zajímavých událostech v dějinách biologie, etických problémech v medicíně, vztahu 
evoluční teorie a náboženství, sociobiologii, fenoménu zoologických zahrad a vztahu 
člověka k přírodě vůbec. Společné čtení z knih a diskuse o lehce kontroverzních 
tématech. Vhodné pro humanitně zaměřené jedince, kteří potřebují přežít přírodovědný 
seminář  

 

Parazitologie 

Ševčík učebna 48 18 studentů 

Zajímavosti ze života zdravotně významných parazitů, rozmnožování, přenos, výskyt. 

 



4. čtvrtletí  

Jaderná fyzika 

Šmejkalová učebna 47 18 studentů 

Historie, získávání energie ale i ničivá síla jádra  

 

Fyzika aktuálně 

Valentová učebna 52 18 studentů 

Druhy energie (energie vody, větru, Slunce, Země); nanotechnologie kolem nás a využití 
nanostruktur; zdroje elektrické energie; fyzika a její využití ve zdravotnictví; využití 
moderních poznatků fyziky v běžném životě. 

 

Biologické a geografické exkurze 

Hlavsa učebna 46 18 studentů 

Seminář je zaměřen na exkurze do příslušných odborných institucí v rámci oborů biologie 
a geografie. 

 

Hydrobiologie 

Hájková učebna 48 16 studentů 

O tom, co žije ve vodě. Budeme lovit bezobratlé v Modřanských tůních, mikroskopovat 
řasy, zajdeme na výstavu ryb a budeme si povídat o životě ve sladké i slané vodě.  

 

Fotografie 

Ševčík učebny 38 a 51 19 studentů 

Základy fotografie, zpracování fotografií, fototechnika a fotografická praxe. 

 

Geografie Prahy 

Čambal učebna 35 18 studentů 

Exkurze na zajímavá místa Prahy, samostatné terénní výzkumy studentů 

 

Chemie životního prostředí 

Šíma učebny 45, 49 15 studentů 

Toxicita látek, chemické procesy ve znečištěné atmosféře, vodách a půdách. Jednoduché 
praktické experimenty (skleníkový efekt, kyselé srážky, toxicita fenolu pro nítěnky, 
stanovení ChSK, bionafta a další). 

 


