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KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky  

Základy společenských věd a dějepis  

Prohlubující semináře – Znáš svou školu? 

Termíny konání: 30. 9. 2013, 23. 10. 2013, 9. 6. 2014 

Učitelé: Ladislava Růžičková, Marie Kocálová 

Typ výstupu: pracovní list 
 

 

Počet seminářů: 3 

 

Časová dotace: 2 učitelé – každý seminář 2 x 3 hodiny/příprava 2, realizace 2, vyhodnocení 2 

 

Odborný garant: PaedDr. Irena Veverková, Státní okresní archiv Kladno 

 

Cílová skupina:  

žáci nižšího i vyššího gymnázia  

 

Cíl seminářů z hlediska obsahu učiva 
 

- prohloubení znalostí nad rámec vyučování o Kladně, jeho školství, a zejména o Gymnáziu Kladno 

s důrazem na přelom 19. a 20. století, 

- poznání minulosti regionu ve všech aspektech a vzájemných souvislostech, poznání kořenů 

společenských jevů v jejich souvislostech, 

- získání vybraného souboru znalostí z oblasti regionálních dějin, který umožní hodnotit jevy 

historické i současné. 

 

Cíl seminářů z hlediska kompetencí 
 

- vyhledávání a třídění informací získaných z verbální i neverbálních zdrojů, 

- kritické hodnocení informací na základě jejich pochopení, propojení, uvádění historických jevů do 

souvislostí a propojení do širších celků, 

- systematizace informací a jejich užití v oblasti poznání historického vývoje a odhalování kořenů 

společenských jevů a změn, 

- užívání historických termínů, 

- aktivní vyhledávání historických informací, nacházení jejich shodných a odlišných znaků, 

- samostatné řešení problémů; volba vhodných způsobů získávání a zpracování informací o 

historickém vývoji regionu, 

- posílení kritického myšlení,  

- schopnost hledat paralely mezi minulými a současným jevy, 
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- formulování a vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně 

v písemném i ústním projevu 

 

Cíl semináře z hlediska poznání odborné historické práce 
 

- seznámení se zásadami historického bádání, využití pramenů, práce s archiváliemi, 

- metodologie práce, určování datace, místa a významu archivních materiálů, 

- systematizace a zpracování získaných informací, 

- práce s historickými prameny  

o archiv školy – výroční zprávy, almanachy školy, fotografie 

o Státní okresní archiv Kladno – archiválie: dokumenty o založení a stavbě školy, plány 

školy, školní kroniky, inventáře sbírek a kabinetů, zprávy rady města Kladna. 

 

 

Obsahová náplň seminářů 
 

- úvodní motivace: poznání historie města a školy, práce s historickým materiálem, 

 

- teoretická část: seznámení se hlavními rysy vývoje školy v kontextu ekonomického 

společenského, politického a kulturního regionu a naší země jako celku, 

 

- praktická část: práce s konkrétními historickými materiály, které dokumentují vývoj školy 

v prvních letech existence školy, 

 

- výstup: zpracování klíčových informací a vytvoření prezentace, která bude využita především pro 

studenty školy v hodinách dějepisu. 


