
 

V sobotu 15. 6. od 9:00–15:00 na Den otevřené fakulty budete moci nahlédnout do prostor 

Pedagogické fakulty MU. Každá katedra má pro vás připravený speciální program. Co si pro vás 

jednotlivé katedry připravily? 

1.Katedra českého jazyka a literatury si pro vás od 10:00 do 10:30 hodin (v učebně č. 11, budova 

Poříčí 7) připravila prezentaci historie a současnosti svého pracoviště a jeho tvůrčích aktivit. 

2. Katedra hudební výchovy od 10:00 do 12:00 hodin (v učebně č. 20, budova Poříčí 31) má pro vás 

připravené muzicírování pro malé i velké. Nakonec se můžete těšit na happening pro rodiče s dětmi 

na rytmicko-melodické nástroje. 

3. Katedra francouzského jazyka a literatury od 9:00 do 13:00 hodin (v učebně č. 56, budova Poříčí 9) 

vám představí katedru i s knihovnou, výstavu týkající se vědeckých i populárně vědeckých aktivit 

studentů a členů katedry a také pro vás bude nachystané něco malého k zakousnutí. 

4. Katedra geografie od 10:00 do 13:00 hodin (učebna č. 5a, budova Poříčí 7) vám promítne 

slideshow (fotografie z praxí i dávné minulosti), také se můžete těšit na zajímavosti a novinky 

z geografie. 

5. Katedra německého jazyka a literatury připraví pro vás od 9:00 do 12:00 hodin (v učebně č. 63, v 

budově Poříčí 9) malou výstavu fotografií z akcí katedry. Naleznete zde vystavené učební materiály a 

zdařilé diplomové a bakalářské práce. Pro hosty si katedra připravila i pohoštění. 

6. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání vám od 10:00 do 13:00 (v laboratořích v budově 

Poříčí 7) představí festival školních pokusů. Vyzkoušíte si společné pečení v solárních vařičích a dále je 

pro vás připravena zážitková fyzika a chemie. 

7. Na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví se můžete těšit od 9:00 do 13:00 hodin  

(v místnosti č. 1010b a učebně č. 27, v budově Poříčí 31) na fotodokumentaci a videodokumentaci 

spojenou s aktivitami katedry v oblasti tělesné výchovy. Také na vás čeká prohlídka učebních prostor, 

zařízení a inovativních pomůcek. Navíc si pro vás katedra připravila nácvik laické první pomoci. 

8. Katedra pedagogiky představí od 9:00 do 12:00 hodin, v kanceláři č. 3015 (budova Poříčí 31) 

pedagogicko-psychologický modul a dozvíte se také o změnách k nimž ve studiu pedagogiky 

v nedávné době došlo. 

9. Katedra anglického jazyka a literatury pro vás připraví program od 9:00 do 12:00 hodin (v 

učebnách i respiriu ve 4 NP, budova Poříčí 9), kde si můžete vyzkoušet vstupní test do angličtiny se 

slosováním výsledků. 

10. Katedra primární pedagogiky průběžně od 9:30 do 14:00 (učebna č. 39, budova Poříčí 31) bude 

probíhat prezentace současné podoby oborů jakožto Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ a 

možnost se seznámit s tvůrčí činností katedry. 

11. Katedra občanské výchovy pro vás odprezentuje od 10:00 do 11:00 hodin (v učebně č. 41, budova 

Poříčí 31) aktuální nabídku studijních programů, historický exkurz vývoje katedry a připravená je pro 

vás i komentovaná prohlídka výstavy věnované Janu Patočkovi a jeho působení na Pedagogické 

fakultě MU. 



12. Katedra biologie vám (v učebně č. 2 a v laboratoři č. 81-83, budova Poříčí 7) od 9:30 do 14:30 

hodin připraví prezentaci o katedře, prohlídku učebny a laboratoří a k vidění budou i sbírky a chovy 

katedry. 

13. Katedra ruského jazyka a literatury vás přivítá od 9:00 do 13:00 hodin v Ruském centru, (budova 

Poříčí 9). Můžete se těšit na prezentaci pracoviště, představí vám nové metody ve výuce ruštiny, 

zábavné a jazykové hry pro žáky a nové učebnice ruského jazyka. 

14. Katedra sociální pedagogiky pro vás připraví od 9:30 do 12:00 hodin (budova Poříčí 31, učebna č. 

408) výstavu, promítaní fotek a dokumentů. Můžete si vyzkoušet zkoušení s názvem „Zkoušení se 

nebojíme“. Bude pro vás připravené posezením s kávou nebo bylinkovým čajem a také úžasný výhled 

na Brno. 

15. Katedra matematiky vás přivítá od 9:00 do 13:00 hodin (v učebně č. 32, budova Poříčí 31). Zde 

můžete nahlédnout do vydaných publikací a výstupů z realizovaných výzkumů, na kterých se podíleli 

členové katedry matematiky, čeká vás také ukázka zajímavých didaktických pomůcek k výuce 

matematiky. 

16. Katedra výtvarné výchovy od 10:00 do 13:00 (v učebně č. 13, budova Poříčí 7). Připravila akci 

s názvem Taneček a krabičák, což bude debata o minulosti, současnosti a budoucnosti katedry. 

17. Katedra technické a informační výchovy vás uvítá od 9:00 do 14:00 hodin (v suterénu budovy 

Poříčí 31). Představíme vám nově vybavené dílny a bude zde k vidění i výstava studentských prací. 

 


