Přihlašování do povinně volitelných předmětů na následující školní rok
Ve škole budou od září zařazeny ve výuce 2. stupně volitelné předměty.
1 hodinu volitelného předmětu budou mít žáci na celém 2. stupni.
Nabídka volitelných předmětů se bude lišit. V 6. a 7. třídě budou jiné předměty než v 8. a 9. třídě.
Pro obě skupiny budou k dispozici 4 volitelné předměty.
Ve čtvrtek od 18:00 bude spuštěno přihlašování pro žáky současného 5. až 8. ročníku.
Šance přihlášení na vámi zvolený předmět se může odvíjet od rychlosti výběru vašeho předmětu.
Počet žáků v rámci daného předmětu je kapacitně omezen.
Budete si vybírat vámi preferovaný předmět číslo 1 a v bodu 2 zatrhnete předmět, který byste si
vybrali na 2. místě.

Nabízené předměty
Pro budoucí 6. a 7. ročník
Konverzace v anglickém jazyce I. (Beata Dubová)
Rozšiřující hodiny angličtiny zaměřené hlavně na základní konverzační témata a zdokonalování
komunikačních dovedností formou her, písniček, vhodných textů a pohybových her, za využití
časopisů, internetu, online cvičení apod.
Polytechnická výchova (Jakub Kučera)
Polytechnická výchova bude zaměřena na manipulaci s nářadím, a to i včetně vytváření výrobků
podle technického výkresu. Dále na práci s elektrotechnickými stavebnicemi a samozřejmě nebude
chybět ani práce s digitální technikou)
Přírodovědné badatelství (Jan Jelínek)
Terénní zkoumání a objevování krás a tajů přírody, ochranářský management, drobné terarijní
chovatelství, základy orientace v terénu a přežití v přírodě.
Sportovní příprava (Tomáš Píša)
Navazuje na výuku tělesné výchovy, se zaměřením na vytvoření pozitivního vztahu k pohybovým
aktivitám a sportu. V předmětu se zaměříme na všestranný pohybový rozvoj, atletiku, gymnastiku,
míčové hry, na osvojení pravidel her, ale také na zásady fair play, základy sportovní výživy a
regenerace.

Pro budoucí 8. a 9. ročník
Konverzace v anglickém jazyce II. (Monika Rubáková)
Rozšiřující hodiny angličtiny zaměřené hlavně na základní konverzační témata a zdokonalování
komunikačních dovedností formou her, písniček, vhodných textů a pohybových her, za využití
časopisů, internetu, online cvičení apod.
Dějepisně - zeměpisný seminář (Michal Vrzáček)
Představí nejzajímavější témata ze zeměpisu a dějepisu, obsáhne a rozšíří nejzásadnější kapitoly
těchto předmětů a bude klást důraz na vlastní aktivitu žáků

Sportovní příprava (Tomáš Píša)
Navazuje na výuku tělesné výchovy, se zaměřením na vytvoření pozitivního vztahu k pohybovým
aktivitám a sportu. V předmětu se zaměříme na všestranný pohybový rozvoj, atletiku, gymnastiku,
míčové hry, na osvojení pravidel her, ale také na zásady fair play, základy sportovní výživy a
regenerace.
Výtvarnictví a design (Pavlína Kratochvílová)
Předmět výtvarnictví a grafika bude zaměřen na praktickou tvorbu nad rámec běžně vyučovaného
předmětu výtvarná výchova s využitím různých výtvarných technik. Talentovaní žáci zde dále formou
tvořivé cesty rozvíjí a rozšiřují své znalosti (Příprava na talentové zkoušky na střední školy.

