Vzdělávací oblast
Cizí jazyky

Pořadí
1

Název

Anotace předmětu

Hrajeme si anglicky

Pro žáky, které baví angličtina a rádi by se v ní zdokonalili. Prostřednictvím her a konverzačních situací
si žáci nejen rozšíří slovní zásobu, ale především se naučí angličtinu aktivně používat. Průprava nejen
pro budoucí učitele, překladatele a cestovatele, ale pro všechny, kteří by rádi a bez ostychu
komunikovali anglicky.

Komplexní rozvoj

2

Učíme se učit se

FIE (Feueuersteinova metoda instrumentálního obohacování) je metoda, při které děti pracují se
speciálně vytvořenými pracovními listy a zaměřuje se na proces učení a myšlení. Učitel je zde
zprostředkovatel, kterého vždy zajímá JAK a PROČ řeší dítě úkol právě tímto způsobem, učí ho
postupovat systematicky, shromažďovat potřebné informace, umět je vyhodnocovat a využít je nejen
ve škole, ale i v dalších životních situacích.

Matematika

3

Objevuji matiku

Pro žáky, kteří rádi přemýšlí a hledají cesty k řešení. Budeme se učit matematizovat, logicky myslet a
používat kritické myšlení prostřednictvím praktického zkoumání a vyvozování.
Průprava pro budoucí studium a běžný život

4

Polytechnika

Pro žáky, které zajímá propojení přírody a techniky a chtějí se lépe orientovat v zákonitostech světa.
Budeme se učit, jak lidská společnost využívá sílu přírody, aneb co příroda umožňuje lidské společnosti.
Průprava pro budoucí vědce, vynálezce, badatele, přírodovědce, fyziky, chemiky, techniky.

5

Malí kuchtíci

Pro žáky se zájmem o vaření. Děti se naučí základům při přípravě pokrmů ve studené i teplé kuchyni,
stolování i finanční gramotnosti. Své výrobky budou schopny prezentovat při různých společenských
akcích. Průprava pro kuchaře, hoteliéry, výživové poradce a pro všechny, kterým záleží na tom, co jedí.

6

Inspirace přírodou

Příroda je zdroj, který poskytuje lidem inspiraci k získávání mnoha znalostí a dovedností. Seznámíš se s
přírodními zákonitostmi, nahlédneš do světa rostlin a zvířat. Osvojovat si budeš také základy potřebné
pro přežití v přírodě, např. uzlování, šifrování, zásady první pomoci. Vyzkoušíš si práci s mapou, aplikací
GPS i geocaching.

7

Čarování s přírodou

Pro žáky, které udivuje příroda svou rozmanitostí a nápaditostí. Využijeme vlastní přirozené zkušenosti
s přírodou. Budeme poznávat různé speciality ze života rostlin i živočichů. Průprava pro budoucí vědce,
laboranty, veterináře i zemědělce.

8

Virtuální cestovatelé

Pro žáky, kteří rádi získávají nové informace o různých koutech světa. Budeme poznávat svět.
Objevovat bohatství flóry a fauny, tradice a chutě všech koutů světa. Průprava pro budoucí povolání v
rámci všeobecných znalostí

9

Netradiční i tradiční sportovní hry

Pro žáky, kteří mají rádi sport a nové výzvy, rádi se učí novým dovednostem, chápou pohyb jako
důležitou součást zdraví.Naučíme se spoustu nových her nejen v tělocvičně, ale také v přírodě na
čerstvém vzduchu.

10

Sportovní gymnastika

Žáci se naučí správné koordinaci těla, přičemž se povedou k základním gymnastickým prvkům v
jednotlivých gymnastických disciplínách. Výstupem předmětu bude snaha zkusit si základní
gymnastické sestavy, naučit se správnou techniku základních gymnastických prvků, která vede k rozvoji
jak fyzickému, tak mentálnímu.

11

Záludnosti češtiny

Pro žáky, kteří se chtějí zdokonalovat v mateřském jazyce. Budeme procvičovat nástrahy pravopisu a
poznávat krásná literární díla. Slouží jako průprava pro úspěšný start druhého stupně a odbourání
strachu z češtiny.

12

Dramatická tvorba

Pro žáky, kteří mají blízko k dramatické, pohybové a výtvarné činnosti. Prostřednictvím výrazové tvorby
budeme prohlubovat znalosti z literatury, historie a kultury. Zároveň se budeme učit vyjadřovat
myšlenky a pocity. Průprava pro budoucí dramatiky, filmaře, scénáristy, herce a youtubery.

13

Malý spisovatel

Pro žáky, kteří rádi tvoří texty, básně, příběhy, rozvíjí svoji fantazii, snové představy promítají do slova.
Naučí se obohacovat slovní zásobu, vyjadřovat své city a pocity, zároveň své dílo prezentovat, rozepíší
se. Směřováno pro všechny, kteří chtějí jít studovat a v budoucnu budou tvořit text. Z povolání:
uplatnění napříč všemi maturitními obory, zejména humanitního zaměření.

Technika

Člověk a jeho svět

Sport

Český jazyk

Pro žáky, které zajímají knihy všech žánrů. Budeme zlepšovat čtenářské dovednosti tak, abychom obsah
a emoce, které jsou v textu obsaženy, dokázali prezentovat na veřejnosti před posluchači. Budeme číst
krásné hnihy, natáčet audioknihy, předčítat babičkám a dědečkům v DPS a podobně. Průprava pro
běžný život, kdy je na denním pořádku z množství předložených informací vybírat jen ty nejdůležitější.
Obohacení života scénickým čtením veřejnosti.

14

Mistři čtenáři

15

Tvoříme pro radost sobě i jiných

Předmět je vhodný pro všechny žáky, kteří se rádi výtvarně vyjadřují nebo se to chtějí naučit. Budeme
tvořit jednoduchá výtvarná dílka z nejrůznějšího materiálu podle vlastní fantazie. Prostřednictvím
výtvarné tvorby se dají rozvíjet všechny klíčové kompetence i mezipředmětové vztahy.

16

Hudební dílna

Určeno dětem s hudebním sluchem , rytmickým cítěním a se zájmem o hudební dění. Náplní bude
nácvik písní, rytmizace,rozvoj hudební fantazie, hra na drobné hudební nástroje. Výstupem budou
různá drobná vystoupení při společných akcích pro žáky či veřejnost.

17

Tradice v hudbě a tancích

Pro žáky, kteří mají rádi pohyb, cestování a poznávání jiných kultur. Budeme se seznamovat s naší
lidovou kulturou i kulturou cizích zemí a učit se folklórní tance. Cílem je zažít radost ze společné práce a

Umění

