Nabídka kroužků na školní rok 2019/20
Čtenářský klub (Mgr. Martina Holadová)
Máte rádi čtení a knížky? Pokud ano, pak je čtenářský klub určen právě pro Vás. Na své si
přijdou nejen zdatní čtenáři, ale i ti, kteří jsou méně sebejistí a chtěli by si natrénovat
čtenářské dovednosti. Kromě toho budeme rozšiřovat okruh četby, hovořit o svých
myšlenkách, doporučovat a půjčovat si navzájem knížky. A možná mnohem víc.
Španělština trochu jinak (Mgr. Ivana Spurná)
Líbí se ti španělština a chceš se dozvědět něco víc nebo si procvičit to, na co není v běžných
hodinách čas? Na co se můžeš těšit: procvičování řečových a jazykových dovedností, reálie
Španělska a Latinské Ameriky, kultura, zvyky, osobnosti, události minulé i současné,
gastronomie.
Anglický klub (Mgr. Jiří Kaňák)
Určeno pro žáky VG. Rozvíjení komunikačních dovedností, procvičování gramatických jevů,
poslech písní s doplňováním, sledování filmů v původním znění, čtení knih a diskuse o nich,
překlady českých a anglických textů, příprava anglické verze školních webových stránek a
debaty o aktuálních tématech.
Kroužek latinského jazyka (Mgr. Michaela Hradilová)
Kroužek latinského jazyka mohou navštěvovat studenti vyššího gymnázia. Kroužek je určen
pro zájemce, kteří v budoucnu plánují studovat přírodovědné, lékařské či vybrané humanitní
obory, nebo pro ty, kteří se chtějí naučit něco nového. V rámci kroužku bude probírána latina
lékařská i humanitní. Studenti se naučí základní gramatické pojmy, jednoduché diagnózy či
překlad jednoduchých vět či porozumění textu z oblasti lékařství či humanitních věd.
Matematický kroužek (Radomír Dědek)
Řešení úloh procvičujících logické myšlení. Úlohy zábavného charakteru. Příprava na
matematické soutěže – Pythagoriáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda
Přírodovědný kroužek (Mgr. Tomáš Pospíšil)
Kroužek je určen pro žáky NG. Zaměřen bude zejména na zeměpis a biologii, terénní výuku,
poznávání přírodnin, orientace v terénu, práce s přístroji.
Ruština za školou (Mgr. Marcela Barvířová)
Chceš více konverzovat? Zajímají Tě nová konverzační témata a reálie? Potřebuješ pomoci s
přípravou k maturitě? Plaveš v gramatice? Zapiš se do Ruštiny za školou.

Grafické disciplíny (Mgr. Gita Kotrlová)
Příprava žáků na soutěže v grafických disciplínách – psaní všemi deseti (disciplína Opis) a
úprava textů ve Wordu (disciplína Wordprocesing).
Základy robotiky a programování (Mgr. Hana Dudíková)
Kroužek je primárně určen pro nižší gymnázium. Se staršími zájemci se můžeme domluvit
individuálně.
Badatel (Ing. Jaroslava Englišová)
Kroužek je zaměřen hlavně na základy práce v laboratoři - ve spolupráci s UP.
Šachový kroužek (Mgr. Radim Lindner)
Žáci se postupně seznamují se všemi zákonitostmi šachové hry. Jedná se o jednu z
nejstarších deskových her, která učí člověka taktice, strategii, trpělivosti, osobní kázni,
sportovnímu chování a životnímu postoji.
Kroužek německého jazyka (PhDr. Eva Sklenářová)
Konverzační témata a reálie v německém jazyce, procvičování obtížných gramatických jevů,
práce s německými texty a trénování poslechu.

