Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021





většina kroužků bude realizována ve středu od 14:00 hod. (je možné se dohodnout i na jiném
dni a čase)
všechny kroužky jsou realizovány zdarma
žáci se hlásí do kroužku přímo u vedoucího kroužku
minimální počet členů kroužku je 6 (podmínka pro otevření kroužku)

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.

Fotokroužek (Mgr. Kristýna Řezníčková)
Kroužek bude rozdělen na části teoretické, kde budeme řešit kompozici, historii, postprodukci,
technologie a také na části praktické, které strávíme přímo focením v terénu.
Po určité době bude hodina zaměřena na konkrétní téma – černobílá fotografie, portrét, zvířecí
fotografie, fotografie jídla a mnoho dalšího.
Následně budeme rozebírat práci každého žáka v počítačové učebně. Tento kroužek bude ukončen
výstavou jednotlivých snímků.
Je potřeba, aby každý účastník měl svůj vlastní fotoaparát – vhodný tip budu řešit individuálně.

Kroužek německého jazyka (PhDr. Eva Sklenářová)
Konverzační témata a reálie v německém jazyce jako příprava k maturitě, procvičování obtížných
gramatických jevů, práce s německými texty a trénování poslechu.

Matematický kroužek (Radomír Dědek)
Řešení úloh procvičujících logické myšlení. Úlohy zábavného charakteru. Příprava na matematické
soutěže – Pythagoriáda, Matematický klokan, Matematická olympiáda

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.

Přírodopis venku (PaedDr. Svatava Rozsypalová)
Zajímá Vás, jak se jmenují organizmy, které jsou součástí našeho životního prostoru? Chcete je více
prozkoumat a pozorovat v jejich přirozeném prostředí? Pak je tu pro primu – kvartu právě tento
kroužek.

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.
Náplň bude velmi různorodá – kreativní práce s texty, tvůrčí psaní, dramatizace, tvorba komiksu a
scrapbooku, kvízy a hry na rozvoj slovní zásoby. Kromě toho budeme rozšiřovat okruh četby, hovořit
o svých myšlenkách, doporučovat a půjčovat si navzájem knížky. A možná mnohem víc.

Robotika a programování (Mgr. Hana Dudíková)
Kroužek je primárně určen studentům nižšího gymnázia.
Máme k dispozici dvě platformy.
Micro:bit je určen úplným začátečníkům. Moduly jsou programovány v blokovém kódu. Každý
účastník má k dispozici vlastní modul.
Po zvládnutí základních postupů se budou účastníci věnovat modulům Arduino. Ty jsou ovládány
jazykem C++. Pro začátečníky opět v blokovém režimu. Pro pokročilejší bude probíhat základní kurz
jazyka C++.
Na platformě Arduino jsou ve škole k dispozici i další robotické stavebnice.
Maximální kapacita kroužku je 10 studentů. Každý bude mít k dispozici svého Ottobota i Micro:bit.
Pokud účastníci projdou základním kurzem, od příštího roku je povede externí lektor z Univerzity
Palackého v Olomouci.

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. Zaměří se i na přípravu na přírodovědné
soutěže.

Sportovní hry (Mgr. Ivo Chytil)
Učivo - míčové a netradiční hry - s různým zaměřením; (fotbal, basketbal, volejbal, softbal, tenis,
ringo a další - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel.
Bude určen pro chlapce nižšího gymnázia.
Činnosti budou voleny tak, aby si žáci budovali kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářeli
návyky zdravého životního stylu, dodržovali sportovní etiku, sportovní pravidla a jednali v duchu fair-

play, rozvíjeli pohybové dovedností a kultivovali svůj pohyb, kompenzovali jednostrannou zátěž
způsobenou pobytem ve škole.
Obsah dvouhodinového kroužku bude upravován podle složení skupiny a zájmu žáků.

Deskriptivní geometrie s pomocí PC (Bc. Marek Nedvěd)
Kurz deskriptivní geometrie vedený moderním způsobem s pomocí PC. Studenti se mohou těšit na
rozvoj svých schopností hned v několika směrech: mimo prostorovou představivost budou trénovat
pečlivost a naučí se ušetřit si námahu pomocí počítače. Odměnou jim pak bude snadnější příprava do
hodin matematiky, náskok v prvních ročnících technických VŠ, ale i lepší orientace v prostoru při
řízení automobilu.

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.

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.

