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Volitelné předměty 22/23  
7. ročník 
 
 
Dramatická výchova 
Vyučující: Aubrechtová Alina 
Anotace: 
Při společné tvorbě prozkoumá žák své možnosti herecké, hlasové i pohybové. Každý žák bude 
činný sám za sebe a zároveň bude součástí úzce spolupracující skupiny. Cílem předmětu není 
zdokonalování hereckých technik (i když i jimi se budeme zabývat) ani tvorba představení, ale 
zejména sebepoznávání prostřednictvím tvůrčího procesu. Pro navštěvování předmětu 
nemusí mít žák předchozí zkušenosti s dramatickou výchovou, hlasovou či pohybovou 
průpravou. 
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
 
 
English film 
Vyučující: Florian Petr 
Anotace: 
V tomto volitelném předmětu rozhodně žák nebude sledovat filmy s lahví coly a velkou porcí 
popcornu! Bude si zlepšovat znalosti angličtiny a zdokonalovat poslech, mluvení a psaní 
formou aktivit založených na ukázkách z anglicky mluvených filmů a seriálů. Zkusí se podívat 
také na obecnější kontext a souvislosti, aby si procvičoval nejen angličtinu, ale rozšiřoval si 
obzory a přehled obecně. Tento předmět nevyžaduje žádné speciální znalosti, snad jen 
pozitivní vztah k angličtině a ochotu pracovat, občas si trochu lámat hlavu a sem tam 
vypracovat nějaký úkol. 
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
 
 
Kreativní 3D dílna 
Vyučující: Chmelařová Jana 
Anotace: 
V Kreativní 3D dílně bude žák kombinovat kreativní práci s nejrůznějšími materiály (papírem, látkou, vlnou, 
keramikou, sklem, přírodninami …) a práci s 3D tiskárnou, kde se seznámí s 3D modelováním, se základním SW a 
HW vybavením k 3D tisku. Naučí se, jak převést model do reálného světa pomocí 3D tiskárny. Tento předmět je 
dobrou volbou pro žáka se zájmem o kreativní práci a aktivní přístup k řešení problémů.   
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
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Přírodopisná praktika 
Vyučující: Blahnová Anežka 
Anotace: 
Na hodině přírodovědných praktik si žák zažije získané znalosti z přírodopisu na vlastní kůži. 
Naučí se pracovat s binolupou i mikroskopem a vytvářet si svůj vlastní preparát. Zapracuje na 
biologické kresbě a vytvoří si své materiály, aby mohl každou laborku kdykoliv zopakovat sám. 
Na praktikách se žák podívá na okolní svět mnohem blíže, než kdykoliv dříve.  
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
 
 
Sportovní příprava 
Vyučující: Horák Milan  
Anotace: 
Žák se prakticky seznámí se sporty, které se běžně ve škole neprovozují - např. kanoistika, 
squash, horolezecká stěna, bruslení, plavání ale třeba i paintball. Aktivity budou probíhat 
převážně mimo školu a budou mít finanční nároky na žáka (hrazení vstupů na sportoviště). 
Předpokládá se i možnost protažení programu do odpoledních hodin. Výběr aktivit bude 
ovlivněn žáky ve skupině, alternativou budou běžné sportovní aktivity a hry. Žák se seznámí i 
s teorií v tématech jako je např. regenerace, výživa sportovce nebo historie sportu. 
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
 

	


