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Volitelné předměty 22/23  
8. 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 drama 
Vyučující: Novák Ctibor, Hrochová Ilona 
Anotace: 
V průběhu roku se žák seznámí se základními technikami dramatické výchovy s důrazem na 
mluvený projev v angličtině, který by měl být spontánní a bez důrazu na striktní opravování a 
přísné dodržování pravidel. Žák se zbaví ostychu před používáním angličtiny jako 
vyjadřovacího prostředku dramatické tvorby.  
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
 
 

Kritické myšlení 
Vyučující: Skleničková Kateřina  
Anotace: 
V předmětu Kritické myšlení se budeme zabývat představením, osvojením a rozvojem 
důležitých životních dovedností, a to ve 3 blocích: 

1. blok – Kritické myšlení (argumentační fauly, kognitivní zkreslení, získávání informací a 
posuzování jejich hodnoty, kreativita) 

2. blok – Komunikace (rétorika, práce s hlasem, mluvní cvičení, umění prezentovat, 
zpětná vazba, asertivní chování, umění naslouchat) 

3. blok – Sebeřízení (techniky učení, psaní poznámek, vytyčení vlastních cílů, hospodaření 
s časem, zvládání strachu a složitých situací) 

Obsah předmětu může být uzpůsoben přáním a potřebám žáků. Kromě průběžných 
praktických cvičení bude závěrečným výstupem příprava a realizace rozhovoru s hostem a 
samostatná prezentace na zvolené téma. 
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Požadavky na předmět: aktivní účast na výuce, plnění zadaných úkolů, vedení portfolia. 
Kritické myšlení je určeno žákovi, který je schopných sebereflexe, je ochotný na sobě pracovat 
a vystoupit z komfortní zóny. Vzhledem k charakteru výuky a absenci známkovaných testů se 
předpokládá žákův skutečný zájem o předmět a vysoká míra vnitřní motivace. 
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
 
 
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 
 
 
Výtvarná praktika 
Vyučující: Toman Petr 
Anotace: 
Výtvarná praktika jsou zaměřená primárně na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy 
uměleckého typu. Zde se jedná hlavně o rozšíření kresebných dovedností žáka - kresba zátiší, 
perspektiva, portrét, práci s různými materiály (tužka, rudka, uhel). Žák se též seznamuje s 
grafickou technikou zvanou hlubotisk, své grafické listy následně vystavuje v prostorách školy, 
s různými formami užitého umění jako jsou například plakáty, ilustrace, obaly, desing 
předmětů. 
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  9 

	


