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Volitelné předměty 22/23  
9. ročník 
 
Book club 
Vyučující: Novák Ctibor 
Anotace: 
V rámci volitelného předmětu by se žák potká a oblíbí si tituly od anglosaských klasiků až po 
novodobá japonská manga. Pomocí rozboru textu narazí na nová slova, jejichž význam si 
vyvodí z kontextu předložených textů. Hlavním cílem je podpořit u žáka vztah k psanému 
textu. 
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  10 
 
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. 
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 
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Příprava z českého jazyka 
Vyučující: Machová Markéta   
Anotace: 
V rámci předmětu si žák upevní a prohloubí své znalosti a dovednosti získané v hodinách 
českého jazyka a literatury, soustředí se na problematickou látku. Procvičuje pravidla českého 
pravopisu, slovní zásobu a tvoření slov, skladbu, tvarosloví, porozumění textu. Zaměří se i na 
elementární literární pojmy, literární druhy, žánry... Bude pracovat s textem v rámci slohové 
výchovy. Žák se seznámí se strategií vyplňování didaktického testu a záznamovým archem.  
Minimální počet žáků:  8 
Maximální počet žáků:  14 
 
 
Španělština 
Vyučující: Mrázková Veronika, Marcos Jose (rodilý mluvčí) 
Anotace: 
Volitelný předmět je vhodný pro žáka začátečníka s předpoklady ke studiu cizích jazyků, který 
chce na střední škole začít studovat španělštinu. 
Žák:  

• se seznámí se základy španělského jazyka 
• bude schopen na konci školního roku číst ve španělštině 
• porozumí známým každodenním výrazům 
• dokáže podat základní informace o sobě, své rodině a o svých zálibách 
• bude používat jednoduché fráze při běžné konverzaci, setkání a loučení, při cestování 

 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 

 


