
Nabídka volitelných předmětů pro 9. ročník na školní rok 2021/2022 
Všichni žáci si vybírají tři volitelné předměty (po jednom z každé skupiny). 

1. skupina (2 hod. týdně) – vyberte 1 předmět 

 Seminář F/Ch – Vondrák/Nekvinda 

Doplnění a rozšíření učiva fyziky, zaměřeno na praktické aplikace a užití fyzikálních poznatků. 

Dále se budeme zaměřovat na uplatňování mezipředmětových vazeb. 

- polovodiče a jejich užití 

- elektrochemie - elektrolýza, vodivost roztoků, měření koncentrace roztoků 

- astronomie - vznik a vývoj vesmíru, astronomická pozorování 

- částicová fyzika 

Chemická část: -       zdokonalení v chemických technikách 

- zajímavé chemické pokusy 

- práce s měřícím systémem PASCO a EdLab a počítačové zpracování naměřených dat 
 

 Seminář Př/Ze – Waldhauserová  

Žáci si v semináři osvojí práci s tradičními i současnými moderními digitálními mapovými zdroji dostupnými na internetu, získají 

základy obsluhy busoly a navigačního přístroje (GPS), na přiměřené úrovni zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry jihlavského 

regionu a jeho možnosti dalšího rozvoje a na základě praktických pozorování jednotlivých ekosystémů v blízkosti školy získají informace 

k pochopení důsledků lidské činnosti na změny prostředí a nutnosti vlastní odpovědnosti k životnímu prostředí svého bydliště. 
 

 Výtvarný seminář – Vachovcová  

Doplnění a rozšíření učiva výtvarné výchovy. 

 Seminář světa práce – Hotař  

Volitelný dvouhodinový předmět navazuje na učivo předmětu svět práce 6. ročník. Vyučování je zaměřeno na praktické pracovní 

dovednosti a návyky nezbytné pro uplatnění na pracovním trhu.  Mezi hlavní činnosti patří práce s různými druhy dřeva, kovy a plasty, jejich 

zpracování a povrchová úprava. Výsledkem těchto činností budou výrobky z uvedených materiálů, náročnost bude přizpůsobena praktickým 

schopnostem žáka 9.ročniku. Důraz je kladen na praktické činnosti, výuka bude doplněna exkurzemi ve výrobních závodech. 

 Mediální seminář – Kružík  

Spolupráce na projektu Slovo do pranice – trénink rétorických dovedností a rozvíjení schopnosti zaujmout slovem tady a teď. Program 

je zaměřený na odpovědné občanství a témata spojená s Jihlavou (historická i současná). Seminář bude probíhat ve spolupráci s Janem 

Nepomukem Piskačem. 

 

2. skupina (1 hod. týdně) – vyberte 1 předmět 

 Pohybové aktivity – Kucza 

-          Určeno všem žákům se zájmem o různé druhy sportovních aktivit 

-          Aktivní přístup k semináři podmínkou!!! 

-          Náplní semináře jsou tradiční i netradiční indoorové i outdoorové pohybové aktivity 

-          Výuka neprobíhá pouze na školních sportovištích, ale i na sportovištích v Jihlavě a okolí. 

-          Žáci si vyzkouší například: horolezeckou stěnu, cyklistiku, lyžování, kanoistiku, posilovnu, atletické disciplíny, badminton, bowling, 

gymnastiku 

-          V případě využití externích sportovišť žáci přispějí odpovídající částkou na jejich pronájem (skupinové a školní slevy dle možností) 

 Humanitní seminář – Matějíčková, Vachovcová  

 1)Tvorba mediálních sdělení (článek, reklama, fejeton, dokument…), vliv médií na náš život, práce s texty-vše v souvislosti s děním ve 

škole, možnost zveřejnění na webu naší školy  

2)Práce s aktuálními informacemi z našeho města, s historickými událostmi, s děním v kultuře, návštěva výstav k tématu, možnost 

besed… 

3) Čtenářská gramotnost – na různorodých textech se budou žáci učit porozumět psanému textu a přemýšlet o něm. Budou kriticky 

posuzovat předložená tvrzení, pracovat s pojmy a učit se efektivně vyhledávat informace. Důraz bude kladen na dovednosti potřebné pro jejich 

úspěšné uplatnění v reálném životě. 

 Pohybově-dramatické aktivity – Zuz. Obrdlíková  

Spolupráce na projektu HRA-NICE-JIHLAVA – pohybově-dramatický seminář vedený ve spolupráci s hercem Lukášem Bouzkem.  

Program je zaměřený na odpovědné občanství a témata spojená s Jihlavou. 

 

3. skupina (1 hod. týdně) – vyberte 1 předmět 

 Konverzace v anglickém jazyce  
 

 Konverzace v německém jazyce  

 

Přihlášení proveďte vyplněním ankety přes rodičovský účet na internetu do úterý 15. června 2021. 


