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1. Nabídka volitelných předmětů 
Ve školním roce 2016/2017 škola nabízí: 

1. stupeň 

2. ročník 
• Čtenářské dílny 
• Anglický jazyk 

2. stupeň 

9. ročník 
• Přírodovědné praktikum 
• Informatika 
• Užitné výtvarné činnosti 
• Sportovní aktivity 

2. Charakteristika volitelných předmětů 

1 stupeň 

2. ročník 

Čtenářské dílny 
S využitím společné četby, vyprávění a dalších činností s knihou budou děti dále rozvíjet svoji čtenářskou gramotnost.  

Anglický jazyk hravě 
Děti se hravou formou pomocí říkadel, písniček s využitím pracovních listů seznámí s cizím jazykem. 

2. stupeň 

9. ročník 

Biologicko-chemická praktika 
Volitelný předmět Biologicko-chemická praktika navazuje na výuku předmětů Přírodopis a Chemie. Má jednohodinovou dotaci a je zaměřen na praktické využití již získaných 
poznatků: 

• laboratorní práce, 
• příprava roztoků, 
• demonstrační pokusy, 
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• práce s mikroskopem, 
• poznávací vycházky. 

Informatika 
Volitelný předmět Informatika navazuje na výuku předmětu Informatika ze 6. a 7. ročníku. Má jednohodinovou dotaci a je zaměřen na rozšíření a praktické využití již získaných 
poznatků. Doplňuje také učivo dalších předmětů (Ze, Fy, Ma). 

ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY: 
• chytré telefony - operační systém Android 
• práce s OS Android – získání a instalace aplikací, nastavení telefonu, ochrana osobních údajů 
• komunikace 
• kalendář, úkoly, poznámky, synchronizace 
• získávání informací, informační systémy 
• práce s mapou, orientace, navigace 
• řešení praktických úloh – propojení různých platforem ICT 

Užitné výtvarné činnosti 
Volitelný předmět Užitné výtvarné činnosti navazuje na výuku výtvarné výchovy. Má jednohodinovou dotaci a zaměřuje se na užití různých výtvarných technik (např. koláž, 
tupování, keramika, práce s drátem). 

Sportovní aktivity 
Volitelný předmět Sportovní aktivity navazuje na výuku tělesné výchovy. Má jednohodinovou dotaci a zaměřuje se zejména na sportovní hry, procvičování a posilování hlavních 
svalových skupin a relaxační cvičení. 
 


