
 
 

Volitelné předměty tříd s RVM 
 
7. ročník  

• Čtenářská dílna  
• Konverzace v anglickém jazyce (jen v 7. ročníku) 
• Společenskovědní seminář 
• Přírodovědné praktikum 
• Základy hry na kytaru  
• Kreativní dílna 

 

 
8. ročník  

• Čtenářská dílna 
• Konverzace v anglickém jazyce  
• Základy administrativy 
• Programování a robotika 
• Mediální výchova 
• Kreativní dílna 

 
 
9. ročník  

• Seminář z českého jazyka 
• Konverzace v anglickém jazyce  
• Počítačová grafika 
• Historický seminář 
• Ruční práce 

 

 
Stručná charakteristika jednotlivých předmětů 

Čtenářská dílna 

• Žáci čtou souvislé texty (beletrii), knihy si vybírají zejména sami, vycházejí ze svých 
možností.  

• Žáci se učí o knize přemýšlet, mluvit a diskutovat. 
• Žáci se zdokonalují ve čtení. 
• Žáci si vytvoří kladný vztah k četbě. 
• Žáci rozvíjí čtenářskou gramotnost a kritické myšlení. 
• Žáci rozvíjí svou kreativitu (výsledkem mohou být tvořivé výstupy). 
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Konverzace v anglickém jazyce 

Konverzace je nadstavbou základního učiva v jednotlivých ročnících a je zaměřena na komplexní 
rozšiřování a prohlubování vzdělávacího předmětu.  Důraz je kladen na rozvoj komunikačních 
schopností, přičemž si klade za cíl motivovat ke snižování jazykové bariéry a jednak ke zvýšení 
sebedůvěry při komunikaci v anglickém jazyce.  
 

Společenskovědní seminář 

Společenskovědní seminář patří do oblasti humanitních předmětů a jako takový rozvíjí, prohlubuje 
a rozšiřuje u žáků poznatky zejména v oblastech dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy. Ve 
výuce se zaměříme na problémy současného světa z hlediska výše uvedených předmětů. Součástí 
výuky budou rovněž základy etiky, filosofie apod. 
 
Přírodovědné praktikum 

Žák získá zkušenost s praktickým poznáváním přírody pomocí laboratorních metod, rozvíjí zájem 
o přírodopis a prohlubuje znalosti přírodopisu. 
 
Základy hry na kytaru 

Akordická hra, doprovod, zpěv. 
 
Kreativní dílna 

Předmět pro všechny, kteří rádi tvoří. Mohou si vyzkoušet méně tradiční způsoby výtvarné 
realizace – malování na sklo, enkaustika, práce s hlínou, s drátem, prostorové práce s pletivem a 
kašírováním, výroba ručního papíru (a následné použití pro tvoření), používání rozmanitých 
přírodních materiálů k tvoření (např. kůra stromů, břidlice, mušle, kameny, šišky), dále 
ubrousková technika, korálky, body art a jiné další rozmanité způsoby kreativní tvorby. 
 
Základy administrativy 

Psaní na klávesnici (desetiprstová hmatová metoda), zrychlení ovládání klávesnice a tím i 
zlepšení komunikace s počítačem. 
 

Programování a robotika 

• programovací prostředí Scratch, jako prostředek pro programování vlastních animací  
• využití znalosti tvorby vlastních programů při ovládání robotů  
• sestavení robotů pomoci stavebnic, ověřování jejich funkčnosti jednoduchým ovládáním    

sestavených robotů  
• naprogramování vlastních programů s použitím různých senzorů, ověřování jejich funkčnosti 

přes naprogramované pohyby sestavených robotů  
 
Mediální výchova 

• klasifikování základních typů médií v současnosti i minulosti 
• uvádění příkladů pozitivního a negativního vlivu médií (hlavně na děti a mládež) 
• definování mediální gramotnosti 
• aplikování kritického přístupu při práci s mediálními produkty 
• objasnění možností rozvíjení mediální gramotnosti 

 
Počítačová grafika 

Předmět počítačová grafika je zaměřen na porozumění fungování digitálních zařízení a seznámení 
s grafickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů 
dat a s grafickými programy. 



Historický seminář 

Historický seminář patří do oblasti humanitních předmětů a jako takový rozvíjí, prohlubuje a 
rozšiřuje u žáků poznatky z dějepisu. Ve výuce se zaměříme na významné osobnosti a události 
dějin 20. století, zejména po roce 1945. 
 

Ruční práce 

Základní seznámení se s šicím strojem, jednoduché šití, vytváření textilních aplikací, základy 
háčkování, pletení apod. 
 

 


