Náplně povinně volitelných předmětů – 4. ročník, VI. ročník a oktáva G JGM
Z této nabídky si žák dovolí jeden seminář ke dvěma stávajícím
ze 3. ročníku / V. ročníku / septimy.
Ve všech seminářích může být v průběhu
školního roku stanoveno srovnávací zkoušení.

Konverzace v německém jazyce
Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body:
 Reisen, Verkehrsmittel
 Einkäufe, Geschäfte
 Alltag, Hobbys, Sport
 Deutschland
 Kultur, Kunst. Mein beliebter Schriftsteller
 Familie, Freundschaft, Feste, Bräuche
 Schweiz
 Wetter, Umwelt, Umweltschutz
 Massenmedien
 Österreich
 Tschechische Republik (Prag, Brünn)
 Gesundheit, Krankheiten
 Schule und Bildung
 Bekleidung und Mode
 Sport
 Wohnen

Konverzace v anglickém jazyce
Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body:












Mass media and communication
Nature, environment and their protection
Housing and various places to live
Weather and climate; natural disasters
Travelling and means of transport
Shopping and advertising
Schools and studies
Clothing and fashion
The human body and health
Festivals and national holidays
National stereotypes, lifestyles, languages and international
etiquette

Za předmětovou komisi Anglického jazyka
zpracoval dne 25. dubna 2018 Mgr. Tomáš Zimek.

Za předmětovou komisi Německý jazyk zpracoval
dne 15. dubna 2014 Mgr. Martin Pleva.
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Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve španělském jazyce

Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body:
Výuka je zaměřena na rozšíření slovní zásoby z oblasti
běžného života, na upevnění znalostí gramatiky získaných
v povinných hodinách a na reálie francouzsky mluvících zemí.
Je kladen důraz na mluvený projev žáků, na schopnost
dorozumět se v běžných situacích.

Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body:
Výuka je zaměřena na rozšíření slovní zásoby z oblasti
běžného života, na upevnění znalostí gramatiky získaných
v povinných hodinách a na reálie španělsky mluvících zemí.
Je kladen důraz na mluvený projev žáků, na schopnost
dorozumět se v běžných situacích.


































Famille
Habitation
La vie quotidienne, mes loisirs, mes projets d´avenir
Achats, magasins, habillement, mode
Voyages, vacances
Le temps qu´il fait, l´homme et la nature
Sport
La France, Paris
Repas
La vie culturelle
Professions
Moyens de communication
Le corps humain, maladies
Fêtes en France
Francophonie
La République tchèque

Za předmětovou komisi Cizí jazyky zpracovala
dne 23. dubna 2018 Mgr. Lucie Hajnová.

Familia
Vivienda
Comidas y restaurantes
Medios de transporte, vacaciones
El tiempo, el hombre y la naturaleza
España
Deportes
Compras y comercios, el vestir y la moda
Mis aficiones, mi vida cotidiana
La América Latina
El cuerpo humano, enfermedades
Fiestas en España
República Checa
Costumbres y tradiciones de España
Profesiones, mis planes para el futuro

Za předmětovou komisi Cizí jazyky zpracovala
dne 23. dubna 2018 Mgr. Lucie Hajnová.
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Seminář z latiny

Literární seminář

Seminář z latiny je určen zejména pro maturanty a pro
zájemce o studium humanitních předmětů, ve kterých je odkaz
na znalosti latinského jazyka.

Obsah uvedeného semináře charakterizují následující body:
 Rozbory literárních děl, práce s literárními texty, čtenářské
dílny.
 Filmové zpracování literárních předloh.
 Posílení slohových dovedností.
 Tvůrčí psaní.
 Literární teorie – prohloubení a doplnění učiva.
 Literatura od nejstarších dob po současnost – prohloubení
a doplnění učiva.

Náplň semináře:
 Opakování gramatiky prvního dílu latinské učebnice
(autorka: V. Seinerová).
 Opakování a prohlubování gramatiky z vybraných lekcí
druhého dílu učebnice latiny.
 Překlad latinských textů.
 Prohlubování znalostí o římských spisovatelích a jejich
nejznámějších dílech.
 Seznámení se s dějinami antických Římanů s odkazem na
látku dějepisu.
 Další římské reálie, např. stravování v Římě, odívání,
římské náboženství, kultura bydlení, lázně, zábava atd.

Za předmětovou komisi Českého jazyka a literatury zpracovala
27. ledna 2016 Mgr. Dagmar Krpcová.

Za předmětovou komisi Cizí jazyky zpracovala
dne 23. dubna 2018 Mgr. Lucie Hajnová.
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