Závazná přihláška do volitelného předmětu
2. volitelný předmět
Pro žáky budoucí 9.třídy /55 žáků/ ve školním roce 2020 / 2021:
Vážení rodiče a milí žáci,
dle školního vzdělávacího programu si někteří žáci budoucí deváté třídy zvolili již
v předcházejících školních rocích povinnou výuku druhého cizího jazyka – Ruský jazyk,
Německý jazyk, který se budou učit 2 hodiny týdně dále i v 9. ročníku.
Pro školní rok 2020/2021 si tito žáci zvolí povinnou výuku druhého volitelného předmětu
(2.VP), který se budou učit 1 hodinu týdně. Žáci si vyberou z možností: Konverzace
v anglickém jazyce, Etická výchova, Sportovní výchova, Seminář ČJ a Seminář
matematiky.
Vybírejte dle zájmů žáka. Upozorňujeme, že o rozdělení do skupin rozhoduje dle vyhlášky
o základní škole ředitel a bude přihlédnuto k následující volbě žáka, k datu vyplnění
přihlášky na webu a k jeho výsledkům v dosavadní školní práci.

2.volitelný předmět:
Konverzace v anglickém jazyce (10 míst) – předmět upevňující a rozšiřující dosavadní
slovní zásobu angličtiny v různých oblastech. Žáci si mohou vylepšit svou schopnost podat a
přijmout anglickou informaci s porozuměním, rozvíjet dovednost vést dialog, poznávat život
lidí, kulturní tradice a reálie anglicky hovořících zemí. Zábavnou formou budou pracovat
s autentickými materiály (písně, časopisy, internet, filmy…)
Etická výchova (11 míst) - nabízí žákům prostřednictvím zážitku aktivní řešení
nejrůznějších problémů a životních situací. Žáci se budou učit otevřeně a pravdivě
komunikovat, přijímat sami sebe, hodnotit druhé, vyslovit uznání, pochválit. Naučí se řešit
konkrétní úkoly tvořivě a rozvážně tak, aby dokázali překonávat své pasivní a agresivní
reakce.
Sportovní výchova (14 míst) – je zaměřena na regeneraci organismu a rozvoj pohybových
dovedností a sportovního talentu žáka, upevňuje zdravé životní návyky. Obsah je zaměřen na
kolektivní sporty i individuální rozvoj sportovních dovedností žáka.
Seminář z Matematiky (10 míst) - předmět upevňující znalosti z matematiky a zaměřený
zejména na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy.
Seminář z Českého jazyka (10 míst) - předmět upevňující znalosti z českého jazyka a
zaměřený zejména na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy.
------------------------------------------------ návratka - zde odstřihněte ----------------------------------------------------

Rozhoduje vyplnění v elektronickém formuláři
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ngG3hDj0cO4o5Dhh_7RDtlsKLU9H55lnjzIt
6iG-Hp0mKQ/closedform
přístup do formuláře bude spuštěn 1.6.2020 v 17:00h
vyplňte přihlášku tiskacím písmem a odevzdejte s podpisem z.z. v kanceláři školy do 6.6.
Přihlašuji svého syna / dceru ……………………… ze třídy …… do 2.volitelného předmětu:
např.
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Etická výchova
Sportovní výchova

např.

3.

.
x

Seminář z Matematiky
Seminář z Českého jazyka

5.

.
4.

2.

.

Zakřížkujte volitelný předmět, o který máte zájem a označte pořadí preference dalšího
předmětu v případě naplněnosti skupiny.
Dne : …………2020

……………………………………
podpis zákonného zástupce

