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Vážení rodiče, 

součástí učebního plánu školního vzdělávacího programu naší základní školy je blok volitelných předmětů, 

z nichž si žáci vždy na konci 5. až 8. ročníku volí jeden (každý rok si mohou zvolit jiný). Volitelné předměty 

slouží k  prohloubení a rozšíření znalostí učiva daného předmětu.  

Volitelný předmět je podle školního vzdělávacího programu povinnou součástí výuky, bude probíhat v rozsahu 

jedné vyučovací hodiny týdně. 

Nabídka volitelných předmětů pro 6. ročník: 

A. Konverzace v AJ – seminář je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, zábavnou formou budou u žáků 

rozvíjeny komunikační dovednosti v běžném životě. Výuka je obohacena prací s anglickým časopisem 

RR, který nabízí pestrou škálu témat a cvičení.  

B. Přírodovědný seminář – výuka je zaměřena na rozšíření vědomostí z přírodních věd, na praktické 

poznávání přírody a přírodních zákonitostí i na badatelství (6. ročník – přírodopis – živá příroda,  

7. ročník - ekologie). 

C. Malý logik – seminář je zaměřen na rozvoj poznávání a logického myšlení, pomáhá zvýšit efektivitu 

učení, zlepšit paměť i její lepší využívání. Žáci se naučí strukturovat poznatky, myslet v souvislostech, 

aplikovat znalosti v různých životních situacích, naučí se učit.  

D. Čtenářské dílny – seminář je zaměřen na práci s různými druhy textů, porozumění textům na základě 

vlastní četby a následný rozbor a diskusi. Předmět rozvíjí žákovu slovní zásobu, úroveň pravopisu, 

fantazii, vyjadřovací schopnosti a komunikaci. 

 

Volitelný předmět si můžete vybrat formou první a druhé volby. O zařazení žáka do volitelného předmětu 

rozhodneme na základě Vaší volby a podle organizačních a personálních možností školy (určující je pro nás 

vyrovnaná naplněnost skupin). Změny volitelného předmětu lze provést pouze ze závažných důvodů rozhodnutím 

ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. 

Věříme, že tato nabídka přispěje ke zkvalitnění vzdělávání Vašich dětí.  

Vyplněný dotazník prosím zašlete do pátku 30. 4. 2021 e-mailem na adresu sekretariat@zshnojnik.com, 

nebo poštou, popřípadě odevzdejte přímo do schránky školy u vchodu do budovy.  

Děkujeme za spolupráci. 

 

                                   Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odevzdejte do 30. 4. 2021  

 

Jméno a příjmení žáka: …..………………………………………........…    

 

Současná škola: ……………………………………………………….…. 

 

První volba  A              B                 C              D     

  

Druhá volba  A              B                 C              D     

 

Prosím, křížkem označte svou první a druhou volbu podle priority zájmu. 

 

 

…………………………    ……………………………………. 

  datum       podpis zákonného zástupce 

mailto:sekretariat@zshnojnik.com

