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Programy kroužků  
ZS 2018/2019 

 
 
Začátečníci (1. Slovanské gymnázium) 
 
Cílem kurzu „Začátečníci“ je nejprve zjistit jazykovou úroveň žáků podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Kurz se zaměří především na rozvíjení 

jazykových znalostí obecně a rovnoměrný rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (mluvení, 

psaní, čtení a poslech s porozuměním). Dílčím cílem bude rozšiřování lexika, a to zejména 

v oblasti názvosloví českého jazyka tak, aby žáci během školní výuky byli schopni rozumět 

zadání a instrukcím učitele. Materiály pro kurz budou používány různorodé dle potřeb žáků 

a úvahy lektora, a to včetně nově vyvinuté inovativní metodiky. 

 
Pokročilí I (1. Slovanské gymnázium) 
 
Kurz „Pokročilí I“ se zaměří především: (a) na rozvoj lexika, odstraňování cizího přízvuku 

v projevech žáků a další problematické aspekty odpovídající vyšší jazykové úrovni 

(např. pravopis, stylistika apod.); (b) sociokulturní znalosti a dovednosti, rozvoj povědomí 

o reáliích České republiky (geografii, historii, ekonomice aj.) apod. Program kurzu bude velice 

úzce specializován dle potřeb žáků, kteří kroužek budou navštěvovat. Materiály pro kurz 

budou používány různorodé dle potřeb žáků a úvahy lektora, a to včetně nově vyvinuté 

inovativní metodiky. 

 
Pokročilí II (1. Slovanské gymnázium) 
 
Kurz „Pokročilí II“ se zaměří především: (a) na rozvoj lexika, odstraňování cizího přízvuku 

v projevech žáků a další problematické aspekty odpovídající vyšší jazykové úrovni 

(např. pravopis, stylistika apod.); (b) na sociokulturní znalosti a dovednosti, rozvoj povědomí 

o reáliích České republiky (geografii, historii, ekonomice aj.) apod. Program kurzu bude velice 

úzce specializován dle potřeb žáků, kteří kroužek budou navštěvovat. Materiály pro kurz 

budou používány různorodé dle potřeb žáků a úvahy lektora, a to včetně nově vyvinuté 

inovativní metodiky. 
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Maturanti I (1. Slovanské gymnázium) 
 
Cílem kurzu „Maturanti I“ je připravit žáky ke státní maturitní zkoušce z češtiny, zejména 

k její písemné části, a seznámit je se strukturou, případně hodnocením zkoušky. V rámci 

kurzu budou maturanti pracovat s didaktickými testy s důrazem na porozumění zadání 

jednotlivých úkolů. Dále bude v rámci kurzu procvičován pravopis a jiná pro cizince 

problematická gramatická pravidla a v neposlední řadě se kurz zaměří na nácvik psaní 

slohové práce, vysvětlení jednotlivých slohových postupů, stylů a útvarů, upozorní na 

nejčastější a nejzávažnější chyby ve slohové práci apod. Materiály pro kurz budou používány 

různorodé dle potřeb žáků a úvahy lektora, a to včetně nově vyvinuté inovativní metodiky; 

zejména se však zaměří na materiály dostupné na internetu určené pro maturanty. 

 
Maturanti I (čtyřletý program, Gymnázium Na Vítězné pláni) 
 
Cílem kurzu „Maturanti I“ je připravit žáky ke státní maturitní zkoušce z češtiny, zejména 

k její písemné části, a seznámit je se strukturou, případně hodnocením zkoušky. V rámci 

kurzu budou maturanti pracovat s didaktickými testy s důrazem na porozumění zadání 

jednotlivých úkolů. Dále bude v rámci kurzu procvičován pravopis a jiná pro cizince 

problematická gramatická pravidla a v neposlední řadě se kurz zaměří na nácvik psaní 

slohové práce, vysvětlení jednotlivých slohových postupů, stylů a útvarů, upozorní na 

nejčastější a nejzávažnější chyby ve slohové práci apod. Materiály pro kurz budou používány 

různorodé dle potřeb žáků a úvahy lektora, a to včetně nově vyvinuté inovativní metodiky; 

zejména se však zaměří na materiály dostupné na internetu určené pro maturanty. 

 
Maturanti II (šestiletý program, Gymnázium Na Vítězné pláni) 
 
Cílem kurzu „Maturanti II“ je připravit žáky ke státní maturitní zkoušce z češtiny, zejména 

k její písemné části, a seznámit je se strukturou, případně hodnocením zkoušky. V rámci 

kurzu budou maturanti pracovat s didaktickými testy s důrazem na porozumění zadání 

jednotlivých úkolů. Dále bude v rámci kurzu procvičován pravopis a jiná pro cizince 

problematická gramatická pravidla a v neposlední řadě se kurz zaměří na nácvik psaní 

slohové práce, vysvětlení jednotlivých slohových postupů, stylů a útvarů, upozorní na 

nejčastější a nejzávažnější chyby ve slohové práci apod. Materiály pro kurz budou používány 
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různorodé dle potřeb žáků a úvahy lektora, a to včetně nově vyvinuté inovativní metodiky; 

zejména se však zaměří na materiály dostupné na internetu určené pro maturanty. 

 
První stupeň I (1. + 2. třída, ZŠ Olešská) 
 
Cílem kurzu „První stupeň I“ je nejprve zjistit jazykovou úroveň žáků navštěvujících první 

a druhou třídu základní školy a nejvíce problémové jevy ve výuce nejen českého jazyka. Kurz 

se zaměří na obecné osvojování druhého (cílového) jazyka, tedy českého jazyka, a dále na 

osvojení grafického systému češtiny, včetně nácviku psaní jednotlivých písmen. Materiály 

pro kurz budou používány různorodé dle potřeb žáků a úvahy lektora, a to včetně nově 

vyvinuté inovativní metodiky, avšak nejčastěji využívaná bude učebnice Domino zaměřená 

právě na žáky cizince v první či druhé třídě základní školy. 

 
První stupeň II (3. + 4. třída, ZŠ Olešská) 
 
Cílem kurzu „První stupeň II“ pro žáky ve třetí a čtvrté třídě ZŠ je nejprve zjistit jejich 

jazykovou úroveň podle SERR a nejvíce problémové jevy ve výuce nejen českého jazyka. Kurz 

se zaměří na osvojování druhého (cílového) jazyka obecně, a případně na osvojování 

grafického systému češtiny nebo jen některých problémových písmen, včetně nácviku psaní 

jednotlivých písmen. Dále se kurz zaměří na prezentaci prvostupňových gramatických 

kategorií v češtině. Materiály pro kurz budou používány různorodé dle potřeb žáků a úvahy 

lektora, a to včetně nově vyvinuté inovativní metodiky. 

 
První stupeň III (5. třída, ZŠ Olešská) 
 
Cílem kurzu „První stupeň III“ pro žáky v páté třídě ZŠ je nejprve zjistit jejich jazykovou 

úroveň podle SERR a nejvíce problémové jevy ve výuce nejen českého jazyka. Kurz se zaměří 

na osvojování druhého (cílového) jazyka obecně, pokud to bude zapotřebí. Dále se kurz 

zaměří na prezentaci prvostupňových gramatických kategorií v češtině, pravopisná cvičení, 

rozšiřování lexika, a to i v oblasti názvosloví tak, aby žáci rozuměli zadání a instrukcím učitele 

ve výuce předmětu český jazyk. Materiály pro kurz budou používány různorodé dle potřeb 

žáků a úvahy lektora, a to včetně nově vyvinuté inovativní metodiky. 

 
 
 


