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SEMINÁŘ Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Mgr. Kateřina Svobodová

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Cílem semináře bude rozšíření různých tematických okruhů a další seznámení s kulturou
Francie a ostatních frankofonních zemí. Důraz bude kladen na obohacení slovní zásoby,
porozumění mluvenému slovu a na zdokonalení komunikativních schopností. 

SOUČASNÁ ČESKÁ I SVĚTOVÁ LITERATURA
Mgr. Zdeňka Zubíková

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Vybraná témata: 1. Představíme si oblíbené knihy a žánry, směry a proudy 2.pol. 20. a
počátku 21. století 2. Seznámíme se se současnými časopisy, almanachy, e-ziny, portály o
literatuře, webovými prezentacemi nakladatelství a vydavatelství 3. Setkáme se se
současnými českými autory a autorkami. 4. Návštívíme výstavy, shlédneme filmová a
divadelní představení 5. Objevíme literární teorii i experimentální tvorbu a sami si ji
vyzkoušíme 6. Zorientujeme se v současných evropských (i světových) národních
literaturách a nositelích NC ceny za literaturu.        

VYBRANÉ KAPITOLY Z BRITSKÉ A AMERICKÉ LITERATURY
Mgr. Šárka Zamazalová

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Náplní semináře bude rozšíření znalostí v oblasti britské a americké literatury. Život, doba a
dílo vybraných autorů: W. Shakespeare, J. Austen, E. Brontë, E.A.Poe, O. Wilde, E.
Hemingway, G. Orwell, T. Morrison a další. Seminář bude probíhat v angličtině. 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z RÉTORIKY A ČESKÉHO JAZYKA

SEPTIMA + 3.G

0
Cílová skupina:

Mgr. Běla Trepešová

Anotace: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených,
případně psaných projevů.Cílem je prohloubení vlastních komunikačních schopností.
Seznámíte se s rétorickými pravidly a vyzkoušíte si je v praxi za pomoci mnoha zajímavých
rétorických cvičení. V tomto semináři se zbavíte trémy, po jeho absolvování vám nebude
dělat problémy hovořit před větším počtem lidí. Zaměříme se i na nácvik stylistických
útvarů, které se objevují ve státní části maturity z ČJ.
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VIDEO SEMINÁŘ en français

KONVERZACE  Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA - PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU DELF B2
Mgr. Michaela Mizeráková

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Cílem semináře je seznámit studenty se strukturou a požadavky mezinárodně platné zkoušky
DELF B2 (popř. i nižší úrovně) a připravit je na její složení.

SEMINÁŘ Z NĚMECKÉHO JAZYKA
PaedDr.Budinská Lenka

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Wir lernen Deutsch, das macht uns  Spa3, wir sprechen Deutsch!
Programm: Grammatik, Landeskunde, interessante Orte, Literatur, Gedichte, Geschichte,
aktuelle Ereignisse………
Cílem semináře je rozšíření znalostí o německy mluvících zemích z oblasti zeměpisu,
literatury, dějin různými formami výuky se zaměřením na komunikaci, práce s aktuálními
materiály, zajímavosti, procvičování gramatiky

Mgr. Kateřina Svobodová

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Videa ve francouzštině tvoří jádro tohoto semináře, jehož cílem je rozšíření slovní zásoby,
porozumění mluvenému slovu, konverzace, jazyková pohotovost. Videa budou mapovat
jednotlivé oblasti současného frankofonního světa a postupně studentům přiblíží vybrané
okruhy maturitních témat FR. Jedním z cílů je i natočení studentského videa.   

LATINA-ZAČÁTEČNÍCI
PhDr. Eliška Vacková

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Budete překvapeni, co všechno už z latiny znáte. Její slovní zásoba je základem terminologie
mnoha přírodovědných i humanitních oborů, gramatika poskytuje ucelený pohled na
strukturu jazyka, antická vzdělanost tvoří jeden z pilířů evropské kultury. S latinou můžete
začít i v maturitním ročníku; zejména pro budoucí studenty medicíny a přírodovědných
oborů je probíraná gramatika dostatečným základem vysokoškolského studia.
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POLITOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Bc. David Mikeš

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Seminář prohlubuje znalosti studentů v oblasti politologie. Náplní kurzu bude reflexe
aktuálního domácího i zahraničního dění a vybraná politologická témata s přihlédnutím k
historickým souvislostem (seminář je tedy vhodný také pro studenty, kteří se zajímají o
historii). Z obsahu kurzu (výběr): EU, OSN, NATO, politické doktríny a ideologie, politické
strany, politický systém, mezinárodní organizace... 

RELIGIONISTICKÝ SEMINÁŘ
Mgr. Zdeňka Zubíková

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: MYTOLOGIE (Egypt, Mezopotámie, Indie, Babylonie, Persie, Řecko, Řím, Keltové,
Germáni, Slované, Inkové, Mayové, indiáni Severní Ameriky, africké mytologie)
ZÁKLADY SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ (hinduismus, judaismaus, křesťanství, islám)
FILOZOFICKÉ SMĚRY (buddhismus, taoismus, konfuciánství)                                                                                                                                                                                           
LITERÁRNÍ PAMÁTKY (védy, upanišády, tripitaka, konfuciánský kánon, Tao - te -ťing,
Tóra, Talmud, Starý zákon, Nový zákon, Korán)

SEMINÁŘ Z PSYCHOLOGIE
Mgr. Běla Trepešová

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Cílem semináře je rozšíření vašich znalostí a praktických dovedností z psychologie, případně
sociologie. Zaměříme se na problematiku psychologie osobnosti i dalších vybraných psych.
disciplín. Rozšíříme si komunikační dovednosti, poznáme žádoucí i nežádoucí vlivy, které
působí na nás i celou společnost. Součástí semináře je absolvování řady psychologických
testů a návštěva institucí, které s těmito obory souvisejí. Studentům oktávy budou poskytnuty
studijní materiály pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ z oborů psychologie a sociologie.

SVĚTOVÉ DĚJINY 20.STOLETÍ
Mgr.Zuzana Outlá

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Náplní semináře bude rozbor událostí ze světových dějin 20.století /od 1.světové války do
konce 20.století /. V semináři budou studenti pracovat s dostupnými historickými
dokumenty, seznámí se nejen s politickými dějinami, ale také s dějinami kultury, vědy,
sportu a každodennostmi. Navštívíme i vybraná muzea a výstavy. Výstupem bude seminární
práce s prezentací.
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VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKA 1918 - 1993
Mgr. Michal Zaspal

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Náplní semináře bude podrobný rozbor vybraných událostí (politických, kulturních,
hospodářských) z dějin československého státu v letech 1918 - 1993. Zájem o historii
podmínkou. 

VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN VOJENSTVÍ
Mgr. Jan Věchet

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Tento zájmový seminář bude věnován historii významných i přehlížených válečných
konfliktů, vývoji zbraní i taktiky, ale také celkové změně pohledu společnosti na válečnictví
jako neodmyslitelný fenómén v historii lidstva. Jednotlivá témata budou koncipována
průřezově napříč evropskými dějinami od středověku až po moderní dobu. Cílem semináře je
formou přednášek a exkurzí vzbudit seriózní badatelský zájem o dějiny vojenství.

DĚJINY STŘEDOVĚKÉ EVROPY
Bc. David Mikeš

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty se středověkými dějinami Evropy (5.-15. stol.). Důraz je
kladen na dějiny českého státu ve středoevropském kontextu. Seminář prohlubuje znalosti
studentů v oblasti středověkých dějin. Obsahem kurzu budou také některá netradiční témata.
Z obsahu (výběr): dějiny osídlení - kde se vzaly Lhoty?, vznik měst, kolonizace; staré
archivní mapy, středověké listiny...

SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU
Mgr. David Hanzlíček

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: V semináři se na rok stanete redaktory školního internetového geografického žurnálu, kde
budeme kriticky a s nadhledem přejímat, analyzovat a komentovat zeměpisný obsah
aktuálního dění ve světě a u nás.
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SEMINÁŘ Z MATEMATIKY
Mgr. Jaromír Kozel

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Náplní semináře jsou témata gymnaziální matematiky, na která není prostor v běžných
hodinách matematiky (komplexní čísla, analytická geometrii v prostoru) a dále témata, která
gymnaziální matematiku rozšiřují (výroková logika, grafy funkcí, goniometrické výrazy,
rovnice a nerovnice, exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice). Absolvování tohoto
semináře je nezbytné ke školní části maturitní zkoušky. 

SEMINÁŘ Z BIOLOGIE
Mgr. Ivo Holý

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Seminář rozvíjí a prohlubuje některá témata biologie, propojuje informace probírané v
různých skupinách organismů do přehledu dle témat (například vývoj a typy oběhové
soustavy u různých živočichů). Rozšiřuje téma savců, Etologie, Genetiky, Mykologie,
Algologie. Součástí je Seminární práce.

SEMINÁŘ Z CHEMIE
Mgr. Stanislav Hrnčíř

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: Náplní semináře je rozšíření a doplnění středoškolského učiva chemie (termodynamika,
kinetika, chemické rovnováhy, analytika, komplexní sloučeniny a jejich názvosloví).
Povinnou součástí semináře z chemie je zapojení se studentů do některé z chemických
soutěží, jako např. Chemická olympiáda (kat. B nebo kat. A), KSICHT (Korespondenční
Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou), Chemiklání (soutěž pořádá Fakulta chemické
technologie Univerzity Pardubice) apod.

DĚJINY UMĚNÍ 1 (Dějiny staréo umění)
Mgr. Ladislav Pán

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

0

Anotace: V semináři si probereme dějiny umění od jeho počátku v pravěku, přes umění starověku a
středověku, až k počátku novověku v 18. století. Umění nechápeme jen jako uměleckou
činnost, ale také jako střet myšlenek, koncepcí a nápadů, technologií a technických řešení.
Nahlédneme tedy do zázemí stavitelů, sochařů a malířů, seznámíme se s jejich životními
osudy a tvorbou. Projdeme se také Prahou, která je přímo laboratoří uměleckých slohů ...
Seminář je povinný k maturitě z dějin umění.
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DĚJINY UMĚNÍ 2 (Dějiny moderního umění)
Mgr.A. Jana Hanáčková

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Vývoj moderního umění od přelomu 19. a 20. století po současnost ( malířství, sochařství,
architektura, užité umění, design) formou přednášek, diskusí, referátů, samostatné práce
studentů.
Součástí semináře jsou i návštěvy galerií a výstav. Seminář je povinný k maturitní zkoušce.

SEMINÁŘ TVŮRČÍHO PSANÍ
Mgr.Zuzana Outlá

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Cílem semináře je vysvětlit základní principy tvůrčího psaní, seznámit se s technikami
psaní,s blokádami při psaní, stimulací atd. Naučíme se pracovat s námětem, pokusíme se
napsat povídku. Studenti získají základy teorie mediální komunikace, osvojí si odbornou
analýzu a schopnost vyhodnocovat informace. Seminář se např. zaměří na historii medií,
bulvár, reportáž , reklamu. Výstupem bude školní časopis, almanach prací, román na
pokračování.

SEMINÁŘ KURZ KRESBY
Mgr. Monika Hýblová

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Náplní semináře bude osvojit si základy kresby nebo své kreslířské schopnosti prohloubit.
Zaměříme se na zvládnutí proporcí a tvarů, vyjádření prostoru, odhalení vlastního osobitého
rukopisu. Budeme pracovat podle skutečnosti u stojanu i u naklopeného stolu. Vyzkoušíte si
různý kresebný materiál. Pokusíte se zobrazit rostliny, předměty, zátiší, městskou krajinu,
zvířecí i lidské tělo, vytvořit portrét, zachytit různý materiál. Zdařilé kousky můžete využít u
přijímacích zkoušek.

VÝTVARNÉ TECHNIKY
Mgr.A. Jana Hanáčková

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Anotace: Na semináři se seznámíme a vyzkoušíme (hravou formou) různé výtvarné techniky,
například enkaustiku (malba voskem), malbu na sklo, mozaiku, sgrafito, štukolustro atd.
Součástí semináře bude výroba vlastních portfolií ( možno použít u přijímacích zkoušek na
výtvarné školy).         
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LITERATURA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ

Cílová skupina:
SEPTIMA + 3.G

OKTÁVA + 4.G

Cílem semináře je postihnout nejrůznější rozdíly mezi literárním dílem a jeho filmovou
podobou. V úvodu kurzu se seznámíte se základními filmovými pojmy, od námětu po
technický scénář, a se základy filmové řeči. Převážná část kurzu se bude zabývat konkrétními
literárními a filmovými díly; jejich vzájemné srovnání bude tématem vaší seminární práce.
Současně vám obsah semináře pomůže příjemnou a zábavnou formou rozšířit znalosti
potřebné k ústní maturitní zkoušce z češtiny

PhDr. Eliška Vacková

Anotace:


