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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2016/2017 

Informace pro žáky 6. ročníku 
 
Předkládáme Vám nabídku jednoletých volitelných předmětů platných ve školním roce 2016/2017. 
Doporučujeme dobře prostudovat jejich náplň, pozdější změna volitelného předmětu je možná pouze 
v ojedinělých odůvodněných případech. 
 

Každý žák volí jeden volitelný předmět z každého bloku. Všechny předměty mají časovou dotaci 1 hodinu 
týdně. O konečném zařazení žáka do volitelného předmětu rozhoduje ředitel školy 
 

Informatika pro mírně pokročilé 
Žák si rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v povinném předmětu Informatika, seznamuje se se základy 
algoritmizace a programování a rozvíjí si schopnost uplatnit dosažené znalosti a dovednosti při řešení 
praktických problémů, s nimiž se setká ve škole i mimo školu. 
 
Školní časopis 
Žák si v první řadě rozvíjí specifické dovednosti získané v předmětech Český jazyk a Informatika. Pozornost 
věnujeme zejména rovině stylistické, lexikální a slohové a zdokonalování práce s kancelářským software. 
Základním motivem pro práci žáků je možnost veřejně prezentovat své názory a postoje, v důsledku reakcí 
zaujímat kritičtější postoje a sebekriticky hodnotit vlastní práci. 
Výsledky práce žáků jsou k nahlédnutí na http://1zsrako.cz/skola/skolni-casopis-jednicka 
 
Pohybová a sportovní výchova 
Žák si rozvíjí zdatnost a výkonnost, schopnost regenerace sil a kompenzace při různém zatížení. Předmět 
rozšiřuje tělesnou výchovu zejména v rozvoji schopností a dovedností v daném sportovním odvětví. Dále se 
zaměřuje na zdokonalení v kolektivních sportech, kde zkoumá různé systémy hry. 
 
Ekologie 
Žák si rozvíjí samostatnou a tvůrčí činnost, schopnost obhajovat výsledky své práce a využívat je v běžném 
životě a dovednosti spojené se záměrným pozorováním a vyhodnocováním výsledků. Předmět se zaměřuje 
mimo jiné na vliv člověka na potlačování nebo zánik některých druhů organismů a praktické zjišťování 
jednotlivých skutečností v přírodě. 
 
Výtvarné činnosti 
Předmět navazuje svým obsahem na předmět Výtvarná výchova. Jeho cílem je rozvíjení kreativity, empatie i 
sebepoznání žáků prostřednictvím samostatného výtvarného projevu i spolupráce ve skupině. Žáci se seznamují 
se širší škálou výtvarných technik a přístupů jak klasických, tak alternativních. Zařazovány jsou i techniky 
arteterapeutické a relaxační.  
 
Technické činnosti 
Předmět Technické činnosti žákům poskytuje prostor pro rozvinutí již získaných manuálních a praktických 
dovedností a uplatnění jejich vlastních zkušeností, vědomostí i poznatků v samostatné tvořivé činnosti. 
Předmět umožňuje žákům rozvíjet jejich představivost, technické a tvořivé myšlení a umožnit jim řešit 
jednoduché technické úkoly, problémy, zhotovovat funkční výrobky, makety a modely. Žáci si zdokonalují své 
návyky organizovat a plánovat pracovní činnosti, dbát o bezpečnost práce a ochranu zdraví. Tento předmět má 
přispět k další životní a profesní orientaci žáků. 
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označte křížkem jeden volitelný předmět v BLOKU 1 

BLOK 1 

Informatika pro mírně pokročilé  

Školní časopis  

Pohybová a sportovní výchova  

 
 
označte křížkem jeden volitelný předmět v BLOKU 2 

BLOK 2 

Ekologie  

Výtvarné činnosti  

Technické činnosti  

 
 

Jméno a příjmení žáka Podpis žáka Ročník 

 
 

V Rakovníku dne _______________________ 

 
Jméno, příjmení a podpis rodičů:  __________________________________________________________  

 
 
 


