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ŠKOLNÍ KLUB SPEKTRUM 
 

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

 

KROUŽKY A KLUBY 2016/17 
 

Anglický klub (Adéla Balcarová, středa 15:50 – 16:35) 

Baví vás angličtina a máte chuť si i mimo běžné hodiny příjemně popovídat? Chcete si zlepšit své 

dovednosti a věnovat se i tomu, na co při angličtině čas nemáme? Máte rádi neformální prostředí, kde 

si témata konverzace můžete volit sami? Is English your „cup of tea“? Přidejte se do anglického klubu 

a buďte si v angličtině zase o něco jistější! Konverzace a procvičování angličtiny v neformálním 

prostředí. Určeno pro kvartu až septimu. 

 

Bojové techniky temných staletí (Martin Toulec, středa 16:00 – 17:00) 

Výcvik boje měkčenými zbraněmi (starověk a středověk). Vojenská etika, taktika a strategie v dějinách 

lidstva. Dějiny hmotné kultury zážitkovou metodou (otestovat si jak to asi v minulosti vypadalo). 

Výroba kostýmů a doplňků pro LARP. Cílem činnosti klubu je propojit fyzický výcvik, rozvoj historických 

znalostí a manuální zručnost jeho členů a také ukázat, že válka je nesprávnou formou řešení konfliktů, 

která přinášela lidem po staletí utrpení a zkázu. Potřebné vybavení do začátku: sportovní oblečení a 

rukavice. Určeno všem zájemcům z řad studentů GJS. 

 

Cena Vévody z Edinburghu – DofE (A. Balcarová a I. Legátová, dle dohody s přihlášenými zájemci) 

Chcete rozvíjet své nadání? Chcete dávat sami sobě cíle, kterých chcete dosáhnout a nechcete přitom 

soupeřit s ostatními? Baví vás sport, hudba, umění či cokoli dalšího? Máte chuť stát se dobrovolníkem 

a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují? Chcete vyrazit s kamarády na dobrodružnou expedici? Láká 

vás nabitý program a mnoho rozličných aktivit? Přidejte se do programu Cena vévody z Edinburghu a 

všechny tyto aktivity můžete dělat nejen pro radost, ale i pro zisk jednoho z ocenění v tomto programu. 

Odlište se od ostatních a dělejte něco, co má cenu a co vám do budoucna může otevřít mnoho dveří. 

Přidejte se k nám! Určeno pro tercii až oktávu (od 14 let). 

 

Debatní klub (Asociace debatních klubů, dle dohody s přihlášenými zájemci) 

ADK je organizace, která organizuje spolky debatérů (dětí a mládeže). Jejím cílem je rozvoj schopností 

debatérů na několika úrovních: 1. mluvený projev, 2. práce s informacemi, 3. využití informačních 

technologií, 4. logika, 5. etika. Diskusí o kontroverzních tématech rozvíjí dovednosti vyhledávání 

informací, kritického myšlení, věcné argumentace a kultivovaného projevu a prohlubuje znalosti 

o debatované problematice. Členové debatních klubů spolu pravidelně soutěží v Debatní lize 

a debatním poháru. Probíhá v čj i aj, zatím máme zajištěnu spolupráci v čj (na aj intenzivně pracujeme). 

Setkání v odpoledních hodinách 1x týdně (1,5 hodiny). Od tercie výše.  

www.debatovani.cz 

http://www.debatovani.cz/
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Divadelní improvizace (Adam Dominec, neotevřelo se) 

Divadelní tréninky, příprava na zápas podle pravidel české Improligy. Hráči vymýšlejí příběh přímo na 

jevišti, tvoří neobvyklé situace a nacházejí pro ně nepředvídatelná řešení. Kromě frašky a zážitku z 

přítomnosti tady jde také o rozvíjení komunikačních schopností, protože konec konců celý život je 

improvizované divadlo. Dvouhodinovka týdně, nejlépe pro septimu a oktávu. 

 

Divadelní kroužky GJS (Hana Ulrichová, několik skupin s různými rozvrhy schůzek) 

Činnost různých divadelních uskupení má na GJS dlouholetou tradici. Od kvarty, kdy dramatická 

výchova již není volitelným předmětem, se studenti divadlu dále věnují v rámci kroužků. Součástí jejich 

práce je příprava představení na divadelní festival Pereme se s Thálií, nonverbální představení 

v projektu ITP a také účast v soutěžích amatérských divadelních souborů. V současné době působí na 

GJS čtyři divadelní uskupení studentů kvinty až septimy a také divadelní soubor absolventů školy. 

Případní další zájemci o divadlo z uvedených ročníků, ať se obracejí osobně na paní Hanu Ulrichovou. 

 

Filmový klub (Václav Nájemník, dle dohody s přihlášenými zájemci, max.1x za měsíc) 

Klub se zaměřuje na projekci vybraných historických filmů. Součástí je samozřejmě rozbor dějinného a 

kulturního kontextu. Výběr filmů podle znalostí a zájmu členů klubu. Počet projekcí v aktuálním školním 

roce určí především zájem diváků (členů klubu). Do klubu není třeba se předem přihlašovat, ke každé 

projekci bude včas zveřejněn plakát s potřebnými informacemi. Určeno spíše pro starší studenty (s 

ohledem na zaměření filmů), zájemci z nižšího gymnázia ať se obrátí individuálně na prof. Nájemníka a 

proberou vhodnost svého členství přímo s ním (a s ohledem na konkrétní plánovanou projekci).  

 

Expediční klub (Jan Daněk, dle dohody s přihlášenými zájemci, v průběhu 2. pol.) 

Láká vás dobrodružství? Nevadí vám nepřízeň počasí? Spíte rádi pod stanem? Chcete si zvýšit fyzickou 

kondici? Chcete se naučit přežít v přírodě s minimem vybavení? Přidejte se do expedičního klubu a 

zažijete dobrodružství svého života! Příprava a realizace tradiční dobrodružné expedice v květnu 2017. 

Určeno pro kvartu až septimu. 

 

Fotokroužek (Lucie Kubíková, po 15.45 - 16.45) 

Zhotovování fotografií, následné úpravy a třídění v počítači, tisk fotografií a výstavnictví. Pořizování 

fotografií v interiéru a exteriéru. Fotografické soutěže na různá témata. Výstavy v prostorách školy. 

1 hodina týdně, od primy až po oktávu (případně rozdělíme na skupiny dle věku či zkušeností). 

 

Homework Club (David T. Adkins, čtvrtek 15:00 – 15:45) 

Do you need help with your homework?  Would you like some advice with some of your subjects or 

would you just like a chance to practice your English?  If so, just drop in. There’s no need to sign up, 

you can come and go as necessary.  I’m more than happy to help. For Prima and Sekunda.  
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Hrátky se slovem (Hana Ulrichová, každá lichá středa 14:10 – 15:45) 

Rétorika, umělecký přednes, konferování (moderace), umělecký přednes, autorské čtení. V kroužku 

studentů se bude každý  věnovat žánru, o který má zájem. Cílem není konkrétní vystoupení před diváky, 

jde hlavně o získání jistoty a sebevědomí při  mluveném projevu. Samozřejmě pokud bude zájem, 

studenti se mohou účastnit různých recitačních soutěží a přehlídek (Pražské vajíčko, Neumannovy 

Poděbrady, Studentská Thálie atd.), pomoci při moderování školních akcí a jiné. Kroužek bude napříč 

ročníky, takže získáte zase jinou zkušenost. Těším se na vás. 

 

International Theatre Project (ITP, Helena Farrimondová, bez stálého rozvrhu) 

Mezinárodní studentský projekt zaměřený na praktickou divadelní činnost. Program spočívá 

v cyklických výměnách skupin studentů z jednotlivých zemí do vybrané hostitelské země. Kromě ČR 

(zastoupené naší školou) se dále účastní FI, GR, IT, HU, NL a RO. Poslední setkání proběhlo letos na jaře 

v Praze. Tématem divadelních projekcí bylo „A stranger amongst the others“. Určeno hlavně pro 

studenty ve věku 15 až 17 let, komunikace v rámci projektu výhradně v angličtině. Noví zájemci nechť 

kontaktují osobně prof. Farrimondovou. 

 

Klub matematiků GJS (Albert Řehák – kvinta, nepravidelně) 

Tematické diskuze či přednášky na předem, členy klubu, zvolená témata. Určeno pro jakékoliv věkové 

kategorie se zájmem o tento předmět. Témata zpravidla z oblasti středoškolské i vysokoškolské 

matematiky (např. derivace, integrály, diferenciální rovnice, řady, posloupnosti, limity, komplexní čísla 

a jiná témata se přirozeně budou vybírat podle znalostí a zájmu členů klubu). Bude probíhat jednou za 

týden odpoledne, členové nemusí mít účast na všech těchto setkáních. Pro vstup do klubu nebudou 

probíhat žádné znalostní testy . 

 

Kondiční posilování (Martin Orc, zatím neotevřeno) 

Posilování svalstva celého těla se zaměřením na osovou oblast a tělesné jádro. Posílení svalstva celého 

těla - využití základní gymnastiky, posilování hmotností svého těla, využití činek při kondičním 

posilování – jednoručky, medicinbaly, bradla, žebřiny, hrazda. Určeno pro studenty od kvinty do 

oktávy.  

 

Pan European Educational Programme (PEEP, Helena Farrimondová, bez stálého rozvrhu) 

Mezinárodní projekt studentských vědeckých konferencí. Program spočívá v cyklických výměnách 

pětičlenných skupin studentů z jednotlivých zemí do vybrané hostitelské země. Zde probíhají diskuse 

a semináře na předem stanovené téma z oblastí kultura, historie a věda. Účastnickými zeměmi jsou 

kromě ČR (zastoupené naší školou) dále FI, GR, HU, NL, RO, RUS a SR. Poslední setkání proběhlo vloni 

na podzim v Řecku (téma přírodovědné „Gap between scientists and common people“), následující 

setkání bude ve Finsku (téma historické „Remembering and forgeting – what do we teach our youth 

about our history?“). Určeno hlavně pro studenty ve věku 15 až 17 let, komunikace v rámci projektu 

výhradně v angličtině. Noví zájemci nechť kontaktují osobně prof. Farrimondovou. 
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Pěvecký sbor GJS (Jiří Polívka, úterý 15:00 – 16:35) 

Pěvecký sbor GJS je otevřený všem, kdo zpívají (nebo by rádi zpívali). Náplní činnosti je všeobecná 

hlasová průprava, zlepšování individuálního pěveckého projevu a především nácvik žánrově pestrého 

repertoáru (od klasické hudby, přes jazz až po současnou populární hudbu). Veřejná vystoupení sboru 

jsou součástí většiny školních akcí (vánoční koncerty, školní výročí, zahradní slavnosti aj.). Sbor má za 

cíl také účast v soutěžích a spolupráci s profesionálními hudebníky a zpěváky. Kromě dalších zpěváků 

vítáme i hudebníky se zájmem o spolupráci s naším tělesem. Sbormistr Polívka se nebojí zájemcům 

zapůjčit ani svou dirigentskou taktovku. 

 

Programování (Adam Dominec, út. 15.00 – 15.45) 

Kroužek pomůže účastníkům s vývojem jejich vlastních softwarových nápadů. Jestli už nějaký plán 

máte, přijďte ho dokončit, pochlubit se spolužákům a něco se snad i přiučit; jestli nic rozpracovaného 

nemáte, ale chtěli byste se naučit programovat, přijďte a nějaký program společně vymyslíme. 

1 hodina týdně, nejlépe pro kvartu až sextu. 

 

Projektový klub (Eva Virtová, Martin Toulec, Jan Daněk, nepravidelně) 

Jste tvůrčí? Máte rádi týmovou práci? Chcete zlepšit svoje prezentační dovednosti? Rádi byste se 

naučili lépe plánovat svůj čas? Přidejte se do projektového klubu a jeden školní den bude všechno 

podle vás! Příprava a realizace tradičního projektového dne na jaře 2017. Určeno pro kvartu až 

septimu. 

 

Seifertovy listy (Magdalena Lemfeldová – oktáva, šéfredaktorka, dle dohody s přihlášenými zájemci) 

Staňte se členy redakce školního časopisu s několikaletou tradicí. Hledáme reportéry, odborné 

spolupracovníky, dopisovatele, fejetonisty a sloupkaře, komentátory, kreslíře, fotografy, grafiky i 

distributory. Pro zájemce ze všech ročníků, harmonogram setkání proměnlivý dle potřeby a blížícího se 

termínu uzávěrky vydání nového čísla . 

 

Sportovní hry (Martin Orct, pondělí 15:00 – 16:35) 

Odpolední volnočasová aktivita zaměřená na sportovní míčové hry  (především kopaná, florbal, 

basketbal). Probíhá na školním hřišti a v zimě a za nepříznivého počasí v tělocvičně GJS. Určeno pro 

všechny studenty primy až kvarty, kteří si chtějí po vyučování společně zahrát a zasportovat. Možnost 

přicházet později i odcházet dříve dle vlastních časových možností a potřeb. 

 

Šachový kroužek (Petr Smilek, neotevřel se) 

Náplní kroužku je pochopení základů šachové strategie a taktiky. Studenti se naučí pravidla, 

jednoduché koncovky a matové útoky. Část kroužku je věnována výuce, větší část samotnému hraní. 

Kroužek je určen pro žáky od primy do oktávy. 
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Taneční klub GJS (Matyáš Peterka, čtvrtek 7:35 -8:20 ) 

Hlavní náplní činnosti je výuka standardních a latinskoamerických tanců. Členové se rozhodně neztratí 

na žádné společenské akci či plese nyní ani v dospělosti. Do klubu se mohou přihlásit studenti z celé 

školy, stačí jim ochota a zájem se naučit něco nového. Výsledkem naší činnosti mohou být i různá 

představení v rámci školních akcí. Hodiny tance budou probíhat s týdenní pravidelností v prostorách 

tělocvičny GJS.  

 

Toastmasters (externí, neotevřelo se) 

Organizace Toastmasters je zaměřená na techniku mluveného projevu, zbavení se ostychu z veřejného 

mluvení, naplánování si projevu určitého typu, analýzu předneseného příspěvku, poskytnutí zpětné 

vazby. Toastmasters nabízejí GJS speciální program - cyklus 8 strukturovaných setkání, které probíhají 

přesně dle vypracovaného manuálu. Každý účastník mítinku má předem určenou roli, ať už je to 

průvodce, přednášející, hodnotitel, host atd. Obsazení rolí samozřejmě mění. Může probíhat v čj či aj, 

na základě předběžného zájmu studentů nabízíme nyní pouze Čj verzi. Pro studenty septimy a oktávy. 

http://www.toastmasters.cz/ 

 

Volejbalový kroužek (Petr Smilek, středa 15:50 – 16:35, zatím zahájení odloženo) 

Náplní kroužku je základní volejbalová průprava. Žáci se naučí základní techniky odbití míče, podání, 

útočný úder i blok. Důraz bude kladen na správné technické provedení, větší část však bude věnována 

hře samotné. Kroužek je určen pro žáky od kvinty do oktávy.  

 

Základy sportovní gymnastiky (Martin Orct, středa  15:50 – 16:35) 

Základní průpravná cvičení na zpevnění svalstva těla, nácvik jednoduchých prvků sportovní gymnastiky 

(hrazda, prostná, přeskok, šplh na tyči i laně, jednoduché gymnastické sestavy). Probíhá v tělocvičně 

GJS. Určeno primárně studentům nižšího gymnázia. 

 

Zdravotní cvičení (Martin Orct, úterý 15:00 – 16:35) 

Posílení svalstva celého těla zábavnou formou - využití základní gymnastiky, drobných sportovních her, 

posilování svalstva hmotností svého těla. Kompenzace svalových disbalancí, posílení svalů tělesného 

jádra a svalů s tendencí k ochabování, protahování svalů, kompenzace chybného držení těla. Probíhá 

v tělocvičně GJS a v posilovně. Určeno primárně studentům nižšího gymnázia. Možnost přicházet 

později i odcházet dříve dle vlastních časových možností a potřeb. 

 

 

Gymnázium J. Seiferta o. p. s. 

Aktualizováno dne: 15. 9. 2016 

http://www.toastmasters.cz/

