
Klub Spektrum 2018-2019
vedení popis den čas kontakt

kroužek šermu  - 

bojové techniky 

temných staletí

Martin Toulec 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.

m.toulec@gymjs.cz

sportovní hry - 

fotbal..

Michal Ambroz

fotbal, floorbal..

středa 15:00-16:30 m.ambroz@gymjs.cz

sportovní hry - 

kondiční cvičení..

Michal Ambroz

posilování, kondiční cvičení

úterý 7:30-8:15

outdoor football with 

English teacher

Alan Orr Football with an English native speaker. All welcome.  středa a.orr@gymjs.cz

Deskové hry - Bang! Matyáš Peterka Máte rádi deskové hry, ale nemáte si je s kým pořádně zahrát? Nabízíme Vám kroužek 

deskových her, a to konkrétně karetní hru Bang!, která v našich hodinách bude zaujímat 

dominantní roli. V případě zájmu a ochoty můžeme vyzkoušet další oblíbené deskové a 

karetní hry. Kromě zábavy s přáteli máte šanci se naučit nové hry a strategie, prohloubit 

své znalosti a vylepšit své logické a analytické uvažování. Kroužek je určen pro žáky primy 

až oktávy a bude probíhat ve čtvrtečních odpoledních hodinách.

čtvrtek 14:10 - 15:00

Sportovní hry Matyáš Peterka Možnost si jít zahrát fotbal po celodenním studiu :-). čtvrtek 15:15 - 16:45

Taneční klub Matyáš Peterka Taneční klub, který úzce navazuje na předešlý ročník, má za hlavní cíl výuku standardních a 

latinskoamerických tanců. Členové se rozhodně neztratí na žádné společenské akci či 

plese nyní ani v dospělosti. V jednotlivých lekcích se soustředíme na základní kroky 

nejrůznějších tanců, párové a individuální taneční prvky a celé choreografie. Do klubu se 

mohou přihlásit studenti z celé školy. Stačí jim hlavně ochota, zájem se naučit něco 

nového a touha vylepšit své stávající dovednosti. Hodiny tance budou probíhat s týdenní 

pravidelností v prostorech tělocvičny GJS, konkrétně v úterý 0. vyučovací hodinu. 

úterý 7:35 - 8:20

¡Hablar español es 

divertido!

Suchardová 

Hana

Čtení a poslech s porozuměním na autentických textech namluvených v originálním tempu

rodilými mluvčími, práce s texty Instituto Cervantes, nácvik souvislého písemného

vyjadřování, seznámení s charakteristickými typy úloh při mezinárodních zkouškách a

podobně zaměřené aktivity. Zaměřeno studentům sexty až oktávy. 

dle dohody7:35 - 8:20 h.suchardova@gymjs.cz

Lo mejor de cine 

Español y 

Latinoamericano

Suchardová 

Hana

Unikátní příležitost shlédnout zajímavé filmy španělské nebo latinskoamerické tvorby,

které Vás rozhodně zaujmou svou originalitou. Filmy budou promítány v originálním znění

v českými titulky, takže nejsou určeny pouze pro studenty španělštiny, ale pro všechny

zájemce. 

dle dohody h.suchardova@gymjs.cz

Poznáváme Prahu Božena 

Hovězáková

Věnujte jedno odpoledne měsíčně prochazce po zajímavých historických, či jinak 

významných místech Prahy, ať zde jen "nebydlíte", ale také se o ní mnohé dozvíte! Určeno 

zájemcům ze všech ročníků našeho gymnázia, kteří se chtějí dozvědět více o historii a 

architektuře našeho města, jeho pamětihodnostech a legendách.

dle dohody b.hovezakova@gymjs.cz

Weg zum besseren 

Deutsch

Božena 

Hovězáková

Čtení a poslech s porozuměním na autentických textech a textech namluvených 

v originálním tempu rodilými mluvčími, práce s testy Goethe-Institutu, nácvik souvislého 

písemného vyjadřování, seznámení s charakteristickými typy úloh při mezinárodních 

zkouškách a podobně zaměřené aktivity. Určeno studentům sexty až oktávy, příp. 

studentům, kteří se učí německy déle než od tercie.

dle dohody b.hovezakova@gymjs.cz

Filmový klub Václav Nájemník Filmový klub bude pokračovat v promítání vybraných děl ze zlaté éry české 

kinematografie, tzn. šedesátých let s možnými přesahy do jiných období. Součástí bude 

opět krátké uvedení filmu a představení jeho tvůrců a na závěr dobrovolná diskuse. 

Určeno pro studenty vyšších ročníků od kvinty výš. Ostatní studenti po individuální 

domluvě. 

dle dohody v. najemnik@gymjs.cz

Výpravy za uměním Jana Polášková Společná návštěva galerií a aktuálních výstav se zaměřením na moderní umění. Součástí 

programu bude kromě prohlídky s výkladem následná diskuse a výtvarná reflexe. Kroužek 

je určen především studentům vyššího gymnázia.

dle dohody j.polaskova@gymjs.cz

Klub mladého diváka 

KMD

Helena 

Farrimondová

Klub mladého diváka je určen zájemcům o dramatickou tvorbu, kteří by rádi navštívili

různá pražská divadla s případnou možností diskusí s herci, režiséry a jinými spoluautory.

Někdy je možné zařadit do nabídky i koncertní vystoupení. Nabídka divadel je rozmanitá –

od souborů velkých, tradičních po scény malé, alternativní. O tom, kdy do divadla

půjdeme, budou studenti informováni vždy přibližně měsíc dopředu. Členský poplatek je

640 Kč (tj. částka za 6 divadelních představení). Určeno starším studentům (kvinta až

oktáva). Noví zájemci nechť kontaktují osobně v první polovině září  prof. Farrimondovou.

představení 6x ve škol. roce h.farrimond@gymjs.cz

Pan European 

Educational Programme 

(PEEP)

Helena 

Farrimondová
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 Praze - na téma "The Power of

Music", následující setkání bude v Maďarsku (téma věda: "Greenhouse gases"). Určeno

hlavně pro studenty ve věku 15 až 17 let, komunikace v rámci projektu výhradně

v angličtině. Noví zájemci nechť kontaktují osobně "Our English Department".

bez stálého rozvrhu h.farrimond@gymjs.cz

International Theatre ProjectHelena 

Farrimondová

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, RO a Slo.

Poslední setkání proběhlo letos na jaře v Aténách. Tématem divadelních výstupů bylo

„Smells carry memories“. V dubnu 2019 bude naše škola hostit studenty z Finska, Řecka a

Slovenska, kteří přijedou s non-verbální produkcí na téma knih dona M. Ruize - The Four

Agreements a The Fifth Agreement. Určeno pro studenty ve věku 15 až 17 let, komunikace

v rámci projektu výhradně v angličtině. Noví zájemci nechť kontaktují osobně prof.

Ulrichovou nebo prof. Farrimondovou.

bez stálého rozvrhu h.farrimond@gymjs.cz

m.peterka@gymjs.cz

m.peterka@gymjs.cz

m.peterka@gymjs.cz



Programování Adam Dominec Kroužek programování funguje každý týden jako setkání lidí, kteří mají nadšení pro

techniku anebo zrovna potřebují pomocí počítače vyřešit nějaký problém. Na kroužku

bude během roku také probíhat jeden nebo několik úvodních kurzů programování, podle

individuální domluvy s účastníky. Není potřeba chodit pravidelně.

pondělí 

nebo 

středa

dle 

dohody

a.dominec@gymjs.cz

Divadelní improvizace Adam Dominec V improvizaci se učíme především dobře vnímat lidi kolem sebe a přirozeně reagovat na

to, co se děje. Budeme se scházet každý týden, divadelně se bavit a cvičit ve skupině s

různě zkušenými improvizátory. Pravidelní účastníci se můžou zúčastnit vystoupení na

školních akcích i pro veřejnost, když budou mít chuť.

dle dohody, nejlépe večer a.dominec@gymjs.cz

Kreslení - příprava 

zkoušky na architekturu

Pavlína 

Pospíšilová kresba,  návrh drobné architektonické stavby

dle dohody p.pospisilova@gymjs.cz

divadelní kroužek Hana Ulrichová
Prima - tvorba krátkých divadelních příběhů na základě známých textů , tvorba vlastních

příběhů, prezentace v krátkém představení před publikem, poznávání okolního světa skrze

improvizované dramatické etudy, sekunda až oktáva - na základě domluvy

Fotografování Lucie Kubíková
- základy techniky fotografování a zábavné fotografování, úprava fotek na PC.

Stolní fotbal Lucie Kubíková Hra stolního fotbálku, tréninky a setkání s ligovými hráči ČR.Možná účast v středoškolské

studenské lize. 
l.kubikova@gymjs.cz

h.ulrichova@gymjs.cz

l.kubikova@gymjs.cz


