Klub Spektrum 2019-2020
vedení
Martin Toulec

popis
den
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.

sportovní hry - fotbal
míčové hry

Michal Ambroz
Michal Ambroz

fotbal
míčové hry

středa
pondělí

outdoor football with
English teacher

Alan Orr

Football with an English native speaker. All welcome.

podle dohody

conversation-

Rob Web

Konverzace pro například primu, sekundu, tercii

středa 1x za 14 dní 14:10 - 14:55 nebo 15:00- 15:45

Deskové hry - Bang!

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

kroužek šermu - bojové
techniky temných staletí

čas

kontakt
m.toulec@gymjs.cz

15:00-15:45
14:10-14:55

m.ambroz@gymjs.cz

a.orr@gymjs.cz

čtvrtek
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. Dle přihlášených zájemců se
čas případně upraví.
čtvrtek
Matyáš Peterka Možnost si jít zahrát fotbal po celodenním studiu :-).

14:10 - 15:45

m.peterka@gymjs.cz

15:55 - 16:55

m.peterka@gymjs.cz

„Ejercicios del Espaňol“

Suchardová
Hana

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

7:35 - 8:20

Poznáváme Prahu

Božena
Hovězáková

Věnujte jedno odpoledne měsíčně prochazce po zajímavých historických, či jinak
dle dohody 1x za měsíc
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.

Filmový klub: Film jako
obraz doby

Václav Nájemník V letošním filmovém klubu se poprvé podíváme do Evropy a ukážeme si některé vybrané

Streetball, nebo-li Čunča

Václav Nájemník

Výpravy za uměním

Jana Polášková

Sportovní hry

dle dohody

h.suchardova@gymjs.cz

b.hovezakova@gymjs.cz

v. najemnik@gymjs.cz

skvosty zejména z kinematografie italské (Federico Fellini, vittorio de Sica, Paolo
Sorrentino). Do prostředí českého se však budeme vracet také, a to opět zejména do
„zlatých šedesátých.“
( vhodné pro studenty od kvinty výše)

Klub mladého diváka KMD Hana Ulrichová

International Theatre
Project (ITP)

Hana Ulrichová

Programování

Adam Dominec

Kreslení - příprava
zkoušky na architekturu

Pavlína
Pospíšilová

divadelní kroužek

Hana Ulrichová

Fotografování
Stolní fotbal

Lucie Kubíková
Lucie Kubíková

Pouliční basket či basket na jeden koš. Přijďte si zahrát hru, která byla a je domovem v
amerických slumech stejně jako na evropských a českých ulicích a tělocvičnách. Ale pozor!
O peníze se hrát nebude!:-) Upozornění: kroužek se bude konat pouze za vhodného počasí.
(pro studenty i vyučující, kteří si rádi zastřílí na koš)
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.

úterý

14:30-15:15

dle dohody

v. najemnik@gymjs.cz

j.polaskova@gymjs.cz

Klub mladého diváka je určen zájemcům o dramatickou tvorbu, kteří by rádi navštívili různá představení 6x ve škol. roce
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. Ulrichovou.
Mezinárodní studentský projekt zaměřený na praktickou divadelní činnost. Program spočívá bez stálého rozvrhu
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. Určeno pro
studenty ve věku 15 až 17 let, komunikace v rámci projektu výhradně v angličtině. Noví
zájemci nechť kontaktují osobně prof. Ulrichovou.

h.ulrichova@gymjs.cz

Kroužek programování se týká všeho kolem počítačů, telefonů, sítí, umělé inteligence a
konec konců i programování.
Přijďte, pokud potřebujete něco opravit a vyřešit. Choďte pravidelně, pokud chcete vytvořit
něco nového. Občas se stavte, když jste zvědaví.
Aktuální témata budou vypsaná na nástěnce před Brlohem

1. setkání v
pondělí
7.října v
10:15 domluví se

a.dominec@gymjs.cz

dle dohody

p.pospisilova@gymjs.cz

h.ulrichova@gymjs.cz

kresba, návrh drobné architektonické stavby

h.ulrichova@gymjs.cz

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

pondělí
- základy techniky fotografování a zábavné fotografování, úprava fotek na PC.
Hra stolního fotbálku, tréninky a setkání s ligovými hráči ČR.Možná účast v středoškolské čtvrtek
studenské lize.
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