SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA
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Seminář z českého jazyka je zaměřen na přípravu ke státní a školní části maturitní
zkoušky dle Katalogu požadavků pro školní rok 2018/ 2019. Bude tudíž obsahovat tři
části:

• mluvnické testy s využitím klasických testů a didaktických testů ,
• slohová cvičení, kde se budou procvičovat jednotlivé slohové útvary,
aby student zvládl za určený čas napsat smysluplný text na zadané téma
v rámci konkrétního útvaru a zároveň si ho stačil opravit s pomocí Pravidel
českého pravopisu,

• práce s texty, za prvé s kánonem literatury, kde se bude vycházet z knih,
které si student zvolil ke školní části maturitní zkoušky, naučí se pracovat
s pracovními listy, aby mohl charakterizovat dané umělecké dílo v kontextu
s dobou a jinými díly, za druhé si student zopakuje práci s neuměleckým
textem.
Hodnocení bude vycházet z jednoho individuálního zkoušení, napsání slohové práce a
jednoho mluvnického testu.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
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Předmět je určen pro studenty 3. a 4. ročníku, kteří rádi čtou, popř. by rádi
četli, ale nemají na to čas, popř. neradi čtou, ale chtějí se chovat směrem k maturitě
zodpovědně, tudíž vědí, že číst musí … ☺ V rámci tohoto předmětu studenti čtou
vlastní knížky i společné texty, následně diskutují o přečteném. Přesný obsah
semináře je dotvářen dle dohody se studenty. Povinností studentů je napsat za
pololetí dva texty týkající se přečtených knih (vypravování, úvaha, popis, plakát …) a
vést si záznamový arch o četbě.

SEMINÁŘ PRO PŘÍPRAVU KE STÁTNÍ MATURITĚ Z ANG
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Povinně volitelný předmět zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností
v anglickém jazyce prostřednictvím konverzačních témat všedního dne (vycházejících
z maturitních témat).
Jde zejména o upevnění dosavadních dovedností, zautomatizování osvojených
gramatických pravidel a upevnění a rozšíření slovní zásoby.
Rozvoj následujících kompetencí: čtení textů s porozuměním, mluvení, poslech
s porozuměním, písemný projev.
Výuka bude koncipována jako příprava na státní maturitu z anglického jazyka.

SEMINÁŘ PRO PŘÍPRAVU KE STÁTNÍ MATURITĚ Z NEM
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Povinně volitelný předmět zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností
v německém jazyce prostřednictvím konverzačních témat všedního dne (vycházejících
z maturitních témat).
Jde zejména o upevnění dosavadních dovedností, zautomatizování osvojených
gramatických pravidel a upevnění a rozšíření slovní zásoby.
Rozvoj následujících kompetencí: čtení textů s porozuměním, mluvení, poslech
s porozuměním, písemný projev.
Výuka bude koncipována jako příprava na státní maturitu z německého jazyka.

CVIČENÍ Z MATEMATIKY
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Předmět je určen pro studenty, kteří mají problémy se základními matematickými
dovednostmi a chtěli by tyto dovednosti zvládat lépe a upevnit je. Jedná se zejména
o úpravy algebraických výrazů, řešení všech typů rovnic, nerovnic a soustav,
případně další témata.
Předmět je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce.

ZÁKLADY VYŠŠÍ MATEMATIKY
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Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem o studium na vysoké škole
technického zaměření. Získané znalosti by měly přispět k lepšímu zvládnutí prvního
ročníku. Není určeno pro technické lyceum.
Probírané kapitoly jsou:
1. Spojitost funkce
2. Limita funkce
3. Derivace funkce
4. Neurčitý integrál
5. Určitý integrál
6. Číselné řady, bude-li čas
Doporučená literatura:
Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet, Posloupnosti a řady
Výstupy: průběžné testy z jednotlivých kapitol

