
Název Více info Vedoucí Termín Učebna č. 
Poplatek 300,- á 

pololetí

Kroužek angličtiny - 

příprava na zkoušky

Kroužek bude zaměřen na přípravu na jazykové zkoušky a certifikáty, které mohou nahradit maturitní zkoušku 

(Cambridge English Certificate, IELTS, TOEFL, atd.). Pomůžeme i s přípravou na maturitní zkoušky včetně 

písemné části. Nabídka platí pro studenty 4. ročníku.

Mgr. Alisa Zmolek
Termín po domluvě, 

pravděpodobně pondělí
ano

Kroužek ruštiny

Kroužek je určen pro zájemce o ruský jazyk, reálie a kulturu, kteří ovládají azbuku. Důraz bude kladen na aktivní 

užívání ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. Zájemci, hlaste se u 

Idy Běhalové.

PhDr. Ida Běhalová Pondělí – 15.10 – 15.55 ano

Kroužek němčiny - 

příprava na zkoušky

Kroužek bude zaměřen na přípravu na jazykové zkoušky a certifikáty, které mohou nahradit maturitní zkoušku. 

Jde zejména o Goethe Zertifikat a Österreichisches Sprachdiplom. Kroužek bude otevřen zájemcům ze všech 

ročníků, kteří za sebou mají alespoň tři roky němčiny. Bude probíhat jednou týdně - 60 minut. 

Mgr. Jana Březinová po domluvě ano

Kroužek konverzace z 

němčiny

Kroužek bude zaměřený na aktivní procvičování němčiny - východiskem budou články z časopisů, reportáže z 

internetu apod. Cílem je zlepšit a prohloubit jistotu v mluvním projevu, rozšířit si slovní zásobu a povědomí o 

tom, co se kolem nás děje.

Kroužek bude otevřen zájemcům s mírně až středně pokročilou znalostí němčiny. Bude probíhat jednou týdně v 

délce trvání 60 minut. 

Mgr. Jana Březinová po domluvě ano

Pěvecký kroužek Příležitostná setkávání, nácvik na školní akce
Mgr. Jan Drobílek

Mgr. Eva Mrózková
po domluvě ne

Divadlo ve francouzštině

Kroužek určen všem zájemcům o divadlo, výhodou je, pokud mají francouzštinu, ale není to podmínka. Cílem je 

nastudovat krátkou divadelní hru a případně se zúčastnit divadelního festivalu v Praze, popřípadě v zahraničí. 

Budeme pracovat s tělem, pohybem, hlasem i s textem divadelní hry. 

Mgr. Lucie Machová po domluvě studovna ne

Hrajeme si

 s francouzštinou

Kroužek je určen pro studenty nižšího gymnázia, kteří se chtějí naučit francouzsky. Hravou formou si osvojíme 

základní slovní zásobu a jednoduché fráze. Studenti se také seznámí s francouzskými reáliemi.
Mgr. M. Peroutková po domluvě 22 ano

FJ pro začátečníky
Kroužek je určen pro studenty vyššího gymnázia, kteří se chtějí naučit francouzsky. Osvojíme si základní slovní 

zásobu a jednoduché fráze. Studenti se také seznámí s francouzskými reáliemi.
Mgr. M. Peroutková po domluvě 22 ano

Fyzika v badatelském

centru

Kroužek je určen pro studenty z nižšího i vyššího gymnázia se zájmem o fyziku. Vyzkoušíme si různé 

experimenty, práce se softwarem na PC, ke kterému se běžně v hodinách fyziky nedostaneme.
Mgr. Lenka Pacalová po domluvě 44 ne

Kroužek v badatelském 

centru

Kroužek je určen pro studenty 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia, kteří si vyzkouší práci experimentálního 

biologa. Nahlédnou do odvětví jako molekulární biologie, mikrobiologie, buněčná biologie, fyziologie živočichů a 

rostlin a na vlastní kůži si vyzkouší řadu přístojů a vybavení běžných pro vědecká a výzkumná pracoviště. 

Bc. Radek Pečta

pátek 8. a 9. VH  

(přesný začátek po 

domluvě) 

44 ne

Zájmové kroužky na GTR ve školním roce 2021/2022



Biologický kroužek
Kroužek je určen pro studenty z nižšího i vyššího gymnázia se zájmem o biologii. Vyzkoušíme si různé 

experimenty, naučíme se poznávat naše rostliny i živočichy a zájemci si poměří síly v Biologické olympiádě.
Veronika Langová po domluvě 18 ne

Chemický kroužek
Náplní kroužku bude provádění experimentů, které se standardně neobjevují při výuce chemie. Cílem bude 

studenty seznámit s některými méně známými částmi chemie a naučit je lépe pracovat v laboratoři.
Martin Nováček

garantuje Mgr. Eva 

Drbálková, Ph.D.
32 ne

Kroužek robotiky

Kroužek je určen pro studenty nižšího gymnázia, kteří by si rádi vyzkoušeli postavit vlastního robota. Budeme 

pracovat se stavebnicí Lego Mindstorms, z níž si nejdřív robota postavíme a poté jednoduše naprogramujeme, 

co bude dělat. Nové členy všechno naučíme a zkušenějším připravíme i nějakou výzvu.

Vojtěch Růžička, garant 

Mgr. Antonín Dvořák
pátek, ca 14.45-16.15 148 ne

Základy podnikání - reálná 

firma

Kroužek je určen pro žáky 3. ročníku

Obsah: založení firmy, obsah činnosti, registrace u FÚ, bankovní evidence apod.
RNDr. Pavel Svoboda

od listopadu, 1x za 14 

dní - den dle domluvy 

(pravděpodobně středa 

od cca 14 hodin)

ne

Atletika
Pro všechny zájemce o atletiku, spolupráce s oddílem atletiky TJ Spartak Třebíč, spolek, rozvoj rychlosti, síly, 

kondice, technika atletických disciplín
Mgr. Josef Vomela

Pravidelně pondělky a 

čtvrtky 16:00 - 18:00 

stadion TJ 

Spartak 

Třebíč

ne

Triatlon

Kroužek zaměřený na trénink všech disciplín triatlonu - podle počasí a ročního období běháme, jezdíme na kole 

a plaveme, v zimě jezdíme na běžkách. Tréninky jsou venku v přírodě, na atletickém stadionu, v zimním období i 

v tělocvičně.

Mgr. Jiří Března po domluvě

stadion TJ 

Spartak 

Třebíč

ne


