




Povinný maturitní předmět 
 

• ústní zkouška 

• didaktický test 

• písemná práce 

 

Český jazyk a literatura 
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• zvuková stránka jazyka 

• tvarosloví 

• skladba 

• nauka o textu 

• slohový trénink 

 

 

• nácvik písemných prací  

    v různých slohových 

    útvarech 

 

Český jazyk a literatura 

Vyučovací obsah 

jazyk literatura 

• poznávání literárních žánrů 

• výchova ke čtenářství 

 

 

 

 

 

• systematické dějiny 
literatury  

• rozbor uměleckého textu 

 

ve vyšších ročnících 
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Formy práce 
 

• samostatná četba, písemné a ústní formulování vlastních 

zážitků, postřehů z četby 

• referáty, diskuse, práce s různými zdroji informací 

• prezentace vlastní práce 

• dramatický přednes, mluvnická a umělecká vystoupení 

• vlastní literární a publicistická činnost 

• účast v soutěžích 

• besedy, přednášky, návštěvy kulturních akcí 

Český jazyk a literatura 
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  Už na konci března 

  odlétá zimní kněžna. 

  Květiny se zbarvují do různých odstínů, 

  a my tam na louce nenajdeme ani kousek stínu. 

  Sníh taje a odhaluje krásy, 

  na obloze vidíme všechny ptačí trasy, 

  na stromech malé zpěváčky 

  a jak pějí jejich zobáčky. 

 

    Teď vám ale musím říct  

    pravdu, abyste mi vyšli vstříc. 

    Jenom mrzne a je zima, 

    jsem nemocná, 

    ona mě totiž pohltila rýma. 

Český jazyk a literatura 



Učebnice 
prima – kvarta 

 

Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia 6 – 9         Fraus 

+ pracovní sešit hrazený žákem (cena kolem 70,- Kč) 

 

Čítanka pro základní školy a víceletá gymnázia 6 – 9      Fraus 

Český jazyk a literatura 
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Učebnice 
kvinta – oktáva, resp. I. – IV. ročník (učebnice si hradí žáci) 

  

Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií    SPN, a.s. 

Prokop: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století + čítanka                O. K. Soft 

 

Kostečka: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií    SPN, a.s. 

Prokop: Literatura 19. a počátku 20. století + čítanka                 O. K. Soft 
 

Kostečka: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií    SPN, a.s. 

Prokop: Přehled české literatury 20. století + čítanka   O. K. Soft 

Prokop: Přehled světové literatury 20. století + čítanka   O. K. Soft 

Bohuslav Hoffmann: Literatura III (výklad)    Scientia 

Bohuslav Hoffmann: Literatura III (výbor textů)                  Scientia 

 

Kostečka: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií    SPN, a.s. 

Bohuslav Hoffmann: Literatura IV (výklad)    Scientia 

Bohuslav Hoffmann: Literatura IV (výbor textů)                  Scientia 

Český jazyk a literatura 
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Důležité pomůcky 
 

Pravidla českého pravopisu         Academia 

(nejnovější vydání) 

 
Havránek, Jedlička: Stručná mluvnice česká        SPN, a.s. 

  

 
 

Další vhodné pomůcky 
 
Slovník spisovné češtiny pro školy a veřejnost  Academia 

 

Klimeš: Slovník cizích slov         SPN, a.s. 

Český jazyk a literatura 
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Cíl výuky 
 
 

• rozvinout u žáků všechny jazykové kompetence tak, 

aby byli schopni využívat cizí jazyk jako komunikační  

a dorozumívací prostředek v ústní i písemné podobě 

 

• seznámení žáků s reáliemi a kulturou cizích zemí 
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Výuka 

 

• standardní hodiny anglického jazyka 

• anglická cvičení 

• konverzační semináře 

• maturitní semináře 

 

• škola pořádá odpolední kurzy angličtiny pro děti 

 

 

Anglický jazyk je na naší škole vyučován plně aprobovanými vyučujícími. 

Anglický jazyk 
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Učivo 
 

• procvičujeme všechny jazykové dovednosti: 

 mluvení 

 psaní 

 čtení 

 poslech 

 

• důraz je rovněž kladen na: 

 obohacování slovní zásoby 

 zvyšování gramatické kompetence 

Anglický jazyk 
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Učebnice 
 

komplexní řada učebnic New Opportunities 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

žáci prochází jednotlivými stupni Elementary až Upper-Intermediate 

Anglický jazyk 
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Učebnice 
 

• sada učebnic obsahuje:  

  učebnice 

  pracovní sešit 

  dva slovníčky (anglicko-anglický a anglicko-český) 

  interaktivní CDrom 

 

 

• hromadný zvýhodněný nákup na začátku školního roku 

 

Anglický jazyk 
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Další výukové materiály 

 

• anglický časopis Bridge 

• gramatické příručky (např. Murphy) 

• PowerPointové prezentace 

• ukázky z filmů 

• četba anglické literatury (easy readers) 

• návštěva anglického divadla 

• interaktivní počítačové programy 

Anglický jazyk 
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Zázemí školy 

 

• knihovna s anglickou literaturou 

• anglický výukový software 

• interaktivní tabule 

• multimediální zařízení 

 

Anglický jazyk 
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Naše aktivity 
 

 

• výukové a poznávací výjezdy do Velké Británie 

(jazykové školy s mezinárodní účastí) 

 

 

• umístění na předních místech v anglických soutěžích 

Anglický jazyk 
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Základní informace 
 

 

• volen jako 2. cizí jazyk 

 

• předmět je vyučován ve všech ročnících gymnázia 

 

• skupiny – cca 16 žáků 

 

 

 

• každoročně probíhá Soutěž v německém jazyce 

 

 

 

Německý jazyk 
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Učebnice 
prima – kvarta 

 

• ucelená řada učebnic Alles klar s integrovaným pracovním 

sešitem od nakladatelství INFOA 

• poslechové nahrávky na www.infoa.cz 

Německý jazyk 
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Učebnice 
kvinta – oktáva, I. – IV. ročník  

 

• ucelená řada učebnic Direkt s integrovaným pracovním 

sešitem a s CD od nakladatelství Klett 

• Cvičebnice německého jazyka Direkt (nakl. Klett) 

Německý jazyk 
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Pomůcky 

 

• slovník česko-německý / německo-český 

• sešit A5 

Německý jazyk 
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Základní informace 

 

• volen jako 2. cizí jazyk 

 

• předmět je vyučován ve všech ročnících gymnázia 

 

• skupiny – max. 15 žáků 

 

25 

Francouzský jazyk 
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Sady učebnic 
 

                  vyšší 

           gymnázium 

 

nižší 

gymnázium 
 

 

Pomůcky 
 

učebnice, pracovní sešit, slovník, sešit A5, sešit na slovíčka 

Francouzský jazyk 
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Cílová úroveň znalosti jazyka 

 

• osmiletý cyklus:  B2 dle SERJ  

• čtyřletý cyklus:  A2-B1 dle SERJ 

 

Pozn.:  

Součástí metody Echo jsou příklady testů mezinárodní zkoušky 

DELF příslušné úrovně. 

Francouzský jazyk 
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Základní informace 
 

• volen jako 2. cizí jazyk 

 

• předmět je vyučován ve všech ročnících gymnázia 

 

• skupiny – max. 15 žáků 

 

 

 

Ruský jazyk 
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Učebnice 
 

• moderní řada učebnic Raduga po-novomu 

• vše je doplňováno řadou autentických textů, časopisů, 

komunikativních her apod.  

 

 

 

 

 

Používané učebnice připravují žáky k maturitní zkoušce a mezinárodním zkouškám podle 

Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky  (A1 – B2). 

 

 

Ruský jazyk 
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Ruský jazyk 

Slovníky 
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Ruský jazyk 

32 

žáci u památníku Petra I 

Dvorcové náměstí – Ermitáž  

 Zimní palác 

Poznávací zájezd 

Zlatý podzim v Petrohradě 





Základní informace 
 

• předmět je vyučován od primy do oktávy 

 

• jedna hodina z týdenní hodinové dotace může být vyučována jako 

cvičení s polovičním počtem žáků 

 

• volitelné předměty na vyšším gymnáziu: 

 Matematika – cvičení  Matematika – seminář 

 

• naši žáci se každoročně účastní soutěží: 

 Matematická olympiáda  Logická olympiáda  

 Pythagoriáda   PišQworky 

 Matematický klokan  MaSo 

 

Matematika 
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Výuka 
 

některé hodiny matematiky probíhají v učebně,  

která je vybavena interaktivní tabulí 

Matematika 
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Matematika 

„učení není mučení“ 



 

můžeme se učit i venku 

Matematika 
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                      Učebnice kvinta, resp. I. ročník 
 

sada učebnic Matematika pro gymnázia 

• Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky 

• Charvát, Zhouf, Boček: Rovnice a nerovnice 

• Pomykalová: Planimetrie 

 

 

 

 

 

 
• Janeček: Sbírka úloh pro střední školy 

       Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy 

Matematika 
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Pomůcky 
 

• čtverečkovaný sešit A4 

• psací potřeby 

• rýsovací potřeby  

 tužka a guma 

 pravítko a trojúhelník s ryskou 

 úhloměr 

 kružítko 

• kalkulačka 

• matematické tabulky 

Matematika 

39 





Obsah učiva 
 

• hardware a jeho údržba 

• software: 

– operační systém MS Windows 

– grafický software 

– MS Office 

• elektronická komunikace po síti, znalost práce v síti 

• vytváření webových stránek 
 

Informatika 
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Základní informace 
 

• předmět je vyučován od sekundy do oktávy 

 

• součástí výuky jsou i laboratorní cvičení z fyziky 

 

 

 

Cíl předmětu 
 

• vést žáky k tomu, aby byli schopni popsat a zdůvodnit 

běžné fyzikální jevy z přírody i z praktického života 

 

 

Fyzika 
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Výuka 
 

fyzika se převážně vyučuje v odborné učebně, 

která je vybavena počítačem a dataprojektorem 

Fyzika 
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Učebnice 
nižší gymnázium 

 

• Macháček … sada učebnic pro základní školy a víceletá gymnázia  

 

 

 

 

 

 

• pracovní sešity (hradí si žáci sami) 

 

• Sbírka úloh z fyziky pro žáky základních škol 

Fyzika 
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Fyzika 

Učebnice 
kvinta, resp. I. ročník 

 

• sada učebnic Fyzika pro gymnázia 

  

 Bednařík, Široká: Mechanika 
 

 Lepil a kol.: Sbírka úloh pro střední školy 

 

 

 

• fyzikální tabulky  

pro střední školy 
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Další aktivity 
 

• vydáváme se na exkurze: 

 planetárium, Národní technické muzeum, vědecká pracoviště, … 

 

• navštěvujeme odborné přednášky a workshopy 

 

• naši žáci se každoročně účastní soutěží: 

Archimediáda 

Fyzikální olympiáda 

Přírodovědný klokan 

FYKOSí Fyziklání 

a umisťují se na předních místech okresních a krajských kol 
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Fyzika 





Základní informace 
 

• předmět je vyučován od tercie až do oktávy  

• výuku doplňují praktická cvičení v laboratoři 

 

Forma výuky 
 

a) výklad doplňovaný demonstračními pokusy 

b) ukázky z internetu, vida, referáty a prezentace 

c) exkurze 

d) chemické olympiáda pro případné zájemce 

 

 

 

Chemie 
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Chemie 

Učebnice 
 

      

      

     Honza, Mareček: 

Chemie pro čtyřletá gymnázia 

(1. až 3. díl) 

 

 

 

sada učebnic  

pro nižší gymnázium 
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Pomůcky 
 

• sešity – A4 nelinkované (možno i čtverečkované) 

• kalkulačka (nezbytná!) 

• Periodická tabulka chemických prvků 

 

 

 

 

 

             

 k dostání v papírnictví a knihkupectví   

Chemie 
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Koncepce předmětu 
 

• předmět má umožnit žákům nahlédnout do základů chemie: 

 obecná chemie 

 fyzikální chemie 

 anorganická chemie 

 organická chemie 

 biochemie 

 analytická chemie (při praktických cvičeních) 

 

• forma výuky: 

a) výklad doplňovaný demonstračními pokusy 

b) ukázky z internetu, vida, referáty a prezentace 

c) exkurze 

d) chemické olympiáda pro případné zájemce 

Chemie 









Základní informace 

 

• předmět je vyučován v každém ročníku gymnázia 

 

• součástí výuky jsou i pravidelná laboratorní cvičení, 

kde se žáci seznámí se základy laboratorní techniky 

a prací s  mikroskopem 

 

• na vyšším cyklu nabízíme žákům volitelné předměty: 

Seminář z biologie 

Seminář z ekologie 

Příprava k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ 
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Biologie 



Rozvržení učiva 
nižšího cyklu 

 

 prima   bezobratlí živočichové 

 sekunda obratlovci, botanika 

 tercie  člověk a výchova ke zdraví 

 kvarta  geologie, ekologie 

 

• součástí výuky jsou i pravidelná laboratorní cvičení, kde se 

žáci seznámí se základy laboratorní techniky a prací s  

mikroskopem 

 

• na doplnění výuky organizujeme exkurze 
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Biologie 



Učebnice 
nižší gymnázium 

 

• používáme sadu učebnic  

 Přírodopis pro základní školy a víceletá gymnázia 

 nakladatelství Fraus 

 

• žáci si mohou k učebnicím zakoupit pracovní sešit 

 

• používáme rovněž atlasy přírodnin ze sbírek školy, 

doporučujeme i používání vlastních atlasů 
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Biologie 



Rozvržení učiva 
vyššího cyklu 

 

 I. ročník obecná biologie, botanika, mykologie 

 II. ročník zoologie 

 III. ročník biologie člověka 

 IV. ročník genetika, obecná biologie, biologie buňky, 
   ekologie 

 

• součástí výuky jsou i pravidelná laboratorní cvičení 

 

• na doplnění výuky organizujeme exkurze 

Biologie 
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Učebnice 
I. ročník 

 

• Kincl, Kincl, Jakrlová: Biologie rostlin pro gymnázia 

• Kubišta: Obecná biologie pro gymnázia 

 

 

 

• používáme rovněž atlasy  

přírodnin ze sbírek školy,  

doporučujeme i používání 

vlastních atlasů 

Biologie 
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Biologie 

Naše aktivity 
 

• na doplnění výuky organizujeme exkurze 

 

 

 

 

 

 

 

 

• zájemci o biologii se mohou účastnit Biologické olympiády 





Základní informace 

 

• předmět je vyučován v každém ročníku gymnázia 

 

• příprava k maturitní zkoušce  

možnost navýšení hodinové dotace dle zájmu studentů 

 

• tradičně se naši žáci účastní zeměpisné olympiády  

v okresních a krajských kolech 

 

 

Zeměpis 
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Učební obsah předmětu 

nižší gymnázium 

• prima 

Planeta Země 

Přírodní obraz Země 

• sekunda 

Amerika, Afrika, Austrálie, 
Oceánie, Polární oblasti 

• tercie 

Asie, Evropa 

• kvarta 

Česká republika 

Lidé a hospodářství 

vyšší gymnázium 

• kvinta, I. A 

Přírodní obraz Země 

• sexta, II. A 

Lidé a hospodářství 

Makroregiony světa 

• septima, III. A 

Makroregiony světa 

• oktáva, IV. A 

Zeměpis České republiky 

Zeměpis 
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Učebnice 
vyšší cyklus 

 

ucelená řada učebnic  

nakladatelství České geografické společnosti 

 

Zeměpis 
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Pomůcky 
 

• atlasy od nakladatelství Kartografie 

• Slepé mapy od nakladatelství Fragment 

• sešit A4 

 

Zeměpis 
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Základní informace 
 

• předmět se vyučuje na nižším i vyšším gymnáziu 
 

• na vyšším gymnáziu  možnost volby cvičení a semináře  
 

• volitelný maturitní předmět 

 

Naše aktivity 
 

• organizace exkurzí   archívní pracoviště, muzea aj. 
 

• možnost účasti v soutěžích  

  např.: Dějepisná olympiáda, Staroboleslavský klíč 

Dějepis 
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Obsah učiva  
nižší gymnázium 

 

• prima pravěk a starověk 

• sekunda středověk 

• tercie novověk do počátku 20.století 

• kvarta nejnovější dějiny 

Dějepis 
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Obsah učiva  
vyšší gymnázium 

 

• kvinta a I. ročník  pravěk a starověk 

• sexta a II. ročník  středověk a raný novověk 

• septima a III. ročník novověk 

• oktáva a IV. ročník  nejnovější dějiny 

 

(volitelný maturitní předmět) 

Dějepis 
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Učebnice pro nižší gymnázium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prima               sekunda              tercie                kvarta 

 

(pracovní sešity možné po dohodě s vyučujícím)  
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Dějepis 



Učebnice pro vyšší gymnázium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    kvinta          sexta          septima     oktáva 

       +    +      +         + 

    I.ročník             II.ročník          III.ročník   IV.ročník   

Dějepis 
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Pomůcky na hodiny dějepisu 

 

• sešit 

• blok 

• psací potřeby 

Dějepis 
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Základní informace 

• výuka probíhá ve všech ročnících gymnázia 

 

Náplň předmětu 

a) základy psychologie  

b) základy sociologie 

c) základy politologie, právní teorie a ekonomie 

d) dějiny filosofie, systematická filosofie, základy etiky 

Občanská výchova 

Základy společenských věd 
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Učebnice na nižším cyklu  
 

 

• Občanská výchova. Rodinná výchova. Nakladatelství Fraus. 

Občanská výchova 

Základy společenských věd 
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Učebnice na vyšším cyklu 
 

Vlková, Doležalová: Psychologie.  

Nakladatelství Computer Media. 

 

Buriánek: Sociologie. 

Nakladatelství Fortuna. 

 

Ryska: Právo pro střední školy. 

Nakladatelství Fortuna. 

Občanská výchova 

Základy společenských věd 
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Učebnice na vyšším cyklu 
 

 

Sojka: Ekonomie pro střední školy.  

Nakladatelství Fortuna. 

 

 

 

  Hejduk: Filozofie – učebnice.  

  Nakladatelství Computer Media.  

Občanská výchova 

Základy společenských věd 
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Formy a metody práce 
 

• skupinové práce 

• práce s textem 

• vyhledávání, zpracování a prezentace informací 

• referáty 

• soutěže 

• besedy s odborníky 

• frontální výuka 

• projekty 

• diskuse 

• testy 

 

 

Občanská výchova 

Základy společenských věd 
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Soutěže a projekty 
 

• opakované vynikající umístění v soutěži  

Finanční gramotnost: 

2013/2014: 3. místo v celostátním kole 

 

• SAPERE, vědět, jak žít 

 

• další projekty … spolupráce s Amnesty International 

 

Občanská výchova 

Základy společenských věd 
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Základní informace 

• výuka v primě 

 

Obsah předmětu 

• kolektivní tvorba 

• osvojování základních hereckých dovedností: 

 

 

 

 

Dramatická výchova 
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 hlasová výchova 

 rétorika 

 pohyb a komunikace 

 improvizace 

 kultivovaná interpretace textu 

 stylizovaný výraz 



Základní informace 

• výuka od primy do sexty 

 

Cíle předmětu 

• vést žáky k toleranci v oblasti artificiální i nonartificiální hudby 

• vzdělávat žáky v hudebních dějinách i teorii v souvislosti 

s ostatními disciplinami - uměleckými, společenskými i vědními 

• pěstovat ve vyvíjejících se osobnostech hudební vkus 

 

 

podporujeme přirozené tvůrčí touhy žáků 

Hudební výchova 
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Naše aktivity 
 

 

• prezentace výsledků práce žáků  

nejen na půdě školy, ale 

i v uměleckých soutěžích 

a přehlídkách 

 

 

• účast na koncertních, operních či muzikálových představeních 

 

 možnost pro žáky, jak nevšedně, a přitom efektivně prožít výuku 

Hudební výchova 
Dramatická výchova 
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Pomůcky 

 

• učebnice a zpěvníky jsou žákům k dispozici v učebně HV 

 Charalambidis a kol.: 

 Hudební výchova pro 6.-9.r. ZŠ, pro I.-II.r. gymnázia 

 

Žáci potřebují v každé hodině:  

• tenký linkovaný a notový sešit 

• propisku, obyčejnou tužku, zvýrazňovač či pastelky 

• lepidlo, nůžky 

Hudební výchova 
Dramatická výchova 
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   Výuka 

 

• prima-sexta a I.-II.ročník 

na vyšším cyklu volitelnost mezi Vv a Hv 

 

 

• septima-oktáva a III.-IV.ročník 

VÝTVARNÝ SEMINÁŘ (volitelný) 

 

 

Výtvarná výchova 
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praktická 
výuka 

výstavy, plenér  
a výtvarné soutěže 



Pomůcky 

 

• základní kancelářské potřeby 

  sešit A4 (nelinkovaný) 

 

• pracovní oděv (plášť, stará košile apod.) 

 

• na nákup materiálu bude v září od každého žáka vybrána 

částka 150,-/pololetí 

Výtvarná výchova 
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Základní informace 
 

• předmět se vyučuje ve všech ročnících gymnázia 

… pro výuku jsou žáci rozděleni na skupiny podle pohlaví 

… povinná hodina plavání pro žáky primy a sekundy v bazénu 

 

• nabídka sportovních kroužků  

    míčové hry 

    atletika 

    plavání 

Tělesná výchova 
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Čelákovická odysea 

každoroční outdoorová soutěž 

Tělesná výchova 
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Tělesná výchova 
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Lyžařský kurz  

19. – 23. 1.  2014   Postalm 

 

• pro sekundu a prvák s kvintou, 

kapacitu lze doplnit ostatními 

žáky 

 

• sjezdové lyžování,          

snowboarding 

• Rakouské Alpy 

 

 



Tělesná výchova 
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Sportovní kurz 
 

• pro třeťák a septimu 

• turistika, sportovní hry, 

střelba, lezení po skalách, 

orientační běh GPS, 

netradiční teambuildingové 

hry 

 

• kempy a chaty v ČR 

22. – 25. 4. 2014   Sloup v Čechách  



Tělesná výchova 
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Florbal  

největší sportovní úspěchy v historii naší školy 

Mistrovství ČR 

 

 

družstvo chlapců z tercie a kvarty  

 

2012 – 3. místo 

2013 – 4. místo 

Tělesná výchova 
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Besedy a vystoupení 

akce školy 
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akce školy 
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Vánoční setkání 



104 

akce školy 

Ptačí budky 



Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 

tel.:  326 929 011 

fax.: 326 994 887 

e-mail:  info@gymnacel.cz  

www.gymnacel.cz 

Kontakty 


