PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
V ŠK. ROKU 2018/2019 NA GYMZE

šport

TYP
KRÚŽKU

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI ZČ

ANOTÁCIA

CROSSFIT

Mgr. Palica M.

Osvojiť si teoretické základy posilňovania, techniku a tempo cvičení, optimálnu záťaž
a správne dýchanie pri cvičení. Praktickými cvičeniami na strojoch dosiahnuť zlepšenie
pohybových schopností. Rozvíjať silu svalstva celého tela

KALOKAGATIA

Mgr. Fašková O.

PINGPONG,
BADMINTON

príroda
prírodné vedy

ČLOVEK A PRÍRODA

Mgr. Palica M.

Mgr. Leibiczerová J.

CHÉMIA A JA

RNDr. Laštíková K.

ZELENÁ ŠKOLA A
EKOLÓGIA

Mgr. Leibiczerová J.
Mgr. Rančáková E.

Oživiť olympijské ideály a aplikovať princípy fair-play v hre i v živote. Spolupracovať s
organizáciami zaoberajúcimi sa olympijskou problematikou

Zlepšiť fyzickú kondíciu, zdokonaliť sa v technike i teórii oboch hier, v základných herných
činnostiach, zmysluplne využiť voľný čas, pripraviť družstvo pre postupové turnaje

Prehĺbiť poznatky z prírodných vied a prepojiť ich s bežným životom. Pripravovať žiakov na
BIO olympiádu a SOČ

Prehĺbiť u záujemcov o ďalšie štúdium na VŠ (lekárskej, farmaceutickej, veterinárskej,
prírodovedeckej )
poznatky z chémie riešením problémových úloh. Zdokonaľovať svoje
praktické zručnosti pri práci s chemikáliami . Pripraviť žiakov na školské a vyššie kolo CHO a
SOČ

Realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, ktoré vedú
k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu. Podporiť tímovú prácu a pomáhať vytvárať
spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie

technika

ÚVOD DO
POČÍTAČOVÝCH SIETI
Cisco CCN A1

DSD SKÚŠKA A
MATURITA Z
NEMČINY KOMLETT!

jazyky

FRANCÚZŠTINA NIELEN
PRE MAURANTOV

KRÚŽOK RUSKÉHO
JAZYKA A
JAZYKOVÉ HRY

"NIGTMARES ARE
DREAMS TOO"

ZMATURUJ Z
ANGLIČTINY
CVIČENIA ZO
SLOVENSKÉHO
JAZYKA

TVORIVÉ PÍSANIE

Mgr. Šutek M.

Mgr. Zajacová Z.

Zoznámenie sa so základnými pojmami v sieťových technológiách a rozvíjanie zručností
potrebných pre navrhovanie a realizáciu malých sietí.
CCNA1: Úvod do sietí je pre sieťových špecialistov prvým stupňom zo štyroch, ktoré môžu
absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

Osvojiť si a preukázať vyššiu úroveň komunikatívnych kompetencií v nemeckom jazyku,
pripraviť žiakov 4. ročníka na DSD 2 skúšku s cieľom získať Nemecký jazykový diplom II.
stupňa a tiež na písomnú a ústnu formu maturitnej skúšky z NEJ

Mgr. Matušíková Z.

Rozvíjať kompetencie v oblasti komunikácie vo francúzskom jazyku, vedieť reagovať v
rôznych situáciách a spoznávať krajiny, v ktorej sa rozpráva po francúzsky

Mgr. Kariakinová M.

Kreatívne, zábavne, netradične, efektívne a kvalitne žiakov oboznámiť s rôznymi jazykovými
a gramatickými javmi, ktoré sú typické pre ruský jazyk s cieľom vyvolať záujem u žiakov
o ruský jazyk, ale i zároveň precvičiť a zlepšiť žiakove jazykové zručnosti

Mgr. Dorková M.

Mgr. Veličová S.

Mgr. Štalmachová L.

PaedDr. Červencová K.

Formou rôznych druhov dramatického umenia rozvíjať kreativitu, jazykové schopnosti
študentov v anglickom jazyku, citlivosť ich zmyslového vnímania s dôrazom pre slovo a
výraz. Spoznávať a osvojovať základné prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Spoločné pretvorenie literárneho diela do živých obrazov

Upevniť a rozšíriť gramatické zručnosti na úrovni B2. Rozvíjanie kompetencií v oblasti
listeningu, porozumenia. Oboznámiť sa s trikmi a tipmi ako si jednoducho a bez stresu
manažovať daný maturitný test

Rozvíjať komunikačné zručnosti v ústnej a písomnej komunikácii, slovnú zásobu čitateľské
zručnosti a zlepšovať techniku čítania, upevňovať poznatky z pravopisu slovenského jazyka

Prehĺbiť doterajšie vedomosti zo štylistiky, z interpretácie umeleckých textov, formovať
kritické myslenie pri tvorbe a interpretácii vlastných textov

Mgr. Ďurek S., PhD.

Rozvíjať prostredníctvom debaty komunikačné zručnosti, logické, kritické myslenie,
argumentačné schopnosti, pohotovo, rýchlo reagovať na názory oponenta. Viesť žiakov k
akceptovaniu názorovej plurality

Ing. Bc.Turoňová J.

Prostredníctvom zážitkových aktivít navodiť proces sebapoznávania- svojich silných stránok
a rezerv, poznávať trh práce a jeho zákonitosti, vytvoriť si vlastné portfólio

Mgr. Krajčovičová H.

Získať hlbšie informácie o iných kultúrach a vzťahoch kultúr, pomôcť uvedomiť si vlastné
korenie, podnecovať k tolerancii voči príslušníkom odlišných kultúr. Motivovať k spolupráci s
príslušníkmi iných kultúr

KARIÉRA A JA
vedy

Kariéra

Spoločenské

DEBATNÝ KLUB

MULTIKULTÚRNA
VÝCHOVA

