Ponuka klubov v školskom roku 2017/2018

P.č.

Názov klubu

1

Úspešná maturita
C1

2

Škola pre
študentov,
študenti pre školu

3

Konverzácia v
ANJ

Vedúci klubu

Mgr. Michaela OLEJÁROVÁ

Mgr. Michaela OLEJÁROVÁ

Mgr. Denisa MIČEKOVÁ

Pre koho je klub
určený

Krátky popis zamerania klubu či obsahovej náplne...

- štvrtý a piaty ročník
bilingválneho štúdia

Cieľom je Tvoja úspešná maturita z anglického jazyka na úrovni C1,
prostriedkom precvičovanie typov cvičení, ktoré sa môžu objaviť v
maturitnom teste, a konverzácia na témy, ktoré sa nachádzajú v cieľových
požiadavkách pre túto úroveň.

- všetci

Chceš školu, v ktorej sa Ti bude páčiť? Najvyšší čas aktívne sa podieľať
na jej vytváraní. Pomôž nám vytvoriť prostredie, v ktorom sa budeme
všetci cítiť príjemnejšie, zorganizovať aktivity, do ktorých sa radi zapoja aj
Tvoji spolužiaci, a popri tom spoznaj mnoho zaujímavých ľudí.

septima A

Cieľom klubu je získať vyššiu uroveň B2 komunikatívnej kompetencie v
anglickom jazyku. Hodiny sú zamerané na prípravu na ústnu a písomnú
časť maturitnej skúšky. Zahŕňa precvičovanie cvičení, konverzačné témy,
prácu s obrázkami i riešenie komunikačných situácií v dialógoch podľa
cieľových požiadaviek pre úroveň B2.

4

Klub vytrvalých
nemčinárov

Mgr. Alena CICMANOVÁ

Ok.A , V.B, III. B a Sp. B

5

Záhady fyziky

Ing. RNDr. Viliam ŠTUBŇA

všetci

Cieľom je doviesť maturantov, ktorí absolvovali v predchádzajúcom roku
povinne-voliteľný predmet KNJ, k úspešnej maturite z nemeckého jazyka
v ústnej časti na úrovni B2. Obsahom sú zostávajúce konverzačné témy,
práca s obrázkami a riešenie
komunikačných situácií v dialógoch podľa cieľových požiadaviek
úrovne B2.
Ako vznikol vesmír? Čierne diery. Je vesmír nekonečný? Existujú planéty
pri iných hviezdach? Kedy zanikne Zem? Čo je čas? Môže plynúť
naopak? Einsteinova teória relativity.

6

Masterchef
Javorka

PaedDr. Ľubica CVENGROŠOVÁ

všetci

Zasvätenie do tajomstiev kuchyne a základov kulinárskeho umenia

7

Klub tvorivých
matematikov

PaedDr Ľubica Cvengrošová

IV. A., IV. B

Príprava na externú časť maturitnej skúšky

8

Matematický klub

PaedDr Ľubica Cvengrošová

T:A,K:B,III.B,IV.A,IV.B,O.A

Pomoc pri precvičovaní matematických úloh.(Príď, ak máš problém.)

9

Bedminton

Mgr. Gabriel LIČÁK

všetci

Zdokonaľovanie individuálnych a herných zručností v bedmintone s
cieľom zostaviť reprezentáciu školy pre školské súťaže

10

Strelecký klub

Mgr. Gabriel LIČÁK

všetci

Základné poznatky o streľbe z vzduchových zbraní spojené so súťažnou
streľbou na terč v priestoroch krytej strelnice .

11

Mladý záchranár

Ing. Jarmila Jendrichovská

všetci

Ako poskytnúť prvú pomoc, ako zvládnuť kritické situácie? Príď medzi
nás.

12

Cvičenia z
matematiky

Mgr. Oľga MEDERYOVÁ

Sp.A, V. B

Príprava na externú časť maturitnej skúšky

primárne kvinty - oktávy,
bilingválne triedy

Nebavia ťa nanútené témy z učebníc, ale chceš sa zlepšovať v
komunikácii v jazykoch, ktoré sa učíš? Jazyková kaviareň čaká na tvoju
návštevu (a hádam budú aj koláčiky od vašich kolegov a p. Cvengrošovej
:D)

V.B

Cieľom je dostať sa úspešne na jazykovú úroveň C1 prostredníctvom
precvičovania rôznych typov maturitných úloh, zdokonaľovania sa v
písanom i ústnom prejave a obohacovania aktívnej i pasívnej slovnej
zásoby.

prima, sekunda, tercia

Futbal, florbal, volejbal. Zdokonaľovanie individuálnych a herných
zručností v športových hrách s cieľom zostaviť reprezentáciu školy pre
školské súťaže

13

14

15

Jazyková kaviareň
TED

Ready for C1

Športové hry

Mgr. Dominika BAŠISTOVÁ

Mgr. Dominika BAŠISTOVÁ

Mgr. Ľubomír Vojčík

16

Volejbalový krúžok

Mgr. Ľubomír Vojčík, Fabiánová

prima, sekunda, tercia

Zdokonaľovanie individuálnych a herných zručností vo volejbale s
cieľom zostaviť reprezentáciu školy pre školské súťaže

17

Poznávame
Taliansko

Mgr. Daniela LOZANOVÁ

študenti taliančiny - vyššie
ročníky

Cieľom činnosti klubu bude bližšie sa zoznámiť s kultúrou a životom v
Taliansku, aj priamo, prostredníctvom exkurzie v Taliansku.

18

Kreatívna
všeprodukcia

PaedDr. Gabriela ZAHURANCOVÁ

primárne kvinty - oktávy,
bilingválne triedy

Kreatívne písanie ( nielen pre súkromné účely ) spojené s výtvarným
doladením priestorov školy, miesto pre otvorené mysle, nápadité hlavy a
zručné ruky ...

19

Atraktívne
sezónne športy

Mgr. Zuzana RETTEROVÁ

príma - kvarta

Rozhýb sa! Príď vyskúšať cyklisktiku, korčuľovanie, MonkeyLand, kolky,
bouling, netradičné loptové hry a iné zaujímavé aktivity aj podľa Vášho
výberu...

20

Webdizajn a
sieťové technolgie

Ing. Radovan PAPCUN

všetci

Riešenie postupov a technólogií pri tworbe WEB stránok; sieťové riešenia
webhostingu.

21

Klub
spoločenských
tancov

Sx. A, II. B

Tanečná príprava študentov pod vedením skúsených tancmajstrov. Do
februárového "Venčeka" - Reprezentačného plesu gymnázia zvládnete
základy štatndardných i latinsko-amerických tancov, ktoré neskôr určite
využijete v osobnom i profesionálnom živote.

Vanda a Peter Urbanoví

22

Fyzika na VŠ

Mgr. Eva Lajčáková

maturitný ročník

Pokračovanie minuloročnej prípravy k prijímacím skúškam z fyziky na
vysoké školy prevažne medicínskeho zamerania

23

Deskriptívna
geometria

Mgr. Jozef BAK

predmaturitný a maturitný
ročník

Základy deskriptívnej geomterie pre všetkých, ktorí v budúcnosti plánujú
študovať architektúru alebo dizajn...

