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Názov krúţku

ALTERNATÍVNY
KRÚŢOK

AMERICKÁ A ANGLICKÁ
LITERATÚRA

ČLOVEK A PRÍRODA

DIVADELNÝ KRÚŢOK

FITNESS

Vedúci ZČ

Mgr. Kilíková J.
Mgr. Mečárová E.

Mgr. Staňová V.

Mgr. Leibiczerová J.

Mgr. Červencová K.

PaedDr. Kubáňová Ţ.

Počet prihlásených
ţiakov

Anotácia

15

Netradičnou formou rozvíjať intelektové schopnosti, individualitu
osobnosti študenta. Vnímať, prijímať a tolerovať inakosť v
rôznych oblastiach. Zapájať študentov do verejno-kultúrneho
ţivota tak, aby sa stali jeho súčasťou; reprezentovať Gymnázium
Hlinská smerom k širokej verejnosti. Spolupracovať s kultúrnymi
inštitúciami, najmä so Stanicou.

14

Rozširovať poznatky z oblasti anglickej a americkej kultúry,
historického pozadia jednotlivých literárnych smerov a štúdiom
samotných literárnych prác. Zvýšenie jazykových zručností ţiaka
so zameraním na čítanie s porozumením, rozprávanie a písomný
prejav.

26

Spoznávať zaujímavé zákutia našej prírody. Pripraviť študentov
na školské a krajské kolo biologickej olympiády. Získať zručnosť
pri uskutočňovaní pokusov z biológie a chémie.Precvičiť
a doplniť sprístupňované učivo z biológie a chémie. Spoznať
naše rastliny a ţivočíchy, vedieť ich zaradiť do systému.

24

Rozvíjať dramatické nadanie a schopnosti u ţiakov. Naučiť sa
pracovať s dramatickým textom pri jeho inscenácii. Zdokonaliť
umelecký prednes dramatického textu. Zdokonaliť prácu
s neverbálnymi prostriedkami (hlas, gestika, mimika, pohybová
stránka) pri inscenovaní dramatického textu .

15

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

6.

7.

8.

FLORBAL

HOROLEZECKÝ

CHÉMIA V KOCKE

9.

KARIÉRA A JA

10.

KLUB ANGLICKÉHO
JAZYKA

11.

KONDIČNÝ TRÉNING

p.Bernátová B.

Mgr. Jurínová B.

15

16

PaedDr. Kitašová K.

21

Ing. Turoňová J.

32

PaedDr. Hofírková K.

15

Mgr. Jurínová B.

16

Zdokonaliť základné herné činnosti jednotlivca. Takticky pripraviť
druţstvo na školské a medziškolské zápasy. Zvýšiť všeobecnú
pohybovú výkonnosť. Rozvíjať pohybové zručnosti a návyky.
Upevňovať vzťahy v školskom kolektíve.

Osvojiť si teoretické základy techniky lezenia, zaisťovania,
materiálneho vybavenia. Osvojiť si bezpečnostné zásady pri
lezení a pobyte v horách
Rozvíjať silové a vytrvalostné
schopnosti. Zvýšiť všeobecnú pohybovú výkonnosť. Ponúknuť
alternatívu k tradičným športom.

Prehĺbiť
u
záujemcov
o ďalšie
štúdium
na
VŠ
(lekárskej,farmaceutickej,veterinárskej,
prírodovedeckej
)
poznatky z chémie riešením rôznych typov príkladov a
problémových úloh. Zdokonaľovať svoje praktické zručnosti pri
práci s chemikáliami v chemickom laboratóriu. Pripraviť súbor
efektných experimentov na akcie školy.

Pripraviť študentov na trh práce, rozvinúť pozitívne zručnosti
potrebné pre zamestnanie sa a tímovú prácu, spoznať a vedieť
sa orientovať na portáloch ponúkajúcich prácu, pracovať
s webovými stránkami vysokých škôl.

Rozvíjať schopnosti samostatne odvodiť gramatické pravidlá na
základe exemplárnych viet. Osvojiť si a preukázať vyššiu
úroveň komunikatívnych
kompetencií
v anglickom
jazyku na danú tému, odpovedať na otázky, nadväzovať
rozhovor, rozširovať si slovnú zásobu.

Osvojiť si teoretické základy kondičného cvičenia, techniku
a tempo cvičenia, správne dýchanie pri cvičení. Cvičením
dosiahnuť komplexné zlepšenie pohybových schopností.
Prostredníctvom aktívneho odpočinku odbúrať stres. Vytvoriť
trvalý vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite.

12.

KOREŠPONDENCIA
S FRANCÚZSKYMI
PRIATEĽMI

Mgr. Prečinská Z.
Mgr. Lovišková D.

14

13.

LITERÁRNY KRÚŢOK

Mgr. Štalmachová L.

15

14.

MATEMATIKA
PREVAŢNE VÁŢNE

Mgr. Potočáková Ľ.

29

15.

NEMČINA AUTENTICKY

Mgr. Pagáčová H.

35

16.

PLÁVANIE

Mgr. Barčáková D.

Bc.Bartoš S.

Komunikovať vo FRJ na danú tému písomnou i hovorenou
formou prostredníctvom IKT so ţiakmi z kontaktnej školy College
Don Michel v Conquet. Spoznávanie inej kultúry.

Rozvíjať čitateľské , analytické a interpretačné zručnosti
študentov. Rozširovať vedomosti študentov o literárnohistorickom
vývoji a o mimoriadnych dielach slovenskej a svetovej literatúry.
S vyuţitím zlatého fondu slovenskej a svetovej literatúry
ponúknuť študentom pozitívne hodnoty, modely správania
Cez riešenie problémových matematických úloh zopakovať
a prehĺbiť stredoškolské učivo z matematiky. Rozvíjať logické
a analytické myslenie
Osvojiť si a preukázať vyššiu úroveň
komunikatívnych
kompetencií
v nemeckom jazyku
na
danú tému,
odpovedať na otázky, nadväzovať rozhovor, rozširovať si slovnú
zásobu.

14

Športovou činnosťou kompenzovať sedavý spôsob ţivota,
rozvíjať pohybové schopnosti a morálno-vôľové vlastnosti.
Umoţniť študentom aktívne trávenie voľného času. Neplavcom
umoţniť získať základné plavecké zručnosti.

14

Získať
praktické
poznatky
a vedomosti
z elektroniky
a programovania
8-bitových
mikrokontrolérov.
Navrhnúť
a prakticky zostrojiť autonómneho mobilného robota pre súťaţ
Istrobot 2012 v Bratislave.

17.

ROBOTIKA

18.

SÁLOVÝ FUTBAL

Mgr. Gajdošík M.

15

19.

SÚČASNÁ
FILOZOFIA

Mgr. Krajčovičová H.

20

Zlepšiť fyzickú kondíciu, zdokonaliť sa v technike i teórii futbalu,
zmysluplne vyuţiť voľný čas, pripraviť druţstvo pre postupové
futbalové turnaje.

Upriamiť pozornosť na dnešnú filozofiu, prelínanie kultúr
filozofovania. Rozvíjať zručnosti pri práci s textom rôznych
filozofov.

20.

TURISTICKÝ KRÚŢOK

Mgr. Staňová V.

15

Návštevou rôznych zákutí prehĺbiť záujem o krásy prírody na
Slovensku a v okolí Ţiliny. Spoznávať faunu a flóru navštívených
lokalít.

21.

VOLEJBAL –
BEDMINTON SPEEDMINTON

Mgr. Bebčáková Z.

15

Rozvíjať pohybové reakcie, odrazovú silu dolných končatín,
švihovú silu a rýchlosť paţí a špeciálnu obratnosť. Prípraviť
druţstvo na reprezentáciu školy.

22.

ZDRAVOTNÍCKA
PRÍPRAVA

Mgr. Fašková O.
Mgr. Jurinová B.

16

Rozširovať a zdokonaľovať teoretické a praktické zručnosti ţiakov
v oblasti poskytovania prvej pomoci. Prípraviť druţstvo 1. pomoci
na úspešnú reprezentáciu školy v postupových súťaţiach.

