PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

Por.č

Názov krúžku

Vedúci ZČ

Anotácia

1.

HOROLEZECKÝ

Mgr. Jurínová B.

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.

2.

VOLEJBALOVÝ

Mgr. Bebčáková Z.

Zlepšiť fyzickú kondíciu, zdokonaliť sa v technike i teórii volejbalu,
základné herné činnosti, zmysluplne využiť voľný čas, pripraviť
družstvo pre postupové turnaje.

3.

SÁLOVÝ FUTBAL A
FLORBAL

Mgr. Jurínová B.

Zlepšiť fyzickú kondíciu, zdokonaliť sa v technike i teórii futbalu,
florbalu, zmysluplne využiť voľný čas, pripraviť družstvo pre
postupové futbalové, florbalové turnaje.

4.

5.

6.

FITNESS

PLÁVANIE

DEJEPISNÝ KRÚŽOK

PaedDr. Kubáňová Ž.

PaedDr. Kubáňová Ž.

Mgr. Fašková O.
Mgr. Štalmachová L.

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.

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

Prehĺbiť u záujemcov o históriu poznatky z dejepisu,
zdokonaľovať svoje zručnosti pri práci s historickými prameňmi,
vedieť vyjadriť vlastný názor na závažné problémy ľudskej
spoločnosti.

7.

8.

9.

10.

11.

MATURITA
Z ANGLICKÉHO JAZYKA
HROU
GRAMATICKÝ KRÚŽOK
– ANGLICKÝ JAZYK
KONVERZAČNÝ
KRÚŽOK – ANGLICKÝ
JAZYK

GRAMATICKÝ KRÚŽOK
– FRANCÚZSKY JAZYK

ČLOVEK A PRÍRODA

Mgr. Trenčanová A.

Rozšíriť si slovnú zásobu, upevňovať poznatky gramatických
väzieb a lexiky, rozvíjať receptívne (listening, reading)
a produktívne (writing. speaking) jazykové stratégie.

Mgr. Stančeková D.

Rozvíjať schopnosti samostatne odvodiť gramatické pravidlá na
základe exemplárnych viet. Osvojiť si a preukázať vyššiu
úroveň komunikatívnych
kompetencií
v anglickom
jazyku s využitím anglickej gramatiky.

Mgr. Zadňan M.

Osvojiť si a preukázať vyššiu úroveň komunikatívnych
kompetencií
v anglickom jazyku na danú tému, odpovedať
na otázky, nadväzovať rozhovor, rozširovať si slovnú zásobu.

Mgr. Gašpercová A.

Mgr. Leibiczerová J.

Rozšíriť si poznatky z gramatiky, osvojiť si a preukázať vyššiu
úroveň komunikatívnych
kompetencií
vo francúzskom
jazyku
na danú tému, nadväzovať rozhovor, rozširovať si
slovnú zásobu.

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. Spoznať naše rastliny a
živočíchy, vedieť ich zaradiť do systému.

12.

CHÉMIA A JA

RNDr. Laštíková K.

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 v chemickom
laboratóriu. Pripraviť súbor efektných experimentov na akcie
školy.

13.

GEOGRAFICKÝ KRÚŽOK

RNDr. Kucháreková J.

Vyhľadávať aktuálne geografické informácie na internete a
v odborných publikáciách, práca s mapou, tvorba geografických
stránok.

Oboznámiť sa s uvedomelým zaobchádzaním s financiami a so
zákonitosťami podnikania, princípmi jednoduchého a podvojného
účtovníctva, vedieť sa orientovať vo faktúrach a výpisov,
spracovať daňové priznanie.

14.

PRIPRAVME SA NA
PODNIKANIE

Ing. Mudrík F.

15.

VEKTOR GRAFIK

Mgr. Némethyová E.

Získať a zdokonaliť zručnosti pri tvorbe vektorových obrázkov,
rozvíjať tvorivé schopnosti pri tvorbe grafických návrhov
a pochopiť princíp tvorby vektorovej grafiky

16.

ZDRAVOTNÍCKY
KRÚŽOK

Mgr. Fašková O.

Rozširovať a zdokonaľovať teoretické a praktické zručnosti žiakov
v oblasti poskytovania prvej pomoci. Pripraviť družstvo 1. pomoci
na úspešnú reprezentáciu školy v postupových súťažiach.

Mgr. Bebčáková Z.

Rozvíjať zručnosť a kreativitu pri výrobe drobných úžitkových
a dekoratívnych predmetov, oboznamovanie sa s rôznymi
výtvarnými technikami, spolupodieľať sa na výzdobe priestorov
školy.

17.

HAND MADE

