ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V ŠK. ROKU 2014/2015
POR.Č

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI ZČ

ANOTÁCIA

1.

KALOKAGATIA

Mgr. Fašková O.

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

2.

HOROLEZECKÝ

Mgr. Jurinová 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.

3.

VOLEJBAL MIX

Mgr. Bebčáková Z., PhD.

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

4.

SÁLOVÝ FUTBAL

Mgr. Jurinová B.

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

5.

FLORBAL

Mgr. Ďurek S., PhD

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

6.

CROSSFIT

PaedDr. Kubáňová Ž.

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.

Mgr. Bebčáková Z., PhD.
PaedDr. Kubáňová Ž.
Mgr. Jurinová B.

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.

7.

PLÁVANIE 1,2,3

8.

HOVOR NEMECKY

9.

UMELCKÝ KLUB

10.

GRAMATICKÝ KRÚŽOK
– ANGLICKÝ JAZYK

11.

12.

ZELENÁ ŠKOLA A
EKOLÓGIA

ČLOVEK A PRÍRODA

Mgr. Zuzana Zajacová

Mgr. Červencová K.
Mgr. Ďurek S., PhD.

Mgr. Stančeková D.

Mgr. Leibiczerová J.
Mgr. Rančáková E.

Mgr. Leibiczerová J.

Osvojiť
si a
preukázať vyššiu
úroveň
komunikatívnych
kompetencií
v nemeckom jazyku , odpovedať na otázky,
nadväzovať rozhovor, rozširovať si slovnú zásobu, pripraviť aktivity na
otvorené hodiny nemeckého jazyka, naučiť sa vystupovať
a prezentovať na verejnosti.

Rozvíjať intelektové schopnosti, individualitu osobnosti študenta
netradičnými formami. Rozšíriť interpretačné zručnosti pri tvorbe
krátkych divadelných inscenácií, herecké zručnosti a kreativitu pri
tvorbe literárnych, dramatických, výtvarných a audiovizuálnych
umeleckých diel. Zapájať študentov do verejno-kultúrneho života tak,
aby sa stali jeho súčasťou; reprezentovať Gymnázium Hlinská
smerom k širokej verejnosti. Navštevovať galérie, koncerty, divadelné
predstavenia a iné kultúrno-spoločenské podujatia.

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.

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.

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.

13.

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.

14.

GEOGRAFICKÝ
KRÚŽOK

RNDr. Kucháreková J.

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

15.

VEKTOR GRAFIK

Mgr. Némethyová E.

16.

ZDRAVOTNÍCKY
KRÚŽOK

Mgr. Fašková O.

17.

MULTIKULTÚRNA
VÝCHOVA

Mgr. Krajčovičová H.

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

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

Poskytnúť informácie o iných kultúrach a poukázať na ich vzájomné
vzťahy. Uvedomiť si korene, možnosti a ohraničenia vlastnej kultúry.
Rozvíjať porozumenie pre odlišné vnímanie sveta. Motivovať
k spolupráci s príslušníkmi odlišných kultúr.

