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Názov krúţku
BASKETBALOVÝ

FITNESS

FLORBAL

HOROLEZECKÝ

Vedúci ZČ
Mgr. Gajdošík M.

PaedDr. Kubáňová Ţ.

Anotácia
Zlepšiť fyzickú kondíciu, zdokonaliť sa v technike i teórii
basketbalu, základné herné činnosti, zmysluplne vyuţiť voľný
čas, pripraviť druţstvo pre postupové basketbalové turnaje.

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.

p.Bernátová B.

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.

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.

Mgr. Bebčáková Z.

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.

5.

PLÁVANIE

6.

SÁLOVÝ FUTBAL

Mgr. Gajdošík M.

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

Mgr. Bebčáková Z.

Rozvíjať pohybové zručnosti, odrazovú silu dolných končatín,
švihovú silu a rýchlosť paţí a špeciálnu obratnosť. Pestovať
pozitívny vzťah k športovým aktivitám.
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TURISTICKÝ KRÚŢOK

ANGLICKÁ A AMERICKÁ
LITERATÚRA

GRAMATICKÝ KRÚŢOK
– ANGLICKÝ JAZYK
KONVERZAČNÝ
KRÚŢOK – ANGLICKÝ
JAZYK

12.

KOREŠPONDENCIA
S FRANCÚZSKYMI
PRIATEĽMI

13.

KONVERZÁCIA VO
FRANCÚZSKOM
JAZYKU

14.

15.

LITERÁRNY KRÚŢOK

NEMECKY S ÚSMEVOM

Mgr. Staňová V.

Mgr. Staňová V.

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

Ing. Holišová M.

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

Mgr. Surovčíková K.

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.

Komunikovať vo francúzskom jazyku na danú tému písomnou
i hovorenou formou prostredníctvom IKT so ţiakmi z frankofónnej
krajiny.

Mgr. Lovišková D.

Systematizovať, prehĺbiť a upevniť jazykové kompetencie
s cieľom úspešného zvládnutia maturitnej skúšky, rozšíriť slovnú
zásobu, zlepšiť kompetenciu porozumenia vo francúzskom
jazyku.

Mgr. Červencová K.

Mgr. Ďuráčiková M.

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

17.

GEOGRAFICKÝ KRÚŢOK

18.

3D GAME DEV

19.

ZDRAVOTNÍCKY
KRÚŢOK

Mgr. Leibiczerová J.

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
ţivočíchy, vedieť ich zaradiť do systému.

p.Kucháreková J.

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

p. Tomašovič P.

Mgr. Fašková O.
Mgr. Jurinová B.

Získať praktické poznatky a vedomosti z programovania,
modelovania objektov, naučiť sa navrhnúť a prakticky vytvoriť
jeden level 3D hry s vyuţitím animácii a efektov v PC hrách.

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

