ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V ŠK. ROKU 2016/2017 NA GYMZE

ŠPORTOVÉ KRÚŽKY

POR.Č

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI ZČ

ANOTÁCIA
Zlepšiť fyzickú kondíciu, zdokonaliť sa v technike i teórii basketbalu a v základných herných
činnostiach, zmysluplne využiť voľný čas, pripraviť družstvo pre postupové turnaje,
zdokonaliť sa v technike i teórii futsalu, zmysluplne využiť voľný čas, pripraviť družstvo pre
postupové futbalové turnaje

BASKETBAL/
FUTSAL

Mgr. Gajdošík M.

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

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

LEZENIE/TURISTICKÝ

Mgr. Jurinová B.

Osvojiť si teoretické základy techniky lezenia a turistiky, 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

KALOKAGATIA

Mgr. Fašková O.

PLÁVANIE

ŠPORTOVÉ HRY

PaedDr. Kubáňová Ž.

Mgr. Bebčáková Z., PhD.

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

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

Otvoriť záujmovú činnosť pre žiakov z iných škôl, prehlbovať toleranciu a rešpekt k inakosti,
sprístupniť ihrisko a telocvičňu školy pre športovú činnosť

OBLASŤ PRÍRODNÝCH VIED, TECHNIKY
A EKONOMIKY
OBLASŤ CUDZÍCH
JAZYKOV

ČLOVEK A PRÍRODA

CHÉMIA A JA

Mgr. Leibiczerová J.

RNDr. Laštíková K.

Prehĺbiť poznatky z prírodných vied a prepojiť ich s bežným životom. Pripravovať žiakov na
BIO olympiádu a SOČ

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 . Pripraviť žiakov na školské a vyššie kolo CHO a
SOČ

MATEMATIKA V ŠKOLE

Mgr. Potočáková Ľ.

Rozvíjať kľúčové kompetencie, precvičovať prebrané učivo zo stredoškolskej matematiky
a zlepšiť matematické zručnosti, ktoré žiaci využijú na vyučovaní. Zapojiť ich do
matematických súťaží

TVORIVÁ CHEMICKÁ
DIELŇA

PaedDr. Kitašová K.
Ing. Turoňová J.

Zdokonaľovanie kľúčových kompetencií žiakov gymnázia prostredníctvom realizácie
zaujímavých experimentov, práce s chemikáliami a chemickými pomôckami

VEKTOR GRAFIK

RNDr. Gerthofferová N.

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

ZELENÁ ŠKOLA A
EKOLÓGIA

Mgr. Leibiczerová J.

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

Mgr. Rančáková E.
DSD SKÚŠKA A
MATURITA Z
NEMČINY KOMLETT!

Mgr. Zajacová Z.

KRÚŽOK CUDZÍCH
JAZYKOV

Mgr. Matušíková Z.
Mgr. Dorková M.

PARLI ITALIANO?
(HOVORÍŠ PO
TALIANSKY?)

ZÁKLADY LATINČINY

Osvojiť si a preukázať vyššiu úroveň komunikatívnych kompetencií v nemeckom jazyku,
pripraviť žiakov 4. ročníka na DSD 2 skúšku s cieľom získať Nemecký jazykový diplom II.
stupňa a tiež na písomnú a ústnu formu maturitnej skúšky z NEJ

Rozvíjať kompetencie v oblasti komunikácie v cudzom jazyku, rozvíjať kreativitu, jazykové
schopnosti žiakov, citlivosť ich zmyslového vnímania s dôrazom pre slovo a výraz.
Spoznávať základné prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie

Mgr. Hreusová M.

Komunikatívnou formou si osvojiť základy talianskeho jazyka a pripraviť sa na pobyt v
Taliansku, aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi na modelových komunikačných
situáciách. Lepšie spoznať Taliansko, jeho kultúru a mentalitu talianskeho národa

PaedDr. Sádecká K.

Oboznámiť žiakov so základmi latinského jazyka, získať primárnu zásobu latinského jazyka,
spoznať význam najpoužívanejších latinských pojmov a citátov v odbore medicíny, farmácie,
práva a dejepisu

OBLASŤ SPOLOČENSKÝCH VIED
A KULTÚRY

ZOPAKUJ SI
ZÁKLADY
ANGLIČTINY

DEBATNÝ KLUB

DOBROVOĽNÍCKE
DIELNE

LITERÁRNY KRÚŽOK

UMELECKÝ KLUB

Mgr. Bajcsiová P.

PAEDdR. Červencová K.

Mgr. Ďurek S., PhD.

PaedDr. Kitašová K.
Ing. Turoňová J.

PaedDr. Červencová K.

Mgr. Ďurek S., PhD.

Zopakovať a upevniť základy z anglického jazyka, ktoré sa od žiakov očakávajú pri nástupe
do 1. ročníka G, precvičiť a rozšíriť vedomosti z ANJ gramatiky a slovnej zásoby, zvýšiť
sebaistotu žiakov v rozprávaní v ANJ

Rozvíjať prostredníctvom debaty komunikačné zručnosti, logické, kritické myslenie,
argumentačné schopnosti, pohotovo, rýchlo reagovať na názory oponenta. Viesť žiakov k
akceptovaniu názorovej plurality

Povzbudzovať rozvoj dobrovoľníckych aktivít mladých ľudí s cieľom zvýšiť povedomie o
existujúcich možnostiach, rozširovať ich škálu a zlepšovať ich kvalitu. Podporovať
dobrovoľnícke aktivity s ohľadom na posilňovanie solidarity mladých ľudí a ich angažovanosti
ako zodpovedných občanov. Cez dobrovoľnícke aktivity získať osobné zručnosti pre ďalšie
štúdium, trh práce i osobný život

Rozšíriť a prehĺbiť doterajšie poznatky z literárnej vedy, systematizovať poznatky o
jednotlivých literárnych obdobiach a smeroch, rozšíriť poznatky o súčasnej literárnej tvorbe a
postmodernom umení, rozvíjať kreatívne myslenie formou tvorivého písania

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

