KRÚŽKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

V ponuke CVČ pre šk. rok 2017/2018 je 24 záujmových krúžkov. Počet krúžkov pre triedy
nižšieho štúdia osemročného gymnázia je 7. Pre starších študentov je v ponuke 17 krúžkov.

KRÚŽKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

P.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Zameranie
krúžku - žiaci

1.

Hravá
slovenčina

Mgr. Eva Balová

všetky
triedy GYM

Mgr. M. Begala

2.

Bedmintonový
krúžok

Všetky
triedy GYM
-MIX

Mgr. M. Begala

3.

Volejbalový
krúžok

1.-4.,
dievčatá

Mgr. M. Béreš

4.

Volejbalový
krúžok

1.-4.,
chlapci

Mgr. M. Béreš

1.-4.-MIX

5.

Basketbalový
krúžok
Matematický
krúžok
Krúžok
pohybovej
aktivity

Mgr. Čižmárová

1.ročník

Mgr. Ľ. Hrubá

Žiaci tried 8ročného
štúdia, MIX

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Matematický
krúžok

Mgr. R. Janok

1.- 2.ročník,
4D

Redakčný
krúžok
Dramatický
krúžok

Mgr. Lenka
Janoková
Mgr. Lenka
Janoková

všetky
triedy GYM
všetky
triedy GYM

CHEMICKÉ
EXPERIMENTY
PRE
MATURANTOV
II.

Mgr. M. Krivá

4. ročník

Charakteristika krúžku stručná
Príprava na OSJL a súťaže;
zdokonaľovanie čitateľskej
gramotnosti
Rozvoj pohybových schopností,
zručností a pohybovej kultúry.
Účasť na súťažiach MŠ, KSK.
Vianočný turnaj 2017
Rozvoj pohybových schopností
a zručností. Účasť na súťažiach
MŠ, KSK, organizovanie 12
hod.non stop volejbalu
Rozvoj pohybových schopností
a zručností. Účasť na súťažiach
MŠ, KSK, organizovanie 12
hod.non stop volejbalu
Rozvoj pohybových schopností
a zručností. Účasť na súťažiach
MŠ, KSK, organizovanie 12
hod.non stop basketbalu
Všetko, čo nebolo na hodinách
matematiky
Rozvoj pohybových schopností,
zdokonalenie herných činností,
precvi-čenie turistických
zručností.
Všetko, čo nebolo na hodinách
matematiky
Vydávanie školského časopisu
UCHO
Príprava Vianočnej akadémie
a rôznych vystúpení na školských
podujatiach; dramatická,
moderátorská aj spevácka
príprava
Záujmový krúžok „ chemické
experimenty a výpočty pre
maturantov I.“ je určený
predovšetkým pre študentov 4.
ročníka. Jeho činnosť je zameraná
na náročnejšie chemické výpočty
zloženia roztokov, výpočty

P.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Zameranie
krúžku - žiaci

1 - 3. ročník

12.

13.

14.

15.

Cvičenia
z chémie

Aktuálne dianie
vo svete

Krúžok
budúcich
inžinierov
CHEMICKÉ
EXPERIMENTY
PRE
MATURANTOV
I.

Mgr. M. Krivá

Mgr. S. Kútna

Študenti 1.4.ročníka

RNDr. Lešová

4. r., 5D
4. ročník

RNDr.E. Macejková

Charakteristika krúžku stručná
z chemických rovníc, úlohy
súvisiace s chemickým dejom,
úlohy na precvičovanie
elektrónových štruktúrnych
vzorcov. Do plánu činnosti sú
zaradené aj biochemické témy:
metabolizmus sacharidov, lipidov
a energetický význam
biochemických dejov. Časť
činnosti krúžku je navyše
zameraná na praktické chemické
experimenty, ktoré nadväzujú na
teoretickú časť učiva maturantov.
Vzhľadom na praktický charakter
krúžku jeho činnosť prebieha
v školskom chemickom
laboratóriu.
Záujmový krúžok. Jeho cieľom je
prostredníctvom praktickej
realizácie efektných chemických
experimentov podnietiť záujem
mladých ľudí o prírodné vedy,
experimentovanie a skúmanie.
Členovia krúžku sa zúčastnia
exkurzií do závodu na spracovanie
hnojív, do čističky odpadových
vôd a do vodární. Jednou z úloh
krúžku je aj zorganizovanie
chemického predstavenia pri
príležitosti DVAT a DOD. Určitý
časový priestor bude venovaný
praktickej realizácii
experimentálnych úloh chemickej
olympiády v kategóriách A, B, C,
D.

Dopĺňanie vedomostí z OBN
a sledovanie aktuálnych tém
z oblasti politiky, kultúry vo svete.
Krúžok rozširuje všeobecný
prehľad prostredníctvom filmov,
prezentácií a diskusií.
Príprava na PČ MS a PP na VŠ

Záujmový krúžok „ chemické
experimenty a výpočty pre
maturantov I.“ je určený
predovšetkým pre študentov 4.
ročníka. Jeho činnosť je zameraná
na náročnejšie chemické výpočty
zloženia roztokov, výpočty
z chemických rovníc, úlohy

P.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Zameranie
krúžku - žiaci

Charakteristika krúžku stručná
súvisiace s chemickým dejom,
úlohy na precvičovanie
elektrónových štruktúrnych
vzorcov. Do plánu činnosti sú
zaradené aj biochemické témy:
metabolizmus sacharidov, lipidov
a energetický význam
biochemických dejov. Časť
činnosti krúžku je navyše
zameraná na praktické chemické
experimenty, ktoré nadväzujú na
teoretickú časť učiva maturantov.
Vzhľadom na praktický charakter
krúžku jeho činnosť prebieha
v školskom chemickom
laboratóriu.

Dejepis trochu
inak

Mgr. G.
Maruščáková

Štvorročné
štúdium,
MIX

17.

Slovenčina pre
4. ročník

PhDr. Helena
Oslovičová

maturitný
ročník, MIX

18.

Živá kultúra a
umenie

PhDr. Helena
Oslovičová

2. a 3.
ročník

Maľovaný svet

PRA-SEP,
1.-4.roč.

Matematický
krúžok
Cykloturistický
krúžok

Mgr. A.
Ostrožovičová
RNDr. M.
Telepovský
RNDr. M.
Telepovský

Fyzikálne
pokusy

RNDr. M.
Telepovský

1.-4., KVISEP,MIX

Prírodovedný
krúžok

RNDr J.Treľo

1- 3 roč ,4.D

16.

19.
20.

Všetko, čo nebolo na hodinách

3. - 4. ročník matematiky
1.-4., PRASEP,MIX

21.

22.

23.

Činnosť krúžku zameraná na
problematiku 20.storočia a vplyv
historických súvislostí na
súčasnosť. Príprava na olympiády
a súťaže humanitného
zamerania.
Rozšírenie poznatkov a príprava
na MS a prijímacie pohovory;
zvyšovanie čitateľskej
gramotnosti
Spájanie teoretických vedomostí
s praxou; návšteva vernisáží,
divadelných predstavení a besied
Prepojenie medzipredmetových
vzťahov VYV a GEG s INF

Rekreačnou formou spoznávať
okolie mesta Trebišov, jeho
kultúrne pamiatky a krásy okolitej
prírody, regenerácia síl, účelnejšie
využívanie voľného času na
čerstvom vzduchu.
Fyzikálnymi pokusmi a
experimentami spoznávať krásu
fyziky, príprava na olympiádu a
maturitné skúšky
Pozorovanie prírodnín , príprava
preparátov, mikroskopovanie,
pokusy, pozorovanie prírody,
práca s odbornou prírodovednou
literatúrou
Rozšírenie učiva najmä o genetiku
a etológiu
Príprava na biologickú olympiádu
kat. B

P.č.

Názov krúžku

Biológia pre
maturantov

24.









Vedúci krúžku

RNDr J.Treľo

Zameranie
krúžku - žiaci

4. roč, 5.D

Charakteristika krúžku stručná
Príprava na úspešné zvládnutie
maturitnej skúšky a prijímacích
pohovorov na vysokú školu.
Pozorovanie prírodnín,
preparátov a prírody
Rozšírenie učiva najmä
o ekológiu, environmentalistiku,
ekosozológiu a najmä
o systematickú botaniku,
mykológiu a zoológiu, ktoré sa na
riadnych hodinách nedajú prebrať
dostatročne do hĺbky. Príprava na
biologickú olympiádu kat. A

Zapíšte prosím meno, priezvisko a triedu
do ponuky krúžkov a do zátvorky za triedu uveďte:
VP - ak dávate na krúžok vzdelávací poukaz
Napr.: Ján Suši (VP), TER
3€ - ak zaplatíte za celý školský rok za tento krúžok 3 €
Napr.: Milan Krátky (3€), I.C
Žiak sa môže prihlásiť maximálne do dvoch krúžkov jeden ma zdarma, ak
odovzdá vzdelávací poukaz a druhý môže navštevovať ak zaplatí 3 EUR
za celý školský rok
ak žiak neodovzdá vzdelávací poukaz do CVČ na našej škole môže
navštevovať krúžky, ak zaplatí 5 EUR za celý školský rok za jeden krúžok
Napr.: Milan Nový (5€), I.C
Doplňujúce informácie o činnosti krúžku podajú vedúci krúžkov
Krúžok bude otvorený pri počte aspoň 12 žiakov
Zapíšte sa prosím do krúžkov do 8.9.2017
Maximálny počet žiakov v krúžku je 20 žiakov (nezapisujte sa do zoznamu nad
tento počet!)

