
Zoznam záujmových útvarov zverejnený na WEB- stránke školy 30.8.2019 

KRÚŽKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

V ponuke CVČ pre šk. rok 2019/2020 je 18 záujmových krúžkov. Počet krúžkov pre triedy nižšieho 
štúdia osemročného gymnázia je 8. Len pre starších študentov je v ponuke 10 krúžkov. 

„Hrubotlačou“ a červenou farbou sú vyznačené krúžky aj pre žiakov 8-ročného gymnázia. 
 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku 
Zameranie 

krúžku - žiaci 
Charakteristika krúžku - 

stručná 

1. 
Bedmintonový 
krúžok  

Mgr. M. Begala 
MIX, 8-ročné 
a 4- ročné 
štúdium 

Príprava na osvojenie si ZHČ, 
účasť na OK, KK,DSS 

2. Športové hry  Mgr. M. Begala 
MIX, 8-ročné 
štúdium 

Príprava na osvojenie si ZHČ, 
účasť na OK, KK. 

3. 
Volejbalový 
krúžok  

Mgr. M. Bereš 
MIX, 4-ročné 
štúdium 

Príprava na osvojenie si ZHČ, 
účasť na OK, KK, DSS. 

4. 
Basketbalový 
krúžok  

Mgr. M. Bereš 
MIX, 4-ročné 
štúdium 

Príprava na osvojenie si ZHČ, 
účasť na OK, KK, DSS. 

5. 
Krúžok 
pohybových 
aktivít 

Mgr. Ľ. Hrubá 
OKT- MIX Príprava na osvojenie si ZHČ, 

účasť na OK, KK,  DSS. 

6. 
Trochu iná 
matematika 

Mgr. R. Janok 
PRA, 1. 
ročník 

Iný pohľad na matematické 
úlohy, príprava na MO, 
Pytagoriádu. 

7. 
Dramaticko-
redakčný krúžok  

Mgr. Lenka Janoková 

všetky triedy 
GYM 

Príprava Vianočnej akadémie 
a rôznych vystúpení na 
školských podujatiach; 
dramatická, moderátorská aj 
spevácka príprava. Vydávanie 
školského časopisu UCHO 

8. 
Mladý záchranár 
 

Mgr. M. Krivá 

Nižšie 
ročníky 8-
ročného 
gymnázia   

Ponúka základné poznatky o 
poskytnutí prvej pomoci, 
praktické ukážky a užitočné 
rady v neočakávaných 
situáciach v spolupráci s SČK. 
Príprava na súťaže 
vyhlasované MŠ SROV. 

9. 
 
Atuálne dianie vo 
svete 

 
Mgr. S. Kútna 

 
Všetci 
študenti 1.-4. 
ročníka 

 
Dopĺňanie vedomostí z OBN 
a sledovanie aktuálnych tém 
z oblasti politiky, kultúry vo 
svete. Krúžok rozširuje 
všeobecný prehľad 
prostredníctvom filmov, 
prezentácií a diskusií. 

10. 
Zaujímavá 
matematika 

RNDr. Lešová SEK,TER,KVA 
Iný pohľad na matematické 
úlohy, príprava na MO, 
Pytagoriádu. 

11. 
Chémia 
olympionikov 
 

RNDr.E. Macejková 

1 – 4 . ročník   Záujmový krúžok „ chémia 
olympionikov“  je určený 
predovšetkým pre študentov 
so zvýšeným  záujmom o 



Zoznam záujmových útvarov zverejnený na WEB- stránke školy 30.8.2019 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku 
Zameranie 

krúžku - žiaci 
Charakteristika krúžku - 

stručná 

chémiu. Jeho činnosť je 
zameraná na náročnejšie 
chemické výpočty zloženia 
roztokov, výpočty 
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.  
 

12. 
Dejepis trochu 
inak 

Mgr. G. Maruščáková 

Študenti 1.-4. 
ročníka 

Činnosť krúžku zameraná na 
problematiku 20.storočia 
a vplyv historických súvislostí 
na súčasnosť. Príprava na 
olympiády a  súťaže 
humanitného zamerania. 

13. 
Slovenčina pre 4. 
ročník 

PhDr. Helena 
Oslovičová 

4. ročník 
GYMTV 

Rozšírenie poznatkov 
a príprava na MS a prijímacie 
pohovory; zvyšovanie 
čitateľskej gramotnosti. 

14. 
Živá kultúra a 
umenie 

PhDr. Helena 
Oslovičová 

1., 2.  a 3. 
ročník 
GYMTV 

Spájanie teoretických 
vedomostí s praxou; návšteva 
vernisáží, divadelných 
predstavení a besied. 

15. Maľovaný svet 
Mgr. Alica 
Ostrožovičová 

Žiaci 8- 
ročného aj 4-
ročného 
štúdia, MIX 

Netradičné formy v umení, 
príprava na olympiády.  

16. 
Cykloturistický 
krúžok 

RNDr. M. Telepovský 

Žiaci 8- 
ročného aj 4-
ročného 
štúdia, MIX 

Spoznávanie okolia Trebišova i 
Slovenska formou 
cykloturistiky. Voľnočasové 
aktivity na čerstvom vzduchu.  

17. 
Prírodovedný 
krúžok 

RNDr J.Treľo 
1- 3. roč. 4- 
ročného 
štúdia  

Pozorovanie prírodnín , 
príprava preparátov, 
mikroskopovanie, pokusy, 
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pozorovanie prírody, práca 
s odbornou prírodovednou 
literaturou. 
Rozšírenie učiva najmä 
o genetiku a etológiu 
Príprava na biologickú 
olympiádu kat. B. Výlety do 
prírody v blízkom okolí. 

18. 
Biológia pre 
maturantov 

RNDr J.Treľo 

3.- 4. roč. 4-
ročného 
štúdia 

Príprava na úspešné 
zvládnutie maturitnej skúšky 
a prijímacích pohovorov na 
vysokú školu. Pozorovanie 
prírodnín, preparátov 
a přírody. 
Rozšírenie učiva najmä 
o ekológiu, 
environmentalistiku, 
ekosozológiu a najmä 
o systematickú botaniku, 
mykológiu a zoológiu. Príprava 
na biologickú olympiádu kat. 
A. Výleta do prírody. 

 

 

 Žiak sa môže prihlásiť maximálne do dvoch krúžkov. Ak odovzdá vzdelávací 

poukaz zaplatí 3 EUR za záujmový útvar („krúžok“)  za celý školský rok za 

jeden krúžok 

 ak žiak neodovzdá vzdelávací poukaz  do CVČ na našej škole  môže 

navštevovať krúžky, ak zaplatí 5 EUR za celý školský rok za jeden krúžok 

 Doplňujúce informácie o činnosti krúžku  podajú  vedúci krúžkov 

 Krúžok bude otvorený pri počte aspoň 12 žiakov 

 Zapíšte sa prosím do krúžkovnajneskôr  do 5.9.2019 (prostredníctvom TU) 

 Maximálny počet žiakov v krúžku je 20 žiakov 

 

 

 

  


