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Týždeň vedy a techniky
Sprievodné aktivity

November 2020

Už sedemnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční

v období 9. - 15. novembra 2020.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a
techniky v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a
technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti
podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a
pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vychádzame z toho, že
v nasledujúcich rokoch, vzhľadom na rast priemyslu, vzrastie záujem o technických odborníkov, ktorí
budú riadiť rozvoj hospodárstva v našej vlasti. Z tohto dôvodu v učebnom pláne posilňujeme
vyučovanie predmetov matematiky, fyziky, chémie a biológie. Do učebných osnov a tematických
výchovno-vzdelávacích plánov prírodovedných predmetov sme zahrnuli aktivity na popularizáciu
štúdia prírodných vied  exkurzie .

„ Chceme ísť ďalej a chceme byť lepší. “
Odkaz pedagógov a žiakov Gymnázia v Trebišove počas Týždňa vedy a techniky.

Aktivity počas týždňa vedy a techniky:

9.-15. november 20202

Biológia a chémia
1. Organizácia žiackych súťaží-predmetové olympiády, SOČ
2. Príprava exkurzií a iných mimoškolských foriem vzdelávania žiakov
3. Sledovanie najnovších odborných a pedagogicko-psychologických publikácií
4. Prenos aktuálnych informácií zo vzdelávacích podujatí v MPC a iných vzdelávacích
organizáciách členmi VO
5. Iniciovanie publikačnej činnosti členov VO
6. Starostlivosť o nadaných, talentovaných žiakov
7. Návrhy pre tvorbu žiackych projektov
8. Pomoc pri realizácií školských projektov
9. Vzdelávanie učiteľov v odbore, jazykových znalostiach, v ovládaní prostriedkov IKT
10. Využívanie IKT vo vyučovaní predmetov
11. VO človek a príroda zaradí využívanie služieb internetu pri vyučovaní svojich
predmetov
Informatika , matematika a fyzika
1. Práca s nadanými žiakmi
2. Realizácia predmetových olympiád, SOČ, pytagoriády, ďalších súťaží
3. Uplatňovanie nových progresívnych a inovačných metód vo vyučovaní
4. Využívať systém Moodle aj www stránku školy k príprave študentov na hodiny
(Umiestniť študijný materiál, príklady, vzorové riešenia, návody...)
5. Zapojiť sa do súťaží – iBobor, Pangea-všetci žiaci aj nižšie ročníky

6. Využívať interaktívnu tabuľu a tablety na skvalitnenie, zefektívnenie
a spestrenie výučby
7. Implementovať do hodín finančnú a čitateľskú gramotnosť
Plánované akcie v školskom roku 2020/2021:
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Noc výskumníkov, v rámci Týždňa vedy a techniky
Návšteva ZOO v Kavečanoch
Akcia organizovaná pre žiakov sekundy, tercie a kvarty
Termín: október 2020
Zodpovední: RNDr. D. Ružinská, RNDr. J. Treľo
Návšteva meteorologickej stanice v Milhostove
Akcia organizovaná pre žiakov 1. ročníka
termín: október 2020
Zodpovedná: Mgr. A. Ostrožovičová
Tematická exkurzia na podporu FYZ
Akcia organizovaná pre žiakov sekundy, tercie a kvarty
Termín: november 2020
Zodpovední: RNDr. M. Telepovský, RNDr. M. Lešová
Deň vody. Exkurzia ČOV Trebišov
Akcia organizovaná pre žiakov 2. ročníka
Termín: marec 2021
Zodpovedná: RNDr. E. Macejková
Vinárstvo Ostrožovič Veľká Tŕňa
Bioplynová elektráreň a skleník Oborín
Akcia organizovaná pre žiakov 2. a 3. ročníka
Termín: marec 2021
Zodpovední: RNDr. D. Ružinská, Mgr. M. Krivá

Tematická exkurzia na podporu MAT a INF
Akcia organizovaná pre žiakov sekundy, tercie a kvarty
Termín: november 2020
Zodpovední: Mgr. R. Janok, RNDr. M. Lešová
Tematická exkurzia na podporu FYZ
Akcia organizovaná pre žiakov 2. a 3. ročníka
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Termín: marec 2021
Zodpovední: RNDr. M. Telepovský, RNDr. M. Lešová
Tematická exkurzia na podporu INF a MAT
Akcia organizovaná pre žiakov 3. ročníka (MAI a MAM)
Termín: marec/apríl 2021
Zodpovední: RNDr. M. Telepovský, Mgr. R. Janok a Mgr. D. Čižmárová

Záujmové útvary - krúžky so zameraním alebo s podporou prírodovedných predmetov
pracujú v rámci CVČ na Gymnáziu v Trebišove priebežne počas celého školského roka
2020/2021:
Matematický krúžok: Zaujímavá matematika
Upevnenie a prehĺbenie učiva, príprava na matematické súťaže. Tejto krúžkovej činnosti sa
venuje 19 žiakov.
Vedúca záujmového útvaru: RNDr. Miriam Lešová
Chemický krúžok: Veda nás baví
Čo je to veda? Všetko okolo nás, stačí sa rozhliadnúť a pochopiť … Zoznámte sa s tajomstvami
prírody, sami si vyskúšajte prácu s laboratórnymi pomôckami a zabavte sa pri vedeckých
pokusoch v škole i mimo nej. Hravou formou sa pripravíme na biológiu, chémiu a prepojíme
svoje vedomosti na dejepis, výtvarnú výchovu, geografiu ..trošku aj na telesnú výchovu. Tejto
krúžkovej činnosti sa venuje 16 žiakov.
Vedúca záujmového útvaru: Mgr. Michaela Krivá
Chemický krúžok: Chémia pre olympionikov
Záujmový krúžok „ chémia olympionikov“ je určený predovšetkým pre študentov so zvýšeným
záujmom o 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. Tejto krúžkovej činnosti sa venuje
12žiakov.
Vedúca záujmového útvaru: RNDr. Erika Macejková
Šachový krúžok
Využitie voľného času na riešenie logických hlavolamov a šachových partií. Tejto krúžkovej

činnosti sa venuje 15 žiakov.
Vedúci záujmového útvaru: RNDr. Miroslav Telepovský

V Trebišove 28.09.2020

Predkladá
PaedDr. Mária Kašaiová
riaditeľka školy

