PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

ARDUINO
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: Ing. Kamil HNATH
cieľová skupina: začiatočníci
náplň: mikroprocesorová stavebnica ARDUINO, návrh elektronického zariadenia, naprogramovanie
a praktická realizácia
termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: učebňa informatiky 2

BRIDŽOVÝ KRÚŽOK
•
•
•

vedúci krúžku: RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK
cieľová skupina: tercia A – oktáva B, I. A – IV. A (bez vzdelávacích poukazov)
náplň: Vieš, že Tomáš Pavlík reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách Európy juniorov v

súťažnom bridži? Vieš, že jeden z absolventov našej školy vďaka bridžu precestoval Európu a je
stabilným členom slovenského reprezentačného družstva dospelých? Bridž je uznávaným
duševným športom. Chceš to skúsiť aj ty? Naučíš sa pravidlá, budeš veľa hrať, osvojíš si základné
systémy a herné techniky. A čo by to bol za šport, keby si v ňom aj nesúťažil?!
•
•

termín: utorok, 14:30 – 16:30 hod.
miestnosť: digitálna učebňa

DIVADELNÝ KRÚŽOK
•
•

•
•

•

vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: nácvik divadelnej hry (herectvo, výtvarníctvo, hudobná a technická réžia)
termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: školská knižnica

FUTSALOVÝ KRUŽOK
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: PhDr. Ľubomír SOBEK
cieľová skupina: príma – kvarta B
náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra
termín: štvrtok, 14:30 – 16:30 hod.
miestnosť: sekunda A

GO
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: pravidlá hry GO, herné situácie a stratégie doskovej hry GO
termín: štvrtok, 14:30 – 16:30 hod.
miestnosť: sekunda A

HĽADÁME PRIATEĽOV
•
•
•

vedúci krúžku: PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ
cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: práca v eTwinning-ovom priestore, ktorý zahŕňa: komunikáciu v anglickom jazyku a

•
•

termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: učebňa INF2

rozvíjanie PC zručností v rôznych aplikáciách

1

JA FIRMA
•
•
•

vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
cieľová skupina: septima A – oktáva B, III. A - IV. A
náplň: Chceš sa naučiť ako založiť firmu a ako ju riadiť? Ak áno, tento krúžok ťa to naučí.

Cieľom krúžku je založiť si skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť. Prejdeme všetkými
krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú
činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej
skúsenosti, získate možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní
podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Prioritne je krúžok určený pre študentov Aplikovanej
ekonómie. Ostatní žiaci sú vítaní (po dohode s vedúcou krúžku).
•
•

termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: digitálna učebňa

KRÚŽOK AUTOŠKOLY
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: PaedDr. Miroslav PETROV
cieľová skupina: kvinta A – oktáva B; I. A - IV. A
náplň: príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenia
termín: pondelok a streda, 16:30 - 18:45
miestnosť: učebňa 512, Pražská 4, Košice

KRÚŽOK PRVEJ POMOCI
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: výučba zásad poskytovania prvej pomoci, príprava družstiev na súťaže a zapájanie sa do aktivít
Červeného kríža
termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť:

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU
•
•

•

•

•

vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
cieľová skupina: kvinta A – oktáva B, I. A – IV. A
náplň: osobnostný rast, plnenie dlhodobých osobných cieľov v oblasti dobrovoľníctva, športu a talentu
termín: podľa dohody so žiakmi + víkend
miestnosť: školská knižnica

MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY
•
•
•
•

•

vedúci krúžku: RNDr. Viera VODIČKOVÁ, doc. Ing. Roman Vodička , PhD.
cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: Poznáte Bang alebo Osadníkov? Príďte si zahrať hry, pri ktorých budete strategicky uvažovať,
rýchle sa rozhodovať a nachádzať rôzne cesty k víťazstvu. Ale hlavne zaujímavo strávite čas s priateľmi.
termín: pondelok, 14:30 – 16:30 hod.
miestnosť: I. A

NOVINÁRSKY KRÚŽOK
•
•
•

•

•

vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: tvorba a vydávanie školského časopisu v elektronickej podobe, propagácia školských podujatí,
školy, mesta a vlastnej tvorby
termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: učebňa informatiky 3

ROBOGAL
•
•
•
•

•

vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
cieľová skupina: všetci žiaci školy
náplň: príprava na robotické súťaže, SOČ, základy tvorby modelov a ich ovládanie cez počítač, práca
s legom a prezentovanie školy s robotickými modelmi
termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: učebňa informatiky 1

2

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
cieľová skupina: tercia A – oktáva B; I. A - IV. A
náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
termín: pondelok, 14:30 – 16:30 hod.
miestnosť: telocvičňa

ZAČÍNAME S RUŠTINOU
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ
cieľová skupina: I. B a všetci začiatočníci
náplň: zábavnou formou preniknúť do tajov ruštiny od úplného začiatku
termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: učebňa CJ2

ZMATURUJME Z RUŠTINY
•
•
•
•
•

vedúci krúžku: PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ
cieľová skupina: septima A, II. A
náplň: rozvoj komunikačných schopností a zručností v ruskom jazyku formou zaujímavých konverzačných
tém
termín: podľa dohody so žiakmi
miestnosť: učebňa CJ2

3

