Ponuka klubov v školskom roku 2018/2019

P.č.

Názov klubu

Vedúci klubu

Pre koho je klub
určený

Krátky popis zamerania klubu či obsahovej
náplne...

1

Deskriptívna
geometria

Mgr. Jozef Bak

štvrtáci, piataci, oktáva,
(septima)

Príprava na prijímacie skúšky z odboru architektúra.

2

Poď sa túlať po
Slovensku!

Mgr. Ivana Užáková

bilingvalisti

Hlavná náplň klubu je spoznávanie Slovesnka a
navštevovanie rôznych kultúrnych podujatí.
1 krát v mesiaci spoločne zorganizujeme celodenný výlet
prisôsobený počasiu a iným okolnostiam.
Môžeme chodiť na náročnejšie aj menej náročné túry,
navštevovať slovenské mestá, kultúrne pamiatky a podujatia,
cestovateľské kiná a akékoľvek iné aktivity podľa záujmu :)
Viac informácií rada poskytnem osobne.

3

4

Základy španielčiny

Mladý záchranár

Mgr. Denisa Mičeková

Ing. Jarmila Jendrichovská

od kvarty - starší študenti

Ak sa ti páči španielčina a chceš sa naučiť základy tohto
jazyka, spoznať kultúru španielsky hovoriacich krajín,tak sa
pridaj do klubu, kde spolu sa naučíme krásy tohto jazyka.

všetci

Mladý záchranár je klub, v ktorom sa naučíte ako pomôcť
sebe, ale aj iným v rôznych životných situáciách. Naučíme sa
základy prvej pomoci, ako sa orientovať a prežiť v prírode,
ako sa zachovať pri rôznych situáciách napr. živelné
pohromy, havárie, požiare...

Cieľom je pripraviť študentov na maturitnú skúšku v
nemeckom jazyku, úroveň B2, nácvik rozličných
komunikačných situácií, diskusia na jednotlivé témy s
obohatením slovnej zásoby a množstvo nových poznatkov z
reálií nemecky hovoriacich krajín.

5

Znalosť nemčiny zaručený úspech v
Európe

Mgr. Alena Cicmanová

záujemci o maturitu v
nemeckom jazyku, ročníky
septima - oktáva, resp. III. V. ročník bilingválu

6

MasterChef

PaedDr., Ľubica, Cvengrošová

príma - kvarta

Získať základné zručnosti pri pečení jednoduchých druhov
zákuskov.

7

Matematický klub

PaedDr., Ľubica, Cvengrošová

1.B

Doplnkové precvičovanie učiva matematiky pre zotretie
rozdielov ôsmakov a deviatákov

8

Matematika pre
maturantov

PaedDr., Ľubica, Cvengrošová

4.B, 5.A, 5.B, O.A

Rozvíjať kompetencie z matematiky žiakov pripravujúcich sa
na maturitu z matematiky.

9

Art

ME Thomas Arthur Smith

maturanti bilingval

Príprava maturantov z umenia a kultúry.

10

Bedminton

Mgr.Gabriel Ličák

všetci

Zdokonaľovanie individuálnych a herných zručností v
bedmintone s cieľom zostaviť reprezentáciu školy pre školské
súťaže.

11

volejbal

Mgr.Gabriel Ličák

všetci

Zdokonaľovanie individuálnych a herných zručností vo
volejbale s cieľom zostaviť reprezentáciu školy pre školské
súťaže

12

futbal, florbal

Mgr. Ľubomír Vojčík

prima-kvarta

zdokonaľovanie pohybových zručností a schopností, príprava
žiakov na prípadnú reprezentáciu školy.

13

14

15

Debatný klub

Šachový krúžok

Turistický klub Batoh

PhDr.Renáta Kudriková, PhD.

Ing. RNDr. Viliam Štubňa

Mgr.Mária Rerková

od 16 rokov

Bližšie informácie získate u Filipa Bajtoša, študenta
septimy A

všetci

Budeme hrať šach, zlepšovať sa v taktike aj stratégii.
Počas školského roka zorganizujeme 2. ročník šachového
školského turnaja.
Zo štyroch najlepších (3 chlapci a 1 dievča) sformujeme
družstvo, ktoré sa zúčastní na Majstrovstvách Košického kraja
v šachu 4-členných družstiev ZŠ a SŠ v marci 2019.

žiaci osemročného gymnázia

Ak obľubuješ potulky horami i dolinami nášho krásneho
Slovenska, tak máš jedinečnú príležitosť ako si túto radosť
dopriať počas školského roka 2018/19, raz mesačne počas
soboty alebo nedele (po vzájomnej dohode).

16

Let´s Talk

Mgr. Lucia Hrebeňárová

Septima, Oktáva

Príprava na ústnu časť maturitnej skúšky a zlepšenie
komunikačných schopností študentov maturitného a pred
maturitného ročníka.

17

Rozširujúca chémia príprava k maturite a
na VŚ

Mgr. Jana Krupková

maturanti z chémie

Precvičovanie maturitných tém , výpočtov a úloh z prijímacích
pohovorov na VŠ.

18

Klub spoločenských
tancov

Vanda a Peter Urbanoví

Sx. A, II. B

Tanečná príprava študentov pod vedením skúsených
tancmajstrov. Do februárového "Venčeka" - Reprezentačného
plesu gymnázia zvládnete základy štatndardných i latinskoamerických tancov, ktoré neskôr určite využijete v osobnom i
profesionálnom živote.

19

Webdizajn a sieťové
technolgie

Ing. Radovan PAPCUN

všetci

Riešenie postupov a technólogií pri tworbe WEB stránok;
sieťové riešenia webhostingu.

20.

Klub študentskej
rady

Mgr. Melánia Ondziková

kvarta - oktávy,
bilingválne triedy

Aby to fungovalo....
Aj ty môžeš byť tou kvapkou v mori, ktorá má moc iniciovať
zmenu a vniesť nový vietor do študentského života ;)

21.

Jazyková kaviareň
TED

Mgr. Dominika BAŠISTOVÁ,
Mgr. Melánia Ondziková

kvinty - oktávy,
bilingválne triedy

Nebavia ťa nanútené témy z učebníc, ale chceš sa zlepšovať
v komunikácii v jazykoch, ktoré sa učíš? Jazyová kaviareň
čaká na tvoju návštevu.

