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Gymnázium 

Záujmový krúžok Deň Hodina Vedúci krúžku 

1. Posilňovanie 

Podľa 
dohody 

Podľa 
dohody 

D. Hriník 
2. Ak chceš pracovať na svojej kondícii a sile môžeš sa prihlásiť na krúžok posilňovanie. Po škole v 

určených časoch môžete tento priestor využívať. Začiatočníci môžu pracovať na základoch a 
pokročilí sa môžu zdokonaľovať v cvičení. Krúžok je pre dievčatá aj chlapcov. 

3. Spevácky zbor  

Pondelok 
/Utorok 

14.00 - 
15.00 
/7.00 - 

8.00 

D. Sabová 
4. Krúžok pre všetkých, ktorí radi spievajú, alebo hrajú na hudobný nástroj. Budeme cvičiť piesne na 

školské sv. omše, učiť sa nové piesne a trochu aj pracovať na technike spevu, zlepšovať dýchanie a 
rozsah hlasu. 

5. Šachový krúžok  

Utorok 
14.00 - 
16.00 

Š. Jaroš 

6. Koluje ti v žilách modrá krv? Ak aj nie, kráľovská hra „šach“ ťa prenesie do sveta stratégie, logického 
myslenia a taktiky. Šach má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Tento krúžok je určený pre úplných 
začiatočníkov aj pokročilejších, žiakov základnej školy aj gymnazistov. Lebo v šachu môže aj mladší 
poraziť staršieho, malý veľkého... Aj najmä, šach ťa naučí poraziť svoju vlastnú netrpezlivosť, začneš 
premýšľať dopredu a pochopíš, že vyhrať sa dá aj keď prehráš. 

1. Staň sa kronikárom    

Ak chceš zachytávať históriu školy, poď do kronikárskeho krúžku. Získaš tým možnosť vyberať 
udalosti, ktoré budú zachytené pre ďalšie generácie, tvoriť dizajn kroniky, stretnúť sa so zaujímavými 
ľuďmi, ktorých požiadaš o autogram do kroniky a mnohé iné... a to všetko spolu s ďalšími nadšencami 
ako si Ty! Pozn. Krúžok vytvára pridanú hodnotu škole, preto je grátis. 

2.  

Podľa 
dohody 

Podľa 
dohody 

Z. Kasmanová 

3. Mozgová posilka (1. ročník GYM)  

Pondelok 
Podľa  

dohody 
M. Bittšanský 

4. Krúžok pre všetkých, ktorí sa radi zamýšľajú nad zaujímavými úlohami v škole či v živote a chceli by 
túto schopnosť svojho mozgu posilniť. Výsledok sa určite dostaví na výsledkoch z 
matematiky/fyziky, monitore, možno aj riešení olympiádnych príkladov. A v dospelom živote na 
primeranom platovom ohodnotení. 

5. Debatný krúžok  

Pondelok 
14:30 -
16.30 

J. Hrkút 

6. Debata nie je len také kecanie, ale má svoje pravidlá, je to umenie usporiadať a formulovať svoje 
myšlienky. Ak chceš získať sebavedomie v prezentácii svojich názorov, zlepšiť sa v argumentácii a 
premýšľať skôr ako niečo povieš, debatný klub je práve pre teba. Pokročilejší debatéri môžu 
dokonca v debate súťažiť (pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie). 

7. Business English /obchodná angličtina/ 

Podľa 
dohody 

Podľa 
dohody 

R.Andrejko 
Kurz obchodnej angličtiny zameraný na získanie certifikátu BEC - Business English Certificate. 
Pôjdeme podľa učebnice Business Result ktorú si bude treba zakúpiť nad rámec krúžkového 
poplatku. Zameriavame sa hlavne na konverzáciu a slovnú zásobu, minimum gramatiky! 

Marketingový krúžok /foto, video, grafika, web/  

Podľa 
dohody 

Podľa 
dohody 

R.Andrejko 
Fotografia - technika, kompozícia, postprodukčná úprava. Video - kamerová technika, práca s 
gimbalom, osvetlenie, strih, nahrávanie zvuku. Grafika - grafický dizajn, tvorba vo Photoshope, 
InDesigne a Illustratore. Web - tvorba obsahu pre školský web a školský Facebook a Instagram. 

Maturitná príprava z angličtiny (len pre maturantov)  
Podľa 

dohody 
Podľa 

dohody 
R. Andrejko Si maturant? Ušiel ti z angličtiny vlak? Nevieš o čom točí tvoj učiteľ a učiteľka? Posledná šanca sa 

nakopnúť!  
Barmanský krúžok  

Podľa 
dohody 

Podľa 
dohody 

R.Andrejko Osviež sa po náročnom dni v škole! V gymnaziálnej kuchynke sa na každom stretnutí naučíme 
miešať jeden mocktail (nealkoholický kokteil). 

Školská kapela /hudobný krúžok/  Podľa Podľa R.Andrejko 
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Hľadáme spevákov/speváčky, gitaristov/gitaristky, klávesákov/klávesáčky, basgitaristov/ 
basgitaristky a bubeníkov/bubeníčky! Repertoár budú tvoriť moderné songy (nie kostolné). Znalosť 
nástroja a vlastný nástroj výhodou! 

dohody dohody 

Workout 
Streda 
/Piatok 

Podľa 
dohody 

M. Mosor 

    


