Charakteristika záujmových vzdelávaní
v školskom roku 2021/2022
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (Mgr. Daniela Joštiaková) - cieľom krúžku je naučiť
žiakov základom práce s profesionálnymi programami Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.
Nadobudnuté zručnosti využijú pri spracovaní letákov, plagátov a iných tlačovín ako aj úprave
fotografii vo svojej budúcnosti.
ART OF DARTS (PaedDr. Radovan Pňaček) – cieľom krúžku je zdokonaľovanie
techniky v hre Šípky v disciplíne 501 DOUBLE OUT, oboznámenie sa s oficiálnymi
pravidlami a súťažami na Slovensku.
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK (PaedDr. Elena Vrábľová) - cieľom športového krúžku je
vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť,
mať radosť z pohybu, zdokonaliť pohybové zručnosti v športových aktivitách, pochopiť
význam pohybu pre svoje zdravie, utužovať dobré vzťahy prostredníctvom zapájania sa do
súťaží. Učiť žiakov podriaďovať osobné záujmy záujmom kolektívu, budovať medziľudské
vzťahy, vôľové vlastnosti a záujem o zvyšovanie športovej výkonnosti. Oboznámiť žiakov z
princípmi fair play a uplatňovať ich v rámci športových akcií. V rámci športového krúžku sa
žiaci budú venovať nasledovným športovým aktivitám: florbal, volejbal, badminton, šípky,
vybíjaná.
Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA (Bc. Martina Kajanová) – cieľom krúžku je žiakov
naučiť pravidelnému pohybu, úprave jedálnička, starostlivosti o pokožku tváre a celého tela.
SPRACOVANIE VIDEA A ZVUKU (Mgr. Patrik Valko) - cieľom krúžku je naučiť a
zdokonaliť žiakov základné a rozširujúce práce s kamerou, fotoaparátom, grafickým a
strihovým programom. Žiaci budú vedieť základné ako aj rozširujúce nastavenia kamery a
fotoaparátu. Naučia sa obsluhovať grafický a strihový program, kde budú vytvárať videa, ktoré
si natočia pri akciách školy. Tieto skúsenosti využijú aj pri spracovaní videí natočené v
budúcnosti pre súkromné ako aj pre možné pracovné účely.
NEMECKÁ KONVERZÁCIA (Ing. Mária Ďurdinová) – cieľom krúžku je naučiť
žiakov rozprávať o svojich záujmoch, plánoch do budúcnosti, opísať a charakterizovať osoby,
pripraviť a viesť rozhovor , získať komunikačné zručnosti a uplatniť ich pri hovorení a počúvaní
priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie.
LET´S TALK IN ENGLISH (Ing. Zuzana Bedrichová) - cieľom krúžku je zdokonaliť
sa v konverzácii z anglického jazyka, prebrať prvých 12 maturitných okruhov – vedieť plynule
o danej téme rozprávať, opísať obrázok a dokázať viesť rozhovor – tzv. roleplay, vo dvojiciach.
RÝCHLOKURZ NEMECKÉHO JAZYKA (Mgr. Erika Bystričanová) – cieľom
krúžku je naučiť žiakov plynule komunikovať a písať v nemeckom jazyku, počúvať, čítať s

porozumením a pripraviť sa tak na budúci život, ktorý od každého jedinca vyžaduje stále viac
vedomostí.
ANGLICKÝ KRÚŽOK (Ing. Mária Macejová) – cieľom krúžku je zdokonaliť sa v
konverzácii v anglickom jazyku a odbúrať strach z rozprávania.
PEXESO (Ing. Lucia Medvecká) - cieľom krúžku je naučiť sa používať internetovú
stránku v mobile www.viemepoanglicky.sk a precvičovať si tvorbu viet, gramatiku, slovíčka,
počúvanie a čítanie s porozumením hravou formou pomocou pexesa, doplňovačky,
dopisovania, triedenia a podobne.
HUDOBNO-DRAMATICKÝ KRÚŽOK (PhDr. Erika Kovaľová) - cieľom krúžku je
rozvíjať osobnosť žiakov v oblasti citových, rozumových a morálnych kvalít, najmä schopností
kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce (divadelná hra,
umelecký prednes, tanec, hudba, pantomíma).
STRELECKÝ KRÚŽOK (Dušan Betík) – náplňou krúžku je predstaviť športovú
streľbu, ako nástroj na aktívne trávenie voľného času. Zoznámenie sa s jednotlivými
disciplínami športovej streľby. Predstavenie zbraní, ktoré sa používajú v športovej streľbe.
Ukážka zbraní, ktoré používajú zložky MV a MO, ale aj poľovníci. Oboznámenie sa s históriou
športovej streľby so súčasnými športovcami v streľbe a ich úspechmi v tomto športe. Vývoj
zbraní od histórie až po súčasnosť.
MLADÝ ZDRAVOTNÍK (Ing. Daniela Bubláková) – v krúžku sa žiaci pripravujú
zvládnuť situácie, ktoré im môže pripraviť sám život. Žiaci sa učia poskytovať prvú pomoc
podľa inštrukcií SČK a následne sa pripraviť na súťaž „ mladý zdravotník „ organizovaný SČK.
Neodmysliteľnou súčasťou krúžku je humanitná pomoc cez verejné zbierky, napr. LZD, Biela
pastelka, Úsmev ako dar, finančná pomoc pre SČK a zabezpečenie dobrovoľného darcovstva
krvi na škole.
KREATÍVA TVORBA (Bc. Alena Hvoľková) – už samotný názov hovorí o tvorivosti,
samostatnosti a kreativite žiakov. Hlavným cieľom záujmového vzdelávania je žiakov zaujať
inými technikami práce na rôznych materiáloch. Žiaci budú samostatne navrhovať
a zoznamovať sa s rôznymi materiálmi: ako sú farba, textil, drevo, prútie, koráliky.
PÍSOMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA (Ing., Mgr. Antónia Brezovská)
Žiaci sa zdokonalia v písaní na počítači, v tvorbe obchodných listov. Oboznámia sa
s písomnosťami v oblasti nákupu a predaja, s emailovou korešpondenciou, s písomnosťami
v platobnom styku, s cudzojazyčnou korešpondenciou, s jednoduchými právnymi
písomnosťami, s pracovnoprávnymi písomnosťami a vnútropodnikovými písomnosťami
a s úpravou textu vo Worde a v Exceli.
PENIAZE HROU (Ing. Anna Košútová) – rozvíjať u žiakov spôsobilosti vo finančnom
svete. Rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, chápať potrebu zabezpečenia
peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, prijímať finančné rozhodnutia a finančnú

zodpovednosť, plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných situáciách. Riadenie
osobných financií.
ÚČTUJ VIAC – ÚČTUJ DOBRE (Ing. Ivona Korčušková) – náplňou krúžku bude
zdokonalenie práce na ekonomických softvéroch od firmy Kros, a. s.. Rôzne špecifické účtovné
prípady z podvojného účtovníctva budú žiaci spracovávať v programe OMEGA - podvojné
účtovníctvo. Hospodárske operácie živnostníka zaevidujú do programu ALFA PLUS jednoduché účtovníctvo.
MATEMATICKÝ KRÚŽOK (Mgr. Silvia Kytková) – činnosť v záujmovom útvare
je zameraná na vedenie žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia
sa. Rozvíjať ich algoritmické myslenie, schopnosť pracovať s úlohami, zvýšiť záujem
o predmet matematika, podporovať ich k aktivite na vyučovaní.
K MATURITE ĽAHKO A S ÚSMEVOM (Ing. , Mgr. Anna Bránická) – cieľ krúžku
- REPETITIO EST MATER STUDIORUM( SCIENTIAE) - opakovanie je matkou múdrosti.

