Študijný odbor 7902J - gymnázium
8.00 – 8.15 hod
8.15 – 8.30 hod

Prezencia, privítanie hostí
Príhovor riaditeľa š koly
PhDr. Renata Mikuláš ová, riaditeľka š koly
Informácia o š tudijných odboroch, podmienkach prijatia, š kolskom
vzdelávacom programe, profile absolventa
Mgr. Miroslava Kováčová, výchovný poradca

8.30 – 11.00 hod

Prehliadka školy spojená s výkladom – vstup do otvorených hodín
a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch
Vstúpte do hodiny anglického jazyka
Raketový MATBOJ
Chantons en français
Mikroskopické pozorovania na hodinách laboratórnych
cvičení z biológie
 La ropa española
 Multimédiá v praxi – hodina informatiky
 Spoznávajme Rusko
 Cestujeme, poznávame - Erasmus+
 Cestujeme, poznávame - poznávacie exkurzie – naš e cesty za
poznaním
Neformálne stretnutie s členmi Žiackej školskej rady Gymnázia
Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
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Študijný odbor 7902J 74 – gymnázium,
bilingválne štúdium
Sekcia: slovensko – anglická
Sekcia: slovensko - ruská
10.00 – 10.15 hod
10.15 – 10.30 hod

Prezencia, privítanie hostí
Príhovor riaditeľa š koly
PhDr. Renata Mikuláš ová, riaditeľka š koly
Informácia o š tudijných odboroch, podmienkach prijatia, š kolskom
vzdelávacom programe, profile absolventa
Mgr. Miroslava Kováčová, výchovný poradca

10.30 – 13.00 hod

Prehliadka školy spojená s výkladom – vstup do otvorených hodín
a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch
Vstúpte do hodiny anglického jazyka
Raketový MATBOJ
Chantons en français
Mikroskopické pozorovania na hodinách laboratórnych
cvičení z biológie
 La ropa española
 Multimédiá v praxi – hodina informatiky
 Vidíme, cítime, počujeme - Úvod do prírodných vied
v anglickom jazyku
 Odhaľujte s nami tajomstvá histórie – anglická hodina
dejepisu
 Vyskúš ate sa s nami otestovať? - ukážky testových úloh z
prijímacieho konania
 Spoznávajme Rusko
 Cestujeme, poznávame - Erasmus+
 Cestujeme, poznávame - poznávacie exkurzie – naš e cesty za
poznaním
Neformálne stretnutie s členmi Žiackej školskej rady Gymnázia
Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
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