PONUKA KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
P. Č.

NÁZOV KRÚŽKU

OBSAH

VYUČUJÚCI

PRE KOHO

HOD.
DOTÁCIA

DEŇ

1.

Hokej (bal)

Hokej (bal)

Poliak

od tercie vyššie

1h/týždenne

dohodou

2

Florbal

základy a hra florbalu

Kukučka

všetci

2h /týždenne

Pondelok/Utorok

3

Volejbal

zdokonaľovanie odbíjania a príprava na turnaje

Barla

od 15 rokov

2h /týždenne

Utorok

4

Plávanie

zdokonaľovanie techniky, POZOR! Dopláca sa 1,50€!

Barla

všetci

2h /týždenne

Utorok

5

Basketbal - malí

zdokonaľovanie techniky a príprava na zápasy

Huťka

do 15 rokov

1h/týždenne

Piatok

6

zdokonaľovanie techniky a príprava na zápasy

Huťka

nad 15 rokov

1h/týždenne

Pondelok

zdokonaľovanie techniky behu a behu na lyžiach

Haľák

do 15 rokov

2h /týždenne

Pond./Piatok

8

Basketbal - veľkí
Beh/Beh na lyžiach
pre malých
Beh / Beh na lyžiach
pre veľkých

zdokonaľovanie techniky behu a behu na lyžiach

Haľák

nad 15 rokov

2h /týždenne

Pond./Piatok

9

Taliančina

učenie jazyka a krátky pobyt v Taliansku

Jaroušková

všetci

1h/týždenne

Štvrtok, 8. hodina

10

Nemčina

príprava na maturitu a nemecké súťaže

Jaroušková

pokročilí

1h/týždenne

Utorok, 8. hodina

11

English night

zážitková noc /len v Angličtine - blokovo

Javorský

maturanti

1h/týždenne

blokovo

12

Matematika

vyššia matematika - funkcie, limity, derivácie, integrály

Herrmannová

predmaturanti a mat.

2h /týždenne

Utorok, 8. a 9 hod.

13.

Cvičenia z matematiky

prípr. na testov. 9, na súťaže a riešenie úloh podľa potreby

Pavlíčková

kvarta a 2. A

1h/týždenne

Streda

14.

Počítačový krúžok

hry a zábava

Huťka

do 15 rokov

1h/týždenne

Utorok

15.

PYTHON

programovanie v Pythone

Huťka

nad 15 rokov

1h/týždenne

Utorok

16.

Javorčatá - spevokol

škol. spevokol - spievanie na festivaloch, sv.omšiach a pod.

Javorský

všetci

2h /týždenne

Utorok

17.

Dejepisný krúžok

prípr. na súťaže, projekty, filmy, návštevy zauj.miest a pod.

Bečka

všetci

2h /týždenne

Streda

18.

Chemické modelovanie

modelovanie 2D a 3D molekúl

Sklenka

nad 15 rokov

1h/týždenne

Štvrtok, 8. hodina

19.

Chemické výpočty

príprava na vysokú školu a chem. Olympiády

Dudová

nad 15 rokov

2h /týždenne

dohodou

20.

Birmovanecký krúžok

o. Boris

nad 15 rokov

2h /týždenne

dohoda: Po - Št

21.

PRAYERS

kurz prípravy na sviatosť birmovania
hodinka venovaná modlitbe za školu a triedy (filmy+
zdieľanie)

všetci

1h/týždenne

dohoda: Po - Št

22.

Pre mladé dámy

osobnostný a duch. rozvoj mladých dám, nájsť seba,
vnútorná vyrovnanosť a dozretie na radostnú osobnosť

o. Boris
Mezovská
Daniela –
extérny pedagóg

nad 15 rokov

blokovo

krúžok – CVČ
Misijný dom

7

POZNÁMKA:
Každý žiak sa môže záväzne prihlásiť najviac na 2 krúžky najneskôr do piatku - 6. 9. 2019!!! Krúžok „ Pre mladé dámy“ je ponúkaný
iným CVČ, preto si ho môžete zvoliť ako tretí krúžok. Tento krúžok bude prebiehať v CVČ – Misijný dom.

