
Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava

Plán mimoškolských aktivít  v školskom roku 2018/2019

PK SJL

dátum miesto konania obsahové zameranie

Október 2018 Skalica, Petrus Písomníctvo na Slovensku

Marec 2019 Myjava, Košariská 1848/49, I.ČSR

Máj 2019 Po Slovensku Stredoveké dejiny

Jún 2019 Modra Romantizmus, Štúrovci

November2018 Mestská knižnica, BA Práca so zdrojmi

Február 2019 Univerzitná knižnica, BA Práca so zdrojmi

Nov., jan., apr., máj Slovenská filharmónia HA Hudobná akadémia - projekt

PK Cj

dátum miesto konania obsahové zameranie
September 2018 Avion Deň župných škôl

Október 2018 Gymnázium Hubeného English Week- 
zdokonaľovanie 
komunikačných zručností v 
AJ

December 2018 Gymnázium Hubeného Predvianočná výstavka kníh-
podpora záujmu o čítanie

December 2018
Viedeň Vianočná Viedeň- rozvoj 

jazykových kompetencií v NJ
November 2018 Gymnázium Hubeného Školské kolo jazykových 

olympiád
Istropolis Divadelné predstavenie v AJ

November 2018 1.súkromné gymnázium 
Bajkalská

Shakespearov pamätník- 
súťaž v prednese poézie 
a prózy v AJ

Január 2019 ZŠ Tbiliská, SŠ de La Salle Okresné kolá OA a ON



2.polrok  2019 Istropolis Divadelné predstavenie v AJ

PK DEJ – OBN - GEG

dátum miesto konania obsahové zameranie
október 2018

.

Poľsko  Oswiecim  -
Krakov

Exkurzia  rozširuje  a umocňuje  poznatky
študentov  z obdobia  2.  Svetovej  vojny
a predovšetkým oblasti holokaustu židovského
národa v Európe.

október 2018 Petrus  –
manufaktúra  na
výrobu  papiera  –
Skalica

Exkurzia je určené na rozšírenie sprístupnenie
regionálnych dejín Slovenska

 jún 2019 Rakúsko 
Carnuntum

Exkurzia  je  zameraná  na  dejiny  starovekého
Ríma.  Priblíži  žiakom  oblasť  Limes  Romanus,
ktorá  sa  nachádzala  v tomto  geografickom
priestore.

máj 2019 Česká  republika –
južná  Morava  –
hrady a zámky

Dejiny  Českej  republiky  sú  späté  v celom
historickom kontexte  s našimi  dejinami.  Preto
je  potrebné  poznať  územie  Čiech  a Moravy
a ich historické, kultúrne a geografické poklady.

apríl 2019 Maďarsko
Budapešť

Exkurzia je zamerané na 2 oblasti – historickú
a technickú-  Žiaci  sa  stretnú  s informáciami
o období Rakúsko – Uhorska.

Jún 2019 Pestrá  slovenská
mozaika

historicko – poznávacia exkurzia po Slovensku.
Aktuálne  sa  zaraďujú  významné  dominanty
Slovenska.

priebežne  v šk.
roku  podľa
aktuálnej  ponuky
múzeí 

Bratislava historické dominanty, Devín, múzeá
Exkurzie v meste sa uskutočňujú priebežne na
základe  aktuálnej  ponuky  múzeí.  V tomto  šk.
roku  sa  orientujeme  predovšetkým  na
významné výročne vzniku 1. ČSR

Jar 2019 Bratislava poznávacia exkurzia ( Občianska náuka)
Február 2019 Sereď múzeum holokaustu

Exkurzia približuje genocídu Židov na Slovensku
počas 2. svetovej vojny.

priebežne  v šk.
roku  podľa
aktuálnej  ponuky
múzeí 

Banská  Bystrica  -
Kľak,  Ostrý  Grúň,
Kalište

Exkurzia  je  spätá  s dejinami  2.  Svetovej  vojny
a jej dopadu na Slovensko.



priebežne  v šk.
roku  podľa
aktuálnej  ponuky
múzeí 

Nitra Exkurzia  je  zameraná  na  obdobie  najstarších
dejín na našom území – Veľká Morava

priebežne  v šk.
roku  podľa
aktuálnej  ponuky
múzeí 

Martin Historicko – literárna exkurzia sa orientuje na
obdobie tzv. „matičných rokov“.

priebežne  v šk.
roku  podľa
aktuálnej  ponuky
múzeí 

Modra Exkurzia  približuje  osobnosť  významného
slovenského  národovca  a dejateľa  –  Ľudovíta
Štúra.

priebežne  v šk.
roku  podľa
aktuálnej  ponuky
múzeí 

Trenčín Exkurzie má za cieľ rozširovať poznatky žiakov
o stredovekom Uhorsku a živote v stredovekom
meste.

priebežne  v šk.
roku  podľa
aktuálnej  ponuky
múzeí

Myjava –  Košariská
–  Brezová  pod
Bradlom 

Exkurzia  prepája  odkaz  významných  politikov
a národovcov  –  Štúr  –  Hurban  –  Hodža  –
Štefánik.

Jar 2019 Poznávanie
Slovenska

geografická exkurzia

PK matematiky, fyziky, informatiky

dátum miesto konania obsahové zameranie
12.9.-14.9.2018 Moravský  kras,  Praha,

Plzeň
Fyzikálna  exkurzia  zameraná  na
experimenty  v prírode,  návštevu
technického múzea a 3D planetária 

september Noc výskumníkov Interaktívna výstava, prednášky

september Vedecká cukráreň Prednášky podľa ponuky

November Dopravné  múzeum
Bratislava (sekunda)

Návšteva DM v Bratislave s dôrazom
na  druhy  motorov,  modely
automobilov  a dopravných  zariadení
(sekunda)

október Výpočtové stredisko SAV
Bratislava

Stála  výstava  dejín  výpočtovej
techniky  na  Slovensku  (kvinta,  1.
ročník)

December Brno Návšteva  Vida  centra  –  (tercia,
sekunda)

December Salzburg, Mníchov (podľa
záujmu)

Návšteva  jedného  z najväčších
technických  múzeií  vo  svete
s možnosťou interaktívnych hier .

December DOD FIIT  Exkurzia  na  odb.  VŠ  ,  odborné
prednášky  o možnostiach  štúdia,



exkurzie do laboratórií VŠ
Január FEI STU Fyzikálne  merania  –  spolupráca

s vysokou  školou  pri  laboratórnych
meraniach študentov

Február Celoškolská  súťaž
triednych  družstiev
o financiách - FO

Zmapovanie  úrovne  nadobudnutých
vedomosti  FG  v jednotlivých
ročníkoch

Marec Mochovce  –  atómová
elektráreň

Interaktívne  vysvetlenie  využitia
atómovej energie.

Marec - apríl Staromestská  knižnica
(kvinta)

 Prírodovedné  odborné  prednášky
podľa aktuálnej ponuky

Máj- jún Pálffyho  palác Exkurzia do krajiny zrkadiel

Máj - jún Koncoročný školský výlet
Máj - jún Dobrodružná exkurzia Projekt DOFE
Priebežne Vedecká cukráreň Podľa  ponuky  –  vzdelávacie

prednášky z rôznych oborov
priebežne Celoškolský  zber  papiera,

kartónu,  plastov
a elektroodpadu.

Environmentálna  výchova  v  M
všetky triedy

priebežne NBS Bratislava FG Podľa ponuky realizovať vzdelávacie
prednášky a pozrieť stálu interaktívnu
expozíciu k financiám a vývoja eura  

PK- biológia- chémia 

dátum miesto konania obsahové zameranie

Celý školský rok Bratislava Environmentálny projekt 
Zelená škola- so zameraním 
na vodu 

Celý školský rok Bratislava Projekt Záhrada, ktorá učí
Celý školský rok Záježová- Vzdelávacie 

centrum
Projekty- Zelená škola, 
Záhrada, ktorá učí

Celý školský rok Bratislava Vedecká cukráreň- podľa 
ponuky

Celý školský rok Bratislava Dobrodružná expedícia 
programu Dofe

November 2018 Bratislava Prednáška na tému Drogy, 
prevencia, legislatíva- kvinta, 
1.ročník 

November 2018  a  február 
2019

Transfúzna stanica Študentská kvapka krvi 
a Valentínska kvapka krvi

December 2018- marec 
2019

Bratislava Chemická olympiáda

Január 2019 CPLDZ Hraničná Edukatívny program- 
drogová závislosť pre žiakov 
1.ročníka a kvinty

Február- máj 2019 Bratislava Biologická olympiáda



Apríl 2019 Bratislava Svetový deň Zeme a vody- 
čistenie lesa a vody

Apríl 2019 Prírodovedecká fakulta UK Dni DNA
Máj 2019 Jaskyňa Driny Exkurzia pre žiakov tercie a 

sekundy
Máj 2019 Bojnice Zooolympiáda
Jún 2019 Vodárenské múzeum Exkurzia pre žiakov sekundy

PK - TSV

dátum miesto konania obsahové zameranie

September         Bratislava Účelové cvičenie –teoretické zamestnanie : 
príma - kvarta

September         Bratislava Účelové cvičenie : príma – kvarta,                   
kvinta – I.roč.,sexta – II.ročník

September Bratislava Kurz ochrany života a zdravia (KOŽZ)         
III.ročník - septima

September       Bratislava Obvodné kolo  v cezpoľnom  behu  SŠ – chlapci, 
dievčatá

Október Bratislava Obvodné kolo vo futsale SŠ - chlapci

Október             Bratislava Obvodné kolo  v cezpoľnom  behu  ZŠ – chlapci

Október          Bratislava Krajské kolo v cezpoľnom behu SŠ – 
chlapci,dievčatá

Október - Február Bratislava Krajské kolo vo  futsale SŠ – chlapci, dlhodobá 
súťaž

December        Bratislava Mikulášsky športový deň – futbal, vybíjaná  
príma -kvarta  -chlapci, dievčatá             

December        Bratislava Obvodné kolo v basketbale SŠ - chlapci

Január 

20.1.-25.1.2019

27.1.-1.2.2019

Lazy  pod  Makytou LK – Lyžiarsky kurz, hotel Javorník             
sekunda, kvinta, I.ročník

Marec             Bratislava Krajské kolo v basketbale SŠ - chlapci

Marec Bratislava Futsalový  turnaj  ZŠ – Sl.Grob,  Sv.Jur,  Tbiliská, 
Hubeného (9.roč.) a kvarta  Gym., Hubeného 23

PK - TSV



dátum miesto konania obsahové zameranie

Apríl                  Bratislava Mix – volejbal – medzitriedny turnaj :            
kvinta – oktáva, I. – IV.ročník

Máj Bratislava Účelové cvičenie –teoretické zamestnanie : 
príma – kvarta. Účelové cvičenie : príma – kvarta,
kvinta – I.roč., sexta – II.ročník

Máj Bratislava Obvodné kolo vo futbale ZŠ - chlapci

Jún Bratislava Račianska olympiáda


