
Ponuka voliteľných predmetov pre šk. rok 2019/2020 

 

3. ročník a septima 

 
1. Konverzácia v anglickom jazyku 

2. Konverzácia v nemeckom jazyku 

3. Konverzácia vo francúzskom jazyku 

4. Konverzácia v španielskom jazyku 

5. Francúzsky jazyk – ako tretí cudzí jazyk 

6. Nemecký jazyk – ako tretí cudzí jazyk 

7. Španielsky jazyk – ako tretí cudzí jazyk 

8. Spoločenskovedný seminár 

9. Seminár z dejepisu 

10. Programovanie 

11. Vybrané kapitoly z matematiky  

12. Praktické cvičenia z fyziky 

13. Seminár a cvičenia z chémie 

14. Seminár a cvičenia z biológie 

      

 

 

 

4. ročník a oktáva 

 
1. Konverzácia v anglickom jazyku 

2. Konverzácia vo francúzskom jazyku 

3. Konverzácia v nemeckom jazyku 

4. Konverzácia v španielskom jazyku 

5. Seminár z matematiky 

6. Vybrané kapitoly z vyššej matematiky 

7. Seminár z dejepisu 

8. Seminár z geografie 

9. Programovanie 

10. Informatická gramotnosť 

11. Latinčina 

12. Seminár z fyziky 

13. Vybrané kapitoly z biológie a chémie 

14. Literárny seminár  

15. Športové hry 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilingválne štúdium – 4. ročník 

 
1. Konverzácia v anglickom jazyku 

2. Konverzácia v nemeckom jazyku 

3. Konverzácia vo francúzskom jazyku 

4. Konverzácia v španielskom jazyku 

5. Francúzsky jazyk – ako tretí cudzí jazyk 

6. Nemecký jazyk – ako tretí cudzí jazyk 

7. Španielsky jazyk – ako tretí cudzí jazyk 

8. Spoločenskovedný seminár 

9. Seminár z dejepisu – v anglickom jazyku 

10. Programovanie – v anglickom jazyku 

11. Vybrané kapitoly z matematiky  

12. Praktické cvičenia z fyziky 

13. Seminár a cvičenia z chémie – anglickom jazyku 

14. Seminár a cvičenia z biológie – v anglickom jazyku 

15. Literárny seminár 

 

 

 

Bilingválne štúdium – 5. ročník 

 
 

1. Konverzácia v anglickom jazyku 

2. Konverzácia vo francúzskom jazyku 

3. Konverzácia v nemeckom jazyku 

4. Konverzácia v španielskom jazyku 

5. Seminár z matematiky 

6. Vybrané kapitoly z vyššej matematiky 

7. Seminár z dejepisu – v anglickom jazyku 

8. Seminár z geografie 

9. Programovanie 

10. Informatická gramotnosť – v anglickom jazyku 

11. Latinčina 

12. Seminár z fyziky 

13. Vybrané kapitoly z biológie a chémie 

14. Športové hry 

 

 

 

Žiaci tretieho ročníka a septimy si volia  2 predmety na dva roky a žiaci 

štvrtého ročníka a oktávy pokračujú v dvoch zvolených z tretieho ročníka 

a volia si ďalšie 2 predmety. 

 

 

Zvolené predmety sú pre žiaka záväzné!!! 
 


