
Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2021/2022 
 
 

 Názov krúžku  Vedúci 
krúžku  

1. Tréning komunikácie (1.polrok Nenásilná komunikácia (BOL), 2.polrok zásady 
debatovania (VIK) – pre žiakov vyšších ročníkov gymnázia (od 
Kvinty/1.ročníka) (projekt Moderný Vazkár)  

BOL, VIK 

2. Psychohygiena naša každodenná – techniky, koncepty, zmena nastavenia 
mysle, spôsobu komunikovania, uvažovania, vnímania, dýchania..., všetko pre 
lepšiu vnútornú pohodu a zvládanie každodenných životných situácií - pre žiakov 
vyšších ročníkov gymnázia (od Kvarty)  

BOL 
 

3. Kreatívne písanie -  ak máš veľa nápadov, rád čítaš a píšeš vlastné príbehy, 
neváhaj. Na tomto krúžku budeš mať veľa priestoru na vlastnú tvorbu aj jej 
prezentáciu. Okrem písania textov vymýšľame aj iné spôsoby, ako napísať text. 
Ak budeš mať chuť, príbehy si môžeš aj ilustrovať. Krúžok je vhodný pre 
všetkých žiakov. 

BAR 

4. Interpretácia a čitateľská gramotnosť – Opakovanie literatúry, ale aj 
rozoberanie moderných textov či vami vybraných textov. Výborne sa bude hodiť 
každému, kto má na hodinách problém s interpretáciou ukážok či čítaním s 
porozumením. (Kvinta/1.ročník – Oktáva/4.ročník); (projekt Moderný Vazkár) 

BAR 

5. Výtvarný ateliér – rozvíjanie praktických výtvarných zručností a kreativity 
(Príma – 4.ročník)  

KOD 

6. Obrazy rozprávajú – návštevy galérií, komentované programy, animačné 
programy, prehliadky pamiatok, priamy kontakt s umením, práca s konkrétnymi 
umeleckými dielami – výtvarnými, hudobnými, filmovými, divadelnými... 
priamy zážitok s umením 

KOD 

7. Konverzuj v angličtine – konverzácia a príprava na maturitnú skúšku (IV.B, 
IV.D) 

TOL 

8. Malý programátor – nauč sa základy programovania a naprogramuj si aj 
vlastného robota pomocou BBS Micro:bit – žiaci (Príma – Kvarta) 

FOS 

9. Počítačový hacker - vytvor si vlastnú počítačovú sieť, poskladaj vlastný počítač 
– (pre žiakov 1.- 4.ročník, Kvinta – Oktáva) 

FOS 

10. Zruční v IT- programovanie (JavaScript, Python), praktická príprava na maturity 
z INF(Pascal/Lazarus), príprava na súťaže - podľa záujmu.. (Príma – Kvarta)  

RUJ 

11. Zaujímavé experimenty v nemčine (CLIL) – pre žiakov Príma – Kvarta, najmä 
Sekunda 

MEB 

12. Environmentálny krúžok - (1.-2.-3.ročník 4-ročného gymnázia) zameraný na 
problémy životného prostredia a ich riešenia, rozšírenie znalostí o ochrane 
životného prostredia. 

SRE 

13. Šikovné ruky - krúžok je určený pre všetkých, ktorí majú radi, alebo by chceli 
získať zručnosti v háčkovaní, pletení, vyšívaní, tvorbe orgiami a i. 
Termín : utorok, streda po 6., prípadne 7. hodine, podľa rozvrhu záujemcov 

BEO 

14. Angličtina hrou - 1.roc - 2. ročník (kvinta -sexta) RIJ 

15. Angličtina v testoch - (príprava na maturitu, testy na VŠ) – 4.ročník RIJ 

16. Francúzština – konverzácia  – príprava na skúšky DELF a na maturitu  VAM 



17. Zaujímavé pokusy v chémii  –  pre Prímu – Kvartu; Kvintu/1.ročník – 
Oktávu/4.ročník) 
Bavia ťa v chémii pokusy? Tak toto je kružok pre teba! (projekt Moderný Vazkár) 

ČAM 

18. Financie s rozumom (Moderný Vazkár)  SAP 

19.  FINmat – (Moderný Vazkár) BUM 

20. Chémia v medicíne -2. až 4. ročník gymnázium.  
Krúžok je vhodný ako príprava na VŠ medicína, veterina a farmácia. 

KUM 

21. Vazkanews – tvorba internetového školského časopisu (pre všetkých žiakov)  FEI 

22. Florbalový krúžok (príma – 4.ročník) – pondelok  BRB 

23. Thajský box (príma – 4.ročník) – utorok  SLP 

24. Basketbal (1.-4.ročník) – štvrtok  SAP 

25. Basketbal – dievčatá (Príma - 4.ročník) – piatok ARJ 

26. Volejbal (1.-4.ročník) – piatok 15.00 – 17.00 h ČUI 

27. Krúžok fitness (1.-4.ročník) – každý deň okrem stredy BRB 

28. Stolný tenis (Príma – 4.ročník)  KAL 

29. Branný krúžok zameraný na športovú streľbu zo vzduchovky (Príma – 
4.ročník), štvrtok 

ARJ 

30. Šachový krúžok (príma – 4.ročník)  KAL 

 Kurzy v Jazykovej škole 
 
Vzdelávacím poukazom je možné uhradiť časť zápisného vo výške 30,- 
z celkového poplatku za školský rok 120,- až 180,- eur podľa počtu hodín 
týždenne. Na poukaze napíšte v pravom hornom rohu, na ktorý kurz sa hlásite.  

 

1. Angličtina pre Prímu – 1x týždenne 2 hodiny GBP 

2. Angličtina pre Sekundu až Kvartu - pre šikovných, ktorí chcú napredovať 
rýchlejšie ako na bežných hodinách – 1x týždenne 2 hodiny 

 

3. Angličtina 1.ročník/2.ročník (úroveň A2 – B1) - ,,doučovanie“ pre tých, ktorí 
potrebujú extra hodiny – 1x týždenne 2 hodiny 

 

4. Nemčina – 1.ročník – úroveň A1/A2 (pre I.B) – 1x týždenne 2 hodiny  

5. Nemčina - príprava na DSD – 1x týždenne 2 hodiny  

6.  Nemčina pre Prímu (začiatočník) – 1x týždenne 2 hodiny  

7.  Francúzština – začiatočník   

8.  Španielčina – začiatočník/mierne pokročilý  

9. Ruština – začiatočník   

 + ďalšie kurzy budú doplnené podľa záujmu žiakov – opýtajte sa svojho 
učiteľa cudzieho jazyka alebo píšte na jazykovaskola@vazka.sk 

 

Kurzy sa otvoria podľa záujmu (naplnenosti) 
 

 
Na krúžok sa prihlásite odovzdaním Vzdelávacieho poukazu triednemu učiteľovi. 
Aby bol poukaz akceptovaný, je potrebné podpísaný ho vrátiť triednemu učiteľovi.  
V pravom hornom roku hárku (poukazu) napíšte názov krúžku, prípadne JŠ + jazyk.  


