
Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2022/2023

Názov krúžku Zameranie Komu je určený

1. Tvorba online obsahu Zaujíma ťa tvorba  grafiky,  dizajnu,  hudby,  videí  a streamov,  webových stránok
alebo obsahu na sociálnych sieťach či hrách? Chceš svojou tvorbou obohatiť online
priestor? Neváhaj a pridaj sa k nám, každú stredu poobede (čas upresníme)

Vedúci: FOS
pre všetky vekové 
kategórie

2. Hackerský klub Ak chceš prebádať aj tie najhlbšie kúty počítača, zdokonaliť sa v hardvéri (PC,
Micro:bit), programovaní, operačných systémoch a počítačových sieťach, neváhaj
a pridaj sa k nám, každú stredu podvečer (čas upresníme)

Vedúci: FOS
pre všetky vekové 
kategórie

3. Šachový krúžok Pomôže  ti  zlepšiť priestorové vnímanie a geometrickú predstavivosť;
rozvíjať matematickú gramotnosť,  cibriť  logické myslenie;  rozvíjať  čitateľskú
gramotnosť čítaním šachovej literatúry s detailnými popismi uvažovania hráčov,
ich chýb, prekvapivých ťahov a ďalších okolností.

Vedúci: KAL
pre všetky vekové 
kategórie

4. Zdatní v IT Programy, tvorba hier, súťaže, Python, Javascript, grafika.
Výzvy (nielen) pre maturantov.

Vedúci: RUJ

5. Maturujem z 
matematiky

Opakovanie, doučenie tém, ktoré žiaci nedostatočne pochopili v čase dištančného
vzdelávania.

Vedúci: BUM

6. Book club Čítanie v anglickom jazyku – rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie 
gramatických štruktúr atd. Diskusia o vybraných knihách.

Vedúci: NEM

7. 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. 

Vedúci: BAR
pre všetky vekové 
kategórie

8. VazkaNews Chodíte s otvorenými očami? Sledujete, čo sa okolo vás deje? Radi o všetkom, čo vás
zaujíma, píšete? Boli ste na super koncerte? Na zaujímavom mieste? V divadle? Videli ste

Vedúci: FEI
pre všetky vekové 



inšpiratívny film? Alebo ste si prečítali knihu, o ktorej ste presvedčený, že by si ju mali
prečítať aj  iní?  Upiekli ste koláč?  Ste športovcom a chcete ostatným napísať o vašich
športových  zážitkoch?  ......Staňte  sa  prispievateľmi  do  školského  internetového
časopisu....www.vazkanews.sk

kategórie

9. Environmentálny 
krúžok

Problémy životného prostredia a ich riešenia, rozšírenie znalostí o ochrane 
životného prostredia a ako podpora pre Zelenú školu. 

Vedúci: SRE
1.- 4. ročník 4-
ročného gymnázia

10. Francúzsky jazyk pre 
pokročilých

Príprava žiakov na certifikované skúšky DELF a olympiádu, prípadne maturitu. Vedúci: VAM
pre žiakov 2. - 4. 
roč. 4rg

11. Chémia v medicíne Krúžok je vhodný ako príprava na VŠ - medicína, veterina a farmácia. Vedúci: KUM 
pre 2.-4.ročník 4rg 

12. Zaujímavé pokusy v 
chémii 

Bavia ťa v chémii pokusy? Tak toto je krúžok pre teba! Vedúci: ČAM
pre Prímu – Kvartu; 
pre 1.-3.

13. Debatujeme na Vazke Stáva sa ti, že nevieš obhájiť svoj názor pred svojimi rodičmi, kamarátmi alebo 
učiteľmi? Uvažuješ o štúdiu práva, politickej kariére alebo chceš byť presvedčivým
a úspešným podnikateľom? V tom prípade Ťa pozývame k nám do krúžku 
Debatujme na Vazke! Pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie otvárame krúžok, 
na ktorom sa naučíš pohotovo a presvedčivo argumentovať, viesť kultivovanú 
verejnú komunikáciu i odhaľovať chyby v argumentácii svojich "protivníkov". 
Rovnako môžeš v debate súperiť s inými školami. Ak váhaš, príď sa pozrieť na 
modelovú debatu skúsených debatérov na začiatku septembra a nechaj sa 
inšpirovať. Sleduj našu nástenku a web. 

Vedúci: LAĽ, VIK, 
KOM 

pre 1.-4.ročník 4rg

14. Umenie zblízka Návšteva, interpretácia aktuálnych galerijných výstav a stálych expozícii, 
architektonických a kultúrnych pamiatok, návšteva divadelných a filmových 
predstavení a ich následná reflexia. 

Vedúci: KOD 
pre študentov dejín 
umenia, ale aj 
záujemcov o umenie



a kultúru 

15. Šikovné ruky Určený pre všetkých žiakov, ktorí majú radi ručné práce, chcú sa naučiť vyšívať, 
prišívať gombíky, háčkovať, pliesť, tvoriť origamy… atd. 

Vedúci: BEO
pre všetkých žiakov

16. Florbal pondelok od 14.30 h Vedúci: BRB
pre všetkých

17. Volejbal utorok od 14.30 h Vedúci: ČUI
1.-4.ročník 4 rg 
dievčatá aj chlapci 

18. Bedminton utorok od 14.30 h Vedúci: ČUI
1.-4.ročník 4 rg 
dievčatá aj chlapci 

19. Basketbal štvrtok od 14.30 h Vedúci: SAP
1.-4.ročník 4 rg 
dievčatá aj chlapci 

20. Basketbal - dievčatá piatok od 14.30 h Vedúci: ARJ
4 rg aj 8 rg dievčatá 

21. Stolný tenis Vedúci: KAL
1.-4.ročník 4 rg 
dievčatá aj chlapci 

22. Fitnes každý deň od 14.30 h Vedúci: BRB
pre všetkých žiakov

Vzdelávací poukaz je možné využiť aj na úhradu časti poplatku za kurz v Jazykovej škole pri Gymnáziu Jána Papánka. 
Znížite si tak platbu za kurz o 10 eur. 
V pravom hornom rohu vzdelávacieho poukazu napíšte JŠ + kurz, ktorý budete navštevovať, potom ho odovzdajte svojmu 
triednemu učiteľovi alebo pani tajomníčke. 
Pozor! Na uplatnenie zľavy je potrebné odovzdať poukaz v určenom termíne! 

Vedúci: LAZ 
pre všetkých 
záujemcov o kurzy v 
JŠ


