Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2020/2021
Názov krúžku

Vedúci
krúžku

1.

Tréning komunikácie (Nenásilná komunikácia; Ako debatovať) - MV

BOL, VIK

2.

Umenie aktuálne

KOD

3.

Výtvarný ateliér

KOD

4.

Laboratórna technika (1.-2.,ročník 4-ročného gymnázia) - študenti sa BEA
oboznámia s vybavením chem. lab., so základnými lab. pomôckami, naučia sa
základné lab. postupy, metódy a manipuláciu s chemikáliami - MV

5.

Environmentálny krúžok

SRE

6.

Angličtina hrou – III.C

RIJ

7.

Zvládni gramatiku – IV.B skupina RIJ

RIJ

8.

Angličtina – príprava na maturitu – skupina TOL

TOL

9.

Zaujímavé pokusy v chémii (malé i veľké gymnázium) - MV

ČAM

10. Chémia v medicíne – 2. až 4. ročník veľké gymnázium
Krúžok je predpríprava na VŠ medicína, veterina a farmácia.

KUM

11. Konverzácia v španielskom jazyku pre 3.ročník - rozširovanie slovnej zásoby, SKL
precvičovanie gramatiky a rozvoj konverzačných zručností.
12. Kreatívne písanie - Ak máš veľa nápadov, rád čítaš a píšeš vlastné príbehy, BAR
neváhaj. V tomto krúžku budeš mať veľa priestoru na vlastnú tvorbu aj jej
prezentáciu. Okrem písania textov vymýšľame aj iné spôsoby, ako napísať text,
nielen perom. Ak budeš mať chuť, príbehy si môžeš aj ilustrovať. Okrem
všetkého je na krúžku vždy príjemná atmosféra a zažijeme veľa zábavy! Krúžok
je vhodný pre všetkých žiakov.
13. Literatúra vo filme - Zaujíma ťa filmové spracovanie tvojej obľúbenej knižky? GBP
Očaril ťa nejaký film a rád by si bližšie spoznal jeho knižnú predlohu? A aký je
vlastne vzťah filmu a literatúry? Krúžok Literatúra vo filme ťa prevedie vybranou
literárnou klasikou, jej filmovým spracovaním a pozrieme sa aj na adaptácie
young adult, fantasy či sci-fi literatúry. Plán krúžku bude prispôsobený
preferenciám skupiny.
14. Vazkanews – školský internetový časopis - Chodíte s otvorenými očami? FEI
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 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 ostaným napísať o
vašich športových zážitkoch? ......Staňte sa prispievateľmi do školského
internetového časopisu!
15. Interpretácia a čitateľská gramotnosť - budeme snažiť rozobrať staršie, ale aj BAR
nové texty do špiku kostí. Ak si myslíš, že všetko v knihe je fikcia, dozvieme sa
opak. Veď koľko toho autor zo svojho života v textoch opísal! Krúžok ponúka
tvorivosť, prezentáciu vlastného názoru, nácvik čítania s porozumením, rôznu
písomnú aj ústnu prezentáciu a zároveň sa vám všetko bude hodiť k vedomostiam
z dejepisu, literatúry, cudzích jazykov, náuky o spoločnosti a neposlednom rade k
maturite a do života. Na krúžku sa nebudeme učiť, budeme sa zaujímať. - MV

16. V krajine Asterixa – francúzsky jazyk

VAM

17. Florbalový krúžok (1.-4.ročník)

BRB

18. Fitness (1.-4.ročník)

CHF

19. Thajský box

SLP

20. Stolný tenis

KAL

21. Basketbal (1.-4.ročník)

SAP

22. Basketbal (dievčatá – iné školy)

ARJ

23. Volejbal (1.-4-ročník)

ČUI

24. Branný krúžok – všetky ročníky

ARJ

25. Šikovné ruky - pre všetkých, ktorí majú radi, alebo by sa chceli naučiť, či získať BEO
zručnosti v háčkovaní, v pletení, vo vyšívaní, v tvorbe origami...
26. Matematika v hrách - (rozvoj matematického a logického myslenia pomocou BUM
logických hier) – všetky vekové kategórie
27. Zruční v informatike – (zdokonaľovanie sa v IT zručnostiach hravou formou)

RUJ

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.)
1.

Francúzština – príprava na získanie certifikátu DELF

VAM

2.

Angličtina – (A1/A2; B1/B2)

GBP,PAZ,
ŠOK

3.

Angličtina – pokročilí (A1/A2; B1/B2)

KUJ

4.

Nemecký jazyk – príprava na DSD

VIK, OLA...

5.

Španielčina – 1.ročník

LAZ, KOM

6.

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

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.

