Prehľad uskutočnených súťaží, projektov a aktivít predmetových komisií
v školskom roku 2012/2013
I.

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

Názov
PK

typ súťaže,
olympiády

projekty

aktivity PK

Slovenský
jazyk

Olympiáda
obvodné kolo – B.
Tallová (tercia)
kategória C) – 1.
miesto (MIG)

Vráťme knihy do
škôl (celoslovenský
projekt) – prima
(FEI), sekunda
(BOM), 1. C, sexta,
2. B (MAV)

Slovenský text pri príležitosti
príchodu Konštantína a Metoda
na naše územie – na preklad pre
cudzie jazyky (školský projekt
CEREBRUM) - FEI

Olympiáda krajské
kolo – B. Tallová
(tercia) – 3. miesto
(MIG)

Čítajme si
(celoslovenský
projekt) – prima,
sekunda, tercia,
kvarta, kvinta, 1. D
(BOM)

Tvorba komixov (školský projekt)
– prima (FEI)

Olympiáda krajské
kolo –
K.Žilinčárová
(sexta – kategória
B) - 6. miesto
(MAV)

Bábkové divadlo
(školský projekt) –
prima (FEI), sekunda
(BOM), tercia
(MIG), kvarta (MIG)

Ilustrovali sme knihy Harry
Potter, Dievčatko z Krajiny
drakov (školský projekt) –
sekunda (BOM)

Hviezdoslavov
Kubín (okresné
kolo) – T. Švecová
(septima) – 2.
miesto

Tvorivé písanie so
slovenskými
novinármi (školský
projekt
CEREBRUM) výber žiakov (FEI)

Knižný kolotoč (školský projekt)
- FEI, NAL, BOM

Na počiatku bolo
slovo
(celoslovenské
kolo) – T. Švecová
(septima) – 1.
miesto

Vlastná tvorba
(školský projket
CEREBRUM) –
výber žiakov (FEI,
MIG, BOM, NAL,
MAV)

divadelné predstavenia
Moliere: Lakomec (SND) – výber
žiakov (FEI)
Aischylos: Oresteia (SND) –
výber žiakov (FEI)
J. Palárik: Zmierenie alebo
dobrodružstvo pri obžinkoch
(Trnava) – 2. ročníky (FEI, MIG,
MAV)
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A. S. Puskin: Eugen Onegin
(Trnava) – 1. C, sexta, 2. D,
septima (MAV, MIG)
J. Verne: 800 míľ po Amazone
(Trnava) – prima, sekunda, tercia,
kvarta (FEI, BOM, MIG)
Zachráň si svojho Afričana
(divadlo VŠMU LAB) – 2.
ročníky (FEI, MIG, BOM)
Dilongova Trstená
(celoslovenské
kolo) – T. Švecová
(septima) – 3.
miesto

Workshop na VŠMU
(školský projekt) – 2.
ročníky (FEI)

exkurzie
Univerzitná knižnica – 1. ročníky
(FEI, MIG, BOM)
Modra, Dobrá Voda – 1. B, 1. D
(FEI, BOM)
Chillonský hrad – zábavné
hľadanie podpisu lorda Byrona
(Švajčiarsko) – výber žiakov
(FEI)
Staromestská knižnica – 1. D
(BOM)

Kráľove Šahy
(celoslovenské
kolo) – T. Švecová
(septima) – 2.
miesto

Anglický
jazyk

Olympiády v AJ
Okresné kolo
Kategória 1A:
Oliver Leontiev –
Sek
1. Miesto (BUI)
Kategória 1B:
Michal Holčík –
Kvarta
2. miesto (PRJ)
Kategória 2A:
Ľubomír Grejták –
2C
1. miesto (KUD)

Korektúry a pomoc pri
zostavovaní Almanachu k 55.
výročiu založenia školy (FEI,
NAL)

1.polrok:
Medzinárodný
projekt Mladí ľudia
a zdravie v
európskom kontexte
pokračuje, študenti
I.C a I.D
spolupracujú s DK a
NL partnermi
(BOL, KUM, BAG)

Návšteva Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu – 4B
(BOJ,BUN)
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Kategória 2B:
Marek Mišík - Okt
1. miesto (BUN)
Kategória 2C:
Niamh McCullough
3.C 1.mies. (MAJ)
Krajské kolo
Kategória 1A:
Oliver Leontiev –
Sek
Zistiť
Jakub Vojtko- Sek
Zistiť
Kategória 2A:
Ľubomír Grejták –
2C –
3. miesto
Kategória 2B:
Marek Mišík - Okt
3.miesto
Kategória 2C:
Niamh McCullough
3C
zistiť
Essay Writing
Competition
Celoslovenské
kolo:
1.miesto:
Niamh
McCullough, 3C
Julia Ackley, 3D
Užšie finále :
Ľubomír
Grejťák,2C

2.polrok:
Projekt Mladí ľudia
a zdravie v
európskom kontexte
ukončený – 6
víťazných študentov
sa zúčastnilo
semináru na
partnerskej škole v
Arnheme
(Holandsko).
(BOL,KUM)

Exkurzia Košariská, Bradlo,
Brezová pod Bradlom – výber ž.
4.roč (BUN, SIV)

Eco Top film – Oktáva (BUN,
ZLJ)

Divadelné predstavenie v AJ
24.9.2012 „Christmas Carol“
Teatro Wustenrot – 48 žiakov
výber 4. roč. (BUN, DER)
Vianočná výstavka anglických
kníh spojená s predajom (PRJ+
učitelia AJ)
Divadelné predstavenie v AJ
8.+11.2. 2013 „Oliver Twist“
154 ž, 2.a 3.roč.
(BOL,BRG,KUD,MAJ,PRJ,ŠOK)
CEREBRUM kategória ANJ –
3

28.2.2013 – spolu 34 žiakov 4.
a 8. roč. gymnázia – kategórie:
Prezentácie, Preklad a Vlastná
tvorba

Nemecký
jazyk

Olympiáda
Školské kolo – 24
žiakov v 3
kategóriách (2A,
2B, 2E) – LA,
BRG, KOS
Okresné kolo –
Ľ.Perniš (Kvinta) –
1.miesto;
D.Kováčová
(Septima) –
3.miesto;
Krajské kolo –
Ľ.Perniš (Kvinta) –
3.miesto; R.Kahay
(Tercia) – 1.miesto
(BRG, OLA, KOS)
Celoštátne kolo –
R.Kahay (Tercia) –
1.miesto (OLA)
Súťaž v prednese
nemeckej poézie
a prózy
(Karpatonemecký
spolok na SK) – 11
žiakov;
M.Berešíková
(Sexta) – 2.miesto;
M.Leinwolterová
(Tercia) – 6.miesto;
J.Dudáková (2.B) –
8.miesto; (OLA,
BLJ, BRG)
Medzinárodná
súťaž Lesefüchse
40 žiakov Sexty,
Septimy a 3.B;
postup do
národného kola:
D.Chudíková,
umiestnila sa medzi
10 najlepšími na
SK (BLJ, OLA)

Spolupráca
Školské podujatie Cerebrum:
4 sekcie NJ:
v projekte
Recyklácia mobilov
- preklad
s PK CH – preklad a
- recitácia
korektúra textov
- prezentácia
práce v NJ (3.B,
- gastronómia v NJ
Septima, OLA, BRG,
BLJ, KOS, TEW,
Certifikáty DSD I, II
OLA)
- slávnostné odovzdávanie
certifikátov DSD I na
Hviezdoslavovom nám.
(Septima, 3.B, OLA, BLJ,
TEW)
- skúška DSD II (Oktáva,
4.B); pilotná skúška,
písomná skúška, ústna
skúška;
- skúška DSD I (Sexta,
2.B); písomná časť, ústna
časť
Návšteva podujatí Goethe
Medzinárodný
inštitútu – čítanie príbehov
elektronický projekt
s názvom Čo je pre
bratov Grimmovcov v NJ;
mňa šťastie (Príma,
OLA, BCH)

Informačné stretnutie žiakov
4.ročníka so zástupcami FH
z Wiener Neustadt;
Prednáška pre žiakov 4.ročníka
o možnostiach štúdia v Nemecku.

Návšteva operného predstavenia
R.Wagnera Lohengrin (Septima,
OLA, BCH)
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Olympiáda–
krajské kolo:
Francúzsky Barbora Lihanová
(2.C)– 4. Miesto
jazyk
Matej Dulin (4.C)1.miesto
národné kolo:
Matej Dulin (4.C)2.miesto

Španielsky
jazyk

Olympiáda
školské kolo
(december 2012) –
org. SKL
Olympiáda –
krajské kolo
(február 2013) –
príprava študentov:
SKL
kategória A –
Vanda Jánošová
(2.C) – 1. miesto
kategória B –
Katarína
Šumichrastova
(3.C) – 2. miesto
kategória C –
Barbora Imrišková
(4.B) – 1. miesto,
Martin Jánošík
(4.B) – 2. miesto

Prezentácia predmetu Návšteva divadelného
v rámci Dňa
predstavenia Lakomec vo
otvorených dverí
francúzskom jazyku – 2.,3.ročník
školy – plagáty
o frankofónnych
krajinách

Cerebrum – vedomostná súťaž
zameraná na slovnú zásobu –
Pexeso (súťažilo 27 študentov)
Exkurzia do Španielska – jún
2013 – žiaci 2. a 3. ročníka –
SKL, FEI

Olympiáda –
celoslovenské kolo
(apríl 2012) –
príprava študentky:
Ľudmila Sklenková
kategória C –
Barbora Imrišková
(4.B) – 2. miesto

Ruský
jazyk

Olympiáda
▫ školské kolo
▫ krajské kolo:
Lucia Andrea
Beňová (4.D)3.miesto

Cerebrum
▫ prezentácia a výstava
projektov
▫ súťaž tvorivosti v RUJ

ARS poetika –
krajské kolo
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Cerebrum – súťaž
v preklade textu

II .

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

Názov
PK

Dejepis

typ súťaže,
olympiády

projekty

Olympiáda–
obvodné kolo,
kategória C: 2 žiaci
z Prímy - SIV
kategória E: 2 žiaci
zo Sekundy – DER; 2
žiaci z Tercie – JAB;
2 žiaci z Kvarty –
SIV);
umiestnenie: Róbert
Škvarenina – úspešný
riešiteľ

UNICEF – charitatívny
predaj vianočných
pohľadníc (SIV, JAB)

aktivity PK
Cerebrum – príprava
obrazových materiálov
k výročiu príchodu
Konštantína a Matoda (v
spolupráci s PK UaK, RJ);
Exkurzia k téme pôsobenia
Konštantína a Metoda:
Mikulčice, Velehrad;
veľkomoravský skanzen
Exkurzia na Devín (JAB,
Tercia)
Beseda s publicistom
S.Kalným na tému
Bombardovanie Apollky
v r.1944 (seminár 4.ročník,
SIV)
Beseda pre 3. a 4.ročník s B.
Kinčokom, pracovníkom
Ústavu pamätí národa na
tému Procesy s buržoáznymi
nacionalistami, G. Husák

Olympiáda ľudských
práv – národné kolo:
Náuka
Peter Gašpar (4.D)o spol.
1.miesto
Občian.
náuka
Ekonomika

V rámci školského podujatia
Cerebrum
- beseda s politológom
prof. M.Kusým na tému
Totalitné systémy
a ľudské práva
- výstava žiackych prác
k téme finančnej
gramotnosti
- prednáška o EÚ a jej
inštitúciách v Kancelárii
EP (BOJ)
- žiacke divadelné
predstavenie Herkules
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a beseda s M.Kákošom
Exkurzie do VUB
a Národnej banky,
prednášky k téme finančná
gramotnosť, európska mena,
ochrana meny (seminár
SVS, ekonomika,VOZ, ČUI)
Exkurzia do výroby –
Volkswagen (VOZ)
Exkurzia - účasť na súdnom
pojednávaní Najvyššieho
súdu (seminár SVS, ČUI)
V rámci školského podujatia
Deň Európy – beseda
s pracovníkom Kancelárie
európskej komisie

Súťaž Finančná
gramotnosť online

Mladý Európan –
regionálne kolo

Geografia

III.
Názov
PK

Exkurzia Národné parky
Slovenska - Slovenský raj,
TANAP (MEP, ČUI)

Olympiáda
školské kolo;
okresné kolo: Kat.H
(Príma): Adam Lauko
2.miesto; Sára
Hrevušová 7.miesto;
Kat.G (Sekunda):
Patrik Memšovský
6.miesto; Kat.F
(Tercia): Sebastián
Dohnány 4.miesto;
Zuzana Wlachovská
10.miesto;
Kat.E(Kvarta): Adam
Kostič 5.miesto;
Michal Hanzalík
8.miesto;
krajské kolo: Kat.H
Adam Lauko (Príma)
2.miesto
-akciu zabezpečovala
PRJ
Internetová
geografická súťaž
v triedach príma kvarta

V rámci školského podujatia
Cerebrum: súťažná
prezentácia prác žiakov

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty
typ súťaže,
olympiády

projekty

aktivity PK
Násilie páchané na ženách
pre žiačky 2. ročníka
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Etická
výchova

IV.
Názov
PK
Umenie
a kultúra,
výtvarná
výchova,
hudobná

Workshop s besedou s PZ
SR
IUVENTA -Boj proti
šíreniu xenofóbie, rasizmu,
šikanovaniu Workshop III.D
Poslanie UNICEF, práva
detí, prevencia kriminality
Beseda pre žiakov sekundy,
II.D
Školské podujatie
Cerebrum
- prezentácia projektov na
tému Tolerancia
- beseda s aktivistami OZ
Proti prúdu o ľuďoch bez
domova, príčinách
a možnostiach riešenia
bezdomovectva
Návšteva Centra pre liečbu
drogových závislostí –
sexta, II.B
Beseda s gynekologičkou –
sex. zdravie a zodpovednosť
za partnera pre žiačky 2.roč.
Trestno-právna
zodpovednosť mladistvých
beseda s prednáškou v
spolupráci s Policajného
zboru SR – II.C
Návšteva Dómu a krýpt –
2.roč
Divadlo z chatrče –
tolerancia – sekunda, kvinta,
sexta
UNICEF – beseda
Kriminalita mládeže,
drogová prevencia
pre žiakov 2.roč.

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra
typ súťaže,
olympiády

projekty

SOČ – krajské kolo
Mladí ľudia a zdravie
Z.Palová (3.C, HRE) – v európskom kontexte
Umenie vnímať
- spolupráca
a vzájomná
umenie
tolerancia,

aktivity PK
Školské podujatie
Cerebrum
študenti prezentovali svoje
práce v týchto sekciách VO
UaK:
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výchova,
výchova
umením

spoznávanie
rozmanitosti Európy
(BOL, KUM)

Spolupráca s PK
matematiky v rámci
školského projektu
Rozprávková
matematika – výtvarné
spracovanie
Spolupráca pri príprave
kultúrneho (tanečnohudobného) programu
na školské akcie Vazka
na Vianoce a Vazka
deťom
Aktívna spolupráca
s PK NJ v rámci
školskej akcie Deň
Európy – tanečné
a výtvarné workshopy

-

voľná tvorba
spev a hra na hudobný
nástroj
- fotografia
Beseda s mediálnou
odborníčkou N.Slavíkovou

Exkurzia - výstava Viedeň
Galéria Albertína (1.C, 1.D,
BOM, BOL)

Exkurzia – Galéria Space
(1.C, BOL)

Exkurzia – SND Od textu
po predstavenie (1.C, BOL)

SNG – tvorivé dielne Šperk
(1.D, 3.C, BOM, HRE);
Moderna, Prerušená pieseň
(seminár Du, BOL)
Filmové predstavenie Great
Gatsby (1.C, BOL); kino
Mladosť – Miestnosť
samovrahov (2., 3.ročník,
BOL)

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Názov
PK

typ súťaže,
olympiády
fyzIQ 1.2.3. roč korešpondenčný
seminár

projekty
Projekt Energia okolo
nás

Fyzika
Súťaž Náboj KS
z fyziky

Školský projekt
meteorologickej stanice

aktivity PK
Exkurzia Technické
múzeum Viedeň
Exkurzia Meteorologický
ústav SAV
Exkurzia FMFI – Katedra
teoretickej fyziky a didaktiky
fyziky
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Olympiáda
Krajské kolo –
M.Leinwatherová
(Tercia, BAG) –
1.miesto

Vedecká cukráreň
Dopravné múzeum
Exkurzia – veterná
elektráreň
Exkurzia - Hlohovec –
hvezdáreň, spolu so Sj a D
Prednáška – beseda
s pracovníkom CERN-u

Chémia

Biológia

Olympiáda
školské kolo
krajské kolo
kat. A - 7. miesto
(M.Chudada, Septima)
kat. B - 5. miesto
(M.Zubčák, 2.B,
KUM)
kat. C - 4.miesto
(P.Gabko, Kvinta,
KUM); 9.miesto
(F.Bolčo, Kvinta,
KUM)

Recyklácia mobilov
a ich opätovné využitie
(medzinárodný projekt,
Rakúsko)- získali sme
špeciálne ocenenie za
prácu (700€) a
chemické pomôcky
v hodnote 1000€

Exkurzia na Dni
otvorených dverí na
FCHPT

SOČ
S.Matulová (3.C,
HRE) krajské kolo
2.miesto,
celoslovenské kolo
3.miesto

Medzinárodný projekt
Holandsko – Dánsko –
Slovensko (účasť na
seminári v Holandsku)

Ukážky pokusov a práce
v laboratóriu v rámci Dňa
otvorených dverí GJP

Olympiáda
školské kolo – 13
žiakov
krajské kolo –
A.Grillová (2.B,ROA)
– 1.miesto

Projekt Zdravá škola
– environmentálna
výchova, recyklácia
sekundárneho odpadu
- Zber monočlánkov
„Vox Luci“
- Zber papiera – súťaž
- Zber plastov
- Zber použitých
drobných
elektrospotrebičov

Školské podujatie
Cerebrum
- prezentácie prác žiakov
- beseda s trénermi
vodiacich psov pre
nevidiacich

SOČ
krajské kolo, sekcia
psychológia –
A.Vozárová (3.C,

Exkurzia do meštianskeho
pivovaru (seminár 4.ročník)

Liga proti rakovine - Deň
narcisov – študenti sa
zapojili do zbierky
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HRE, ROA) –
mimoriadna cena
Školská súťaž
v zbere starého
papiera (ROA)
Školská súťaž
v príprave zdravých
maškŕt (Deň zdravia)
v rámci týždňa zdravej
výživy a prevencie
obezity (ROA)
Kvíz o zdravej výžive
a žuvačkách (školská
akcia)

Biela pastelka – zbierka na
pomoc nevidiacim;
Besedy na témy:
▫ Rakovina krčka maternice
▫ Výživa a zdravie
▫ Fajčenie a zdravie
▫ Gény, hormóny - správanie
Workshop + AVON pochod
Návšteva výstavy Human
Body
Návšteva anatomického
múzea LF (seminár
4.ročník)
Svetový deň zvierat –
zbierka na pomoc týraným
zvieratám
Návšteva čajovne (1.ročník)
Vedecká cukráreň ???

V.

Názov
PK

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

typ súťaže,
olympiády

Olympiáda
- vo všetkých
kategóriách
(BUM, ČIĽ.
Matematika
KOV, PEM)
Pytagoriáda – príma,
sekunda, tercia
(BUM, PEM)
Matematický
Klokanceloslovenská súťaž
- zúčastnení žiaci
zo všetkých
ročníkov podľa
záujmu a celé
triedy 8-ročného

projekty
Projekt nadácie
Orange Škola pre
budúcnosť –
Rozprávková
matematika (BUM,
ČIĽ, Príma, Tercia,
Kvarta)

aktivity PK
Školské podujatie Deň
Európy – interaktívny kvíz
zameraný na rozvoj
finančnej gramotnosti
orientáciou na krajiny EÚ
(KOV, PEM)
Deň otvorených dverí na
MÚ SAV (1.ročník)
Týždeň vedy a techniky na
FMFI UK – prednášky
z matematiky (2., 4.ročník)
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gymnázia (BUM,
ČIĽ, KOV, PEM,
STH)
Maks - celoslovenská
korešpondenčná
súťaž
(koordinátor – PEM)
Matematický náboj
celoslovenská súťaž,
žiaci 8-ročného
gymnázia (BUM,
ČIĽ) v rámci
školského podujatia
Cerebrum

iBOBOR
celoslovenská súťaž
v informatike
4 kategórie:
Seniori, Juniori,
Kadeti, Benjamíni
Informatika zúčastnilo sa 172
žiakov
Mladý novinár –
súťaž 8-ročných
gymnázií (2 družstvá
z Kvarty a Tercie)

2. vydanie publikácie
Rozprávková matematika
určenej na prípravu
uchádzačov o prijatie do
Prímy (ČIĽ, BUM)
Prezentácia predmetu
v rámci Dňa otvorených
dverí GJP; prezentácia
apletov vytvorených
žiakmi v programe
Geogebra (KOV, STH,
ČIĽ, BUM)
Aktivity PK v rámci
školského podujatia
Cerebrum – Matematický
náboj (BUM, ČIĽ, STH);
prezentácia žiackych
projektov zo štatistiky,
histórie matematiky
a a apletov z geometrie
(KOV, PEM)
Krúžky Matematika
s úsmevom pre žiakov
nižších ročníkov (ČIĽ)
a Matematika pre
maturantov (KEP)
Exkurzia: Deň otvorených
dverí na
Elektrotechnickom ústave
SAV v rámci Týždňa vedy a
techniky

Exkurzia: Deň otvorených
dverí na Fakulte
informatiky
a informačných
technológií STU
Exkurzia: Deň otvorených
dverí na Fakulte
matematiky, fyziky a
informatiky UK;
prednáška doc. Kubáčka
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VI.
Názov
PK

Telesná
a športová
výchova

Vzdelávacia oblasť Zdravie a športová výchova´
typ súťaže,
olympiády

projekty

aktivity PK

medzitriedna súťaž
o najšportovejšiu
triedu školy

Deň Európy –
spolupráca s PK NJ pri
organizácii školského
podujatia

Cerebrum:
Prezentácia pohybových
skladieb vo vlastnej
choreografii.

Majstrovstvá školy:
▫ atletika,
▫ aerobik,
▫ plávanie
▫ futbal
▫ prehadzovaná
▫ volejbal
▫ florbal
▫ streetbal
▫ stolný tenis
▫ jadžent

24-hodinový
volejbalový maratón

Krúžková činnosť:
▫ Florbal
▫ Volejbal
▫ Fitness
▫ Basketbal
▫ Futsal

Obvodné kolo SŠ:
▫ cezpoľný beh
▫ florbal (CH, D)
▫ basketbal (CH, D)
▫ volejbal (CH,D)
▫ orientačný beh
Obvodné kolo ZŠ:
- cezpoľný beh
- orientačný beh
- futbal (Ch)
- florbal (Ch)
- basketbal (Ch)
- šach (CH, D)
Krajské kolo:
- aerobik (CH,D)
- orientačný beh
(SŠ)
- šach (D)
- futbal (CH-ZŠ)
Majstrovstvá SK
- aerobik (CH, D –
SŠ)
- šach (D – ZŠ)

Kurzy:
▫ Lyžiarsky kurz (2 kurzy
1.ročník, tercia)
▫ KOŽAZ (pobytový
a s dennou dochádzkou)
▫ Účelové cvičenia
▫ Plavecký kurz (Sekunda)
Jednodňový vodácky výcvik
(ovládanie kanoe) pre 1.
ročník

Splavy Malého Dunaja pre
žiakov 2. ročníka

Exkurzia: spolupráca s PK
Geo – Národné parky SR
Športový deň detí
Pravidelný volejbalový
krúžok pre učiteľov školy
13
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