
Ponuka krúžkovej činnosti v šk. roku 2016/17 na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1 Košice 

Slovenský jazyk 
zvládneme  hravo 

Mgr. Katarína 
Kurčáková 

Krúžok je určený pre žiakov Tercie, Kvarty a Kvinty, ktorí sa chcú 
zlepšiť v slovenskom jazyku. Budeme sa zameriavať na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti a precvičovanie rôznych problémových 
úloh. V rámci stretnutí sa bude realizovať i príprava riešiteľov 
olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  

Matematický krúžok PaedDr. Tatiana 
Sokolská 

Cieľom krúžku je zoznámiť sa s mnohými matematickými hrami a 
hlavolamami – Kimova hra, sudoku, origami, magické štvorce, 
číselné bludiská, ... Budeme rozvíjať logické myslenie, 
predstavivosť, systémovú prácu, priestorovú orientáciu 
a trpezlivosť. Okrem toho sa budeme aj zdokonaľovať 
v preberanom učive, opakovať a precvičovať rôzne úlohy. 

Relaxačný krúžok 

 
 
 

Mgr. Jana Kozáková 

Krúžok je určený pre žiakov Tercie, ktorí chcú príjemne a užitočne 
stráviť jedno poobede v škole so svojimi spolužiakmi a triednou 
učiteľkou. Zameranie krúžku bude na lepšie vzájomné spoznávania 
sa, rozvíjanie priateľskej atmosféry a súdržnosť kolektívu triedy. 
Budeme hrať spoločenské hry, športovať, budovať zdravý životný 
štýl, spoznáme prírodu, poprípade zrealizujeme aj iné aktivity 
podľa záujmu žiakov. Odmenou budú veselé zážitky a nové 
vedomosti. 

Prírodovedný krúžok Mgr. Jana Kozáková 

Cieľom krúžku je príprava študentov na prírodovedné súťaže 
z biológie a geografie, stredoškolskú odbornú činnosť. Budeme 
rozvíjať teoretické i praktické zručnosti, robiť testovačky, tvoriť 
prezentácie a cvičiť obhajoby projektov. 

ENGLISH CLUB Mgr. Marta 
Vojtková 

English Club je určený žiakom a študentom, ktorí sa chcú zlepšiť 
v anglickom jazyku a naučiť sa aj niečo nové, prípadne doučiť 
a dovysvetliť preberané učivo. Budeme používať pracovné listy, 
testy a video. Cieľom je konverzácia v bežnom živote a situačné 
dialógy. 

Fyzikálny krúžok 
 RNDr. Tibor Révay 

Krúžok je určený pre študentov, ktorí chcú súťažiť v oblasti fyziky 
v súťažiach Pikofyz, Fyzikálna olympiáda, Turnaj mladých fyzikov 
(debatný turnaj fyzikov). Krúžok bude zameraný na precvičovanie 
fyzikálnych úloh, na riešenie zadaní sérií v zimnom a letnom kole 
a na prípravu obhajoby meraní v Turnaji mladých fyzikov. 

 
Konverzácie v anglickom 

jazyku 

 
PaedDr. Andrea 

Kolesárová 
Kováčová 

Krúžok je určený pre študentov Akadémie Sovy. Samotné 
konverzačné témy by mali pokryť nielen problematiku z IT 
terminológie, ale v menšej miere aj potreby každodennej 
komunikácie.  
 

Dejepisný krúžok 
 

Mgr. Ivana 
Pliešovská 

Krúžok je určený pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu, radi 
spoznávajú  historické pamiatky, majú radi historické filmy 
a zaujímavosti z oblasti histórie. V rámci stretnutí sa bude 
realizovať i príprava riešiteľov dejepisnej olympiády. 

Športové hry Mgr. Peter Svičin 
Krúžok pre chlapcov a dievčatá, kde sa budeme venovať 
športovým hrám (futbal, vybíjaná, volejbal),ale aj cvičeniu 
v posilovni. 

 

 

 


