
Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši
Ponuka krúžkov na školský rok 2016/2017

Vzdelávacie poukazy odovzdajte vedúcemu krúžku, ktorý chcete navštevovať (alebo Ing. Patayovi),
 najneskôr do pondelka 19. septembra. 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku Cieľ, náplň krúžkuTitul Meno Priezvisko

1. Akvaristický krúžok PaedDr. Anna Ďaťková
2. Biologický krúžok Mgr. Miroslava Mišíková Príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy z biológie. Krúžok je určený pre žiakov 4. ročníka.

3. Bodybuilding Mgr. Ján Kalinay

4. Dramatický krúžok Mgr. Andrea Kubínová

5. Ekologický krúžok Mgr. Miriam Habánková
6. Filmový klub Ing. Tibor Patay Pripravujeme premietanie rôznych zaujímavých filmov a následné diskusie k nim.

7. Florbal - mladší žiaci Mgr. Ján Kalinay

8. Florbal - starší žiaci Mgr. Ján Kalinay
9. Chemický krúžok Ing. Daniela Bartošová Príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy z chémie. Krúžok je určený pre žiakov 4. ročníka.

10. Matematický krúžok určí sa podľa záujmu

11. PhDr. Matúš Stáňa

12. Mediálny krúžok Mgr. Katarína Hybenová Príprava a tvorba školského časopisu.

13. Robotika Ing. Václav Králík
14. Rozhlasový krúžok PhDr. Vlasta Serdelová Tvorba relácií do školského rozhlasu.

15. Spevácky krúžok Mgr. Petra Jozefková

16. Turistický krúžok Mgr. Marianna Rusnáková
Mgr. Andrea Kubínová

17. Viac ako peniaze Mgr. Monika Hazuchová

18. PaedDr. Miriam Ošková Zdokonalenie herných činností jednotlivcov, formovanie šk. družstva, športové súťaže.

19. Mgr. Ján Žuffa Zdokonalenie herných činností jednotlivcov, formovanie šk. družstva, športové súťaže.

20. RNDr. Soňa Hujíková Zvládnutie zásad prvej pomoci, príprava na súťaž + aktivity onkologického krúžku.

Rozvíjanie záujmu o vodný ekosystém, spoznávanie vodných živočíchov a rastlín, starostlivosť o 
školské akvárium.

Posilňovanie podľa individuálneho tréningového plánu, schváleného vedúcim krúžku. Krúžok je 
určený pre žiakov 1. až 4. ročníka a kvinty až oktávy.
Rozvíjanie improvizačných a komunikačných schopností. Tvorba príbehov, monológov a dialógov. 
Rozvíjanie neverbálnej komunikácie (mimika, gestika) a práca s hlasom (melódia, dôraz, pauza). 
Dramatizácia vybraných textov.
Environmentálne aktivity zamerané na zníženie ekologickej stopy, vytváranie zaujímavých výrobkov 
z odpadových materiálov, práca na environmentálnom programe Zelená škola, ekohry.

Rozvoj záujmu o tento šport na škole, hra podľa pravidiel, formovanie školského družstva. Krúžok 
je určený pre žiakov prímy a sekundy.
Rozvoj záujmu o tento šport na škole, hra podľa pravidiel, formovanie školského družstva. Krúžok 
je určený pre žiakov tercie a kvarty.

Náplň krúžku je zameraná na prehĺbenie a precvičenie učiva, preberaného v danom ročníku 
a upravená podľa potrieb a záujmov členov krúžku. Krúžok je určený pre žiakov 1. - 3. ročníka, 
kvinty až septimy.

Matematický krúžok - 
maturita

Náplň krúžku je zameraná na zopakovanie učiva potrebného na maturitnú skúšku a prijímacie 
pohovory a upravená podľa potrieb a záujmov členov krúžku.

Náplňou krúžku je oboznámenie sa s problematikou robotiky, stavba jednoduchých robotov zo 
stavebnice LEGO Mindstorm, ich programovanie a účasť na medzinárodných súťažiach. 

Zborový spev so zameraním na rôzne hudobné štýly od minulosti po súčastnosť, zdokonaľovanie 
hlasových zručností.
Spoznávanie severného Slovenska po turistických trasách, zvyšovanie fyzickej zdatnosti a 
upevňovanie zdravia. Trasy budú prispôsobené veku a momentálnemu počasiu.
Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov, porozumenie bankovým pojmom, produktom, manažment 
osobných financií.

Volejbalový krúžok 
mix 1

Volejbalový krúžok 
mix 2

Zdravotnícko-
onkologický krúžok
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