
Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši
Ponuka krúžkov na školský rok 2020/2021

Vzdelávacie poukazy odovzdajte vedúcemu krúžku, ktorý chcete navštevovať (alebo Ing. Patayovi),
do štvrtka 17. septembra. 

P.č. Názov krúžku
Vedúci krúžku

Cieľ, náplň krúžku
Titul Meno Priezvisko

1. Biologický krúžok Mgr. Miroslava Mišíková

2. Bodybuilding PhDr. Matúš Stáňa

3. Filmový klub Ing. Tibor Patay

4. Mgr. Zuzana Majchútová

5. Chemický krúžok Mgr. Miriam Habánková

6. Chovateľský krúžok PaedDr. Anna Ďaťková Rozvíjanie záujmu o živú prírodu, starostlivosť o chované živočíchy

7. Matematický krúžok určí sa podľa záujmu

8.
PhDr. Matúš Stáňa

RNDr. Anna Žiaková

9. RNDr. Anna Žiaková Príprava na matematickú olympiádu a ďalšie súťaže.

10. Príprava na ECDL Mgr. Monika Hazuchová Príprava na ECDL testy.

11. Športový krúžok Mgr. Ján Kalinay Všetky športy - podľa záujmu žiakov.

12. Turistický krúžok
Mgr. Marianna Rusnáková

Mgr. Andrea Kubínová

13. Volejbalový krúžok mix 1 PaedDr. Miriam Ošková Zdokonalenie herných činností jednotlivcov, formovanie šk. družstva, športové súťaže.

14. Volejbalový krúžok mix 2 Mgr. Ján Žuffa Zdokonalenie herných činností jednotlivcov, formovanie šk. družstva, športové súťaže.

15. Zdravotnícky krúžok PaedDr. Anna Ďaťková Zvládnutie zásad prvej pomoci, príprava na súťaž.

16. Zelená škola Ing. Tibor Patay

17. Zručnosti pre úspech Mgr. Monika Hazuchová Rozvíjanie „mäkkých zručností“.

18. Žurnalistický krúžok Mgr. Jana Odleváková Tvorba školského časopisu GUČ, ktorý bude prinášať aktuálne informácie zo života v škole.

Príprava na biologickú olympiádu a zameranie na prehĺbenie a precvičenie učiva biológie a 
príprava na vysoké školy. Krúžok je určený pre žiakov so záujmom o biológiu.

Posilňovanie podľa individuálneho tréningového plánu, schváleného vedúcim krúžku. Krúžok 
je určený pre žiakov 1. až 4. ročníka a kvinty až oktávy.

Pripravujeme premietania rôznych zaujímavých filmov. Diskusie po filme nám dávajú možnosť 
formulovať svoje postoje k rôznym otázkam a rozprávať sa o nich.

Francúzska konverzácia a 
príprava na DELF A2

Rozvoj komunikačných zručností vo francúzskom jazyku a príprava na úspešné zvládnutie 
skúšky DELF A2.

Príprava na prijímacie skúšky z chémie na vysoké školy. Krúžok je určený pre žiakov 3. a 4. 
ročníka.

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.

Matematický krúžok – 
súťaže

Spoznávanie severného Slovenska po turistických trasách, zvyšovanie fyzickej zdatnosti a 
upevňovanie zdravia. Trasy budú prispôsobené veku a momentálnemu počasiu.

Zaujímajú nás otázky životného prostredia, odpadov, klímy, ... a to, čo s nimi môžeme spraviť 
na našej škole. Zapájame sa preto do environmentálneho programu Zelená škola.
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