
 Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018 

  
 

 

P.č. Názov krúžku Stručný popis činností Vedúci krúžku 

1 All ten fingers (Sk) krúžok písania na počítači všetkými desiatimi  Ing. Soňa Seková 

2 Kreatívna angličtina 

krúžok je smerovaný k tvorivému používaniu 

cudzieho jazyka, tvorbe krátkych literárnych foriem 

s využitím digitálnych prostriedkov, vhodný pre 

tretí a štvrtý ročník 

Mgr. Pavel Dolník 

3 Mladý redaktor 
pokus o nultý ročník školského časopisu v 

elektronickej podobe 

Mgr. Darina 

Skubanová 

4 Formula 
krúžok je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka., ktorí 

majú záujem o automobily, ich konštrukciu,  

Andrej  Skatulla ( SjF 

STU) 

5 E+ štart 
krúžok je určený na prípravu na stáž pre žiakov, 

ktorí sa chcú zapojiť do zahraničných odborných  

stáží vo Fínsku , Švédsku a Francúzku 

Ing. Eva Kubišová,        

Mgr Alžbeta Štofková,         

6 Precvičme si slovenčinu  

možnosť precvičovania, objasňovania a 

upevňovania takých prvkov učiva, ktoré žiakom 

spôsobujú problémy, určený pre žiakov 4. ročníka ( 

precvičovanie úloh a cvičení na EČ MS) 

Mgr. Darina 

Skubanová 

7 
Matematika a fyzika s 

úsmevom 

netradičné a efektívne počítanie, utvrdzovanie, 

docvičovanie a rozširovanie učiva podľa 

individuálnych potrieb žiakov 

RNDr. Irena 

Gunčagová 

8 Smelo k maturite 
krúžok je určený pre žiakov štvrtého ročníka a bude 

zameraný na prehlbovanie a dopĺňanie odborných 

vedomostí z predmetu strojárska konštrukcia 

Ing. Jana Pauscheková,      

9 Angličtina zábavou 
pre žiakov prvého ročníka na preklenutie problémov 

zo ZŠ 
Mgr. Alžbeta Štofková 

10 Stolný tenis 
rozvoj pohybových schopností, jednotlivé herné 

činnosti, dvojhra, štvorhra (nácvik a 

zdokonaľovanie). 

PaedDr. Daniela 

Miglierini 

11 Bavime sa  pohybom 
rozvoj koordinácie pohybu a radosti zo športu – 

pilates, TRX laná, indoorcycling (spinning) 
Ing. Jana Pauscheková 

12 Literárno - historický 

analýza a interpretácia vybraných literárnych diel a 

ich zaradenie do historického kontextu, sledovanie 

nahrávok lit. diel, diskusie, návšteva divadelných 

predstavení, rozvoj čitateľských schopností a 

zručností 

PhDr. Viera Braunová 

13 RC Fajnorka 
tvorba RC ( radiocontrol) autíčka, zdrojom pre 

pohon je palivový článok v kombinácii s batériami 
Ing. Gabriel Arbet 

 


