
 Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021 

  
 

 

P. č. Názov krúžku Stručný popis činností Vedúci krúžku 

1 H2AC príprava školského tímu RC Fajnorka Mgr. Pavel Dolník 

2 Kreatívna angličtina 
krúžok je určený pre tých, ktorí chcú venovať viac 

času konverzáciám a písaniu v ANJ, vhodné aj pre 

maturantov, ktorí si chcú zvoliť úroveň B2 

Mgr. Pavel Dolník 

3 Precvičme si slovenčinu Príprava na MS zo SJL pre triedy IV.A a IV.C 
Mgr. Darina 

Skubanová 

4 Maturita predo dvermi 
príprava na maturitu –nielen zo slovenského jazyka 

( určené pre triedu IV.B) 
PhDr. Viera Braunová 

5 Historicko - poznávací 
Poznávanie historicky zaujímavých objektov, 

osobností a udalostí netradičným spôsobom( pre 

triedu I.C) 

PhDr. Viera Braunová 

6 
Matematika a fyzika s 

úsmevom 

netradičné a efektívne počítanie, utvrdzovanie, 

docvičovanie a rozširovanie učiva podľa 

individuálnych potrieb žiakov 

RNDr. Irena 

Gunčagová 

7 
Tvorivé dielne 

 

krúžok je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka, 

záujemci sa zoznámia s výrobou v školských 

dielňach a môžu si vyrábať vlastné súčiastky 
Ing. Emil Mikula 

8 Technický krúžok 

krúžok je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka, žiaci 

môžu na krúžku realizovať svoje projekty 

v školských dielňach, prípadne v ŠVL 
Ing. Emil Mikula 

9 Angličtina trochu inak.. 

 

angličtina hravou formou pre 1. až 3. ročník Mgr. Matej Kotian 

10 
Technika jednoducho a 

ľahko  

krúžok z technických predmetov pre žiakov 4. 

ročníka Ing. Jana Pauscheková 

11 
Technika jednoducho a 

ľahko  

krúžok z technických predmetov pre žiakov 3. 

ročníka Ing. Jana Pauscheková 

12 
Technika jednoducho a 

ľahko  

krúžok z technických predmetov pre žiakov 2. 

ročníka Ing. Jana Pauscheková 

13 Kresli rýchlo a ľahko 1 kreslenie v ACAD a v Mechanical-pre 3.a 4. ročník 
Ing. Alexandra 

Valachová 

14 Kresli rýchlo a ľahko 2 
kreslenie v ACAD a v Mechanical-pre 3.a 4. ročník 

Ing. Zuzana Hricová 

15 Kresli rýchlo a ľahko 3 
kreslenie v ACAD a v Mechanical-pre 3.a 4. ročník 

Ing. Ján Téglaš 

 

 


