
Názov krúžku Meno a priezvisko vedúcehoRočník Deň Miesto Čas (60 min.)

Astrofyzikálny krúžok Andrea Rohaľová Tercie-Oktáva trieda, okolie dohodou 14:15-15:15                                                                 Pozorovanie, príprava na súťaž Čo vieš o hviezdach

Basketbal - Šinter Jozef Cimra 5.roč.-Prímy dohodou telocvičňa dohodou

Biblický krúžok Mária Rusinová 5.r. - Okt. utorok/dohodou3. počít. uč. 14:15-15:15

Čínština Lukáš Petrík 5.roč.-Okt. piatok trieda 14:15-15:15

Čitateľský krúžok, šk. knižnica Lenka Jankovičová všetci dohodou knižnica 14:00-15:00

Debatný krúžok Lenka Jankovičová všetci dohodou knižnica 14:00-15:00

Folklór pre všetkých Zlatica Kováčová všetci dohodou malá tel.,okolie14:15-15:15

Francuzština pre začiatočníkov Jaroslav Baričák Tercie-Okráva dohodou trieda,okolie14:15-15:15

Futbalový krúžok Marta Kolibárová 5.r-Kvarty utorok telocvičňa 14:15-15:15

Fyzikálne výpočty Kvarta - Oktáva Viktória Kárászová Kvarty-Oktáva štvrtok trieda 14:15-15:15 pripraviť sa na fyzikálne súťaže FO, Náboj...

Hudobný krúžok Beáta Bujtárová dohodou zasadačka 14:00-15:00

Internetový študentský magazín MIMO Marián Staňo Tercia-Okt. piatok učebňa INF 14:15-15:15

Jazykový kvet - nemčina Lenka Jankovičová všetci dohodou knižnica 14:00-15:00

Jazykový kvet - angličtina Lenka Vašicová všetci dohodou dohoda 14:15-15:15

Klub milovníkov chémie Martina Habľáková Sexty-Oktáva dohodou chem. lab. 14:00-15:00

Lúštenie šifier (TECHNOPLANÉTA) Marián Staňo všetci piatok počít. Uč. 14:15-15:15

Matematika hrou Halimovičová/Demčáková 5.roč.-Kvarta dohodou 5.B 14:15-15:15 Matematické hry, hlavolamy, zaujímavé úlohy

Popoludňajšie aktivity pre 5. roč. Beáta Bujtárová 5. r. pondelok trieda,okolie 14:15-15:15

Popoludňajšie aktivity pre 5. roč. Ivona Demčáková 5. r. utorok trieda,okolie 14:15-15:15

Popoludňajšie aktivity pre 5. roč. Ľudmila Hladká 5. r. streda trieda,okolie 14:15-15:15

Popoludňajšie aktivity pre 5. roč. Katarína Šramová 5. r. štvrtok trieda,okolie 14:15-15:15

Popoludňajšie aktivity pre 5. roč. Lenka Vašicová 5. r. piatok trieda,okolie 14:15-15:15 popoludňajšie aktivity pre 5. roč.

Šachový krúžok Michal Vrba všetci dohodou trieda dohodou

Varím, varíš, varíme Katarína Kubaliaková všetci dohodou Septima A 14:15-15:15

Volejbal Jozef Cimra Septima-Oktáva utorok tel. Teplická 7 16:30-18:00 nacvičiť a zdokonaliť volejbalové zručnosti

Výroba šperkov Andrea Rohaľová Tercia C dohodou uč. fyziky dohodou vyrobiť šperky rôznymi technikami

Výtvarný krúžok Dominika Ondriašová všetci dohodou Sexta B 14:15:15:15 sebarealizovať sa umením a výtvarnými technikami

variť, piecť, jesť

Krúžky v šk. r. 2017/2018 na Gymnáziu-PONUKA (Prosíme rodičov, aby na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu napísali názov krúžku-max.3; v poradí prvý otvorený dostane poukaz)

popoludňajšie aktivity pre 5. roč.

popoludňajšie aktivity pre 5. roč.

popoludňajšie aktivity pre 5. roč.

Pripraviť sa na technoplaneta.cz

príprava na recitačnú, dramatickú, vlastnotvorbovú jaz. súťaž

príprava na recitačnú, dramatickú, vlastnotvorbovú jaz. súťaž

popoludňajšie aktivity pre 5. roč.

tvorba,digitalizácia, programovanie spravodajstva

nacvičiť a zdokonaliť futbalové zručnosti

hrať šach a pripraviť sa na súťaže

zdokonaliť chem. praktické a vedomostné zručnosti, pokusy

Obsah, cieľ, stručná charakteristika

pripraviť sa na biblickú olympiádu

naučiť sa čínštinu

literárne knižničné čítanie a výpožičky

zdokonaľovať rečnícke a argumentačné zručnosti

rozvíjať hudobné zručnosti

nacvičiť a zdokonaliť basketbalové zručnosti

naučiť sa tradičnému ľudovému umeniu a kultúre

naučiť sa základy francúzskeho jazyka


