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Informácie o možnostiach štúdia (trieda I.B) 

Získaj informácie o možnostiach štúdia v jednotlivých zameraniach, o profilácii 

prostredníctvom voliteľných predmetov a o záujmových krúžkoch a aktivitách našich žiakov. 

Slovenský jazyk a literatúra (trieda III.A) 

Príď do III.A, vyskúšať si, čo v Tebe je! Pre záujemcov o štúdium v našej škole ponúkame 

možnosť otestovať svoje vedomosti formou cvičného testu. 

Anglický jazyk (trieda II.B) 

Baví Ťa angličtina a chcel by si študovať v triede s rozšíreným vyučovaním angličtiny? Chceš 

vedieť, ako sa zapojiť do medzinárodného projektu? Chceš vedieť, kde všade sa môžeš 

dostať na našich zahraničných poznávacích cestách? Na to a aj na iné veci sa opýtaj našich 

učiteľov alebo žiakov. 

Francúzsky jazyk (trieda U1) 

Chceš sa učiť francúzštinu ako druhý cudzí jazyk? Príď a dozvieš sa, prečo je to tá správna 

voľba. Spoznáš plány našich poznávacích ciest do francúzskych miest, môžeš si otestovať 

svoje znalosti o Francúzsku a uvidíš aj ukážky zaujímavých žiackych prác v tomto jazyku. 

Nemecký jazyk (trieda III.C) 

Dobré 

Efektívne 

Učenie sa 

Trpezlivosť a 

Snaha, ktorej 

Cieľom  je plynule 

Hovoriť po nemecky! 

Naši učitelia spolu so žiakmi Ti predstavia možnosti získania certifikátu DSD I (nemeckého 

jazykového diplomu Sprachdiplom na úrovni A2/B1 SERR). Ak chceš vedieť, kam všade sa 

s nami pozrieš do sveta a prečo je nemčina tou správnou voľbou, radi Ťa uvidíme. 

Ruský jazyk (trieda II.B) 

Učíš sa ruský jazyk už niekoľko rokov alebo sa Ti ruština páči, hoci jej zatiaľ nerozumieš? 

Chceš sa o živote v Rusku dozvedieť viac? Chceš poznať zaujímavé súťaže v ruskom 

jazyku? Láka ťa netradičná poznávacia cesta do pobaltských krajín, Petrohradu, či iných 

ruských miest? Spýtaj sa učiteľov ruského jazyka a žiakov, ktorí si ruský jazyk zvolili. 

Matematika a informatika (učebne IF1 a IF2) 

Nevieš, či vies? Príď a otestuj si svoje znalosti z matematiky. Pokús sa zdolať hlavolamy, 

rozlúštiť šifru, zahrať si  hru z dielne našich programátorov alebo napísať niekoľko riadkov 

vlastného kódu. 

Land Rover 4x4 in Schools (trieda II.D) 

Zaži dobrodružstvo a napätie so súťažným tímom CORVINI. Vyskúšaj si prácu konštruktéra, 

3D dizajnéra, marketéra, alebo zvládni jazdu s modelom auta z národného finále. 

Spoločenskovedné predmety (trieda II.A) 

Vyznáš sa v geografii, dejepise, umení, či občianskej náuke? Využi to v interaktívnej hre 

Kahoot a v iných pripravených aktivitách. Zároveň sa dozvieš, za čo všetko môže 

psychológia a prečo vlastne si taký, aký si. 
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Koncert kapely Gymposband (zrkadlová miestnosť T2) 

Každý koncert školskej kapely Gymposband je perfektným a nezabudnuteľným zážitkom. 

Tak si ho nenechajte ujsť! 

Fyzika (fyzikálne laboratórium) 

Vo fyzikálnom laboratóriu si môžeš vyskúšať videomerania v programe Tracker, overiť 

platnosť fyzikálnych zákonov v simuláciách, či reálnych experimentoch. Dozvieš sa aj 

o súťažiach Turnaj mladých fyzikov, Fyzikálny náboj a ďalších, v ktorých naše tímy získavajú 

medzinárodné úspechy. 

 

Biológia (biologické laboratórium) 

Získaj informácie o štúdiu biológie na našej škole, o možnosti práce v biologickom krúžku 

a možnosti zapojenia sa do rôznych biologických súťaží a Biologickej olympiády. Pozri si 

učebnice, pomôcky, vyskúšaj si interaktívnu osemsmerovku, pozri si živý kútik, priprav si 

natívny preparát, pozri si trvalé preparáty, anatomickú stavbu živočíšnych orgánov, zisti 

svoju krvnú skupinu a vyskúšaj si zaujímavé pokusy (napr. izoláciu DNA alebo oddelenie 

chlorofylu od ostatných farbív v rastline). 

Chémia (chemické laboratórium) 

Získaj informácie o možnostiach štúdia chémie a o voľbe seminárov na našej škole. Dozvieš 

sa aj o možnostiach práce v chemických krúžkoch a príprave na jednotlivé kolá rôznych 

kategórií Chemickej olympiády. Navyše, chémia ako experimentálna veda môže byť aj 

estetickým zážitkom, čo demonštrujeme zaujímavými chemickými pokusmi sprevádzanými 

farebnými i svetelnými efektmi. 

Aplikovaná ekonómia (trieda IV.A) 

Aplikovaná ekonómia nesklamala ani tento rok a študentská firma REN Slovakia predstavuje 

nový praktický produkt: ekologický čistiaci prostriedok Tuči. Vo firemnom stánku máš šancu 

sa k nemu dostať ešte pred oficiálnym uvedením na trh.  

Šport (trieda III.D) 

Aj v skromných podmienkach sa dajú dosiahnuť skvelé športové úspechy! 

Debatný klub (trieda III.B) 

Ak máš dar rozprávať a myslí Ti to, potom práve debata Ti ponúkne dostatočný priestor na 

sebarealizáciu. Rozšíri Ti obzory, zlepší Tvoje komunikačné schopnosti, získaš veľa nových 

informácií o všetkých oblastiach života, spoznáš mnoho inteligentných ľudí a skvelú 

komunitu. Debatéri sa pravidelne dostávajú na popredné zahraničné univerzity  ako 

Cambridge, Oxford, UCL a pod. A keď budeš  úspešný počas sezóny, dostaneš 

možnosť  súťažiť vo finále Slovenskej debatnej ligy v NRSR. 


