Názov ZÚ

Charakteristika činnosti ZÚ

Vedúci ZÚ

Matpreva 1

Pripraviť žiakov na Testovanie 9 a na prijímacie pohovory
z matematiky

p. uč. Székelyová

9.

p. uč. Špirková

9.

p. uč. Zádoriová

6.

Matpreva 2

Interaktívna matematika

Plávanie

Pripraviť žiakov na Testovanie 9 a na prijímacie pohovory
z matematiky
Zaujímavou a hravou formou priblížiť žiakom matematiku. Práca s
interaktívnou tabuľou, kartičkami, GeoGebrou dynamický výkres,
planétou vedomostí..... Vytvárať kartičky na interaktívnu tabuľu.
Príprava na súťaže - MO, Pytagoriáda,... Docvičovanie
náročnejších učív.
Osvojenie základných pohyb. zruč. /dýchanie, splývanie,
ponáranie, orientácia pod vodou, pády do vody, pocit vody.../ a
nácvik plaveckých spôsobov / kraul, znak, prsia, motýlik/

p. uč. Kovalčíková

Ročník

3. – 9.

Termín ZÚ
Pondelok
14.00 – 16.00

Pondelok
14.00 – 16.00

Plávanie

Osvojenie základných pohyb. zruč. /dýchanie, splývanie,
ponáranie, orientácia pod vodou, pády do vody, pocit vody.../ a
nácvik plaveckých spôsobov / kraul, znak, prsia, motýlik/

p. uč. Safková

6. – 9.

Piatok

Plávanie

Zdokonaľovanie

p. uč. Iľašová

3. - 4.

Pondelok

Oriental Flower

Orientálny tanec

p. uč. Tomková

5. – 7.

Štvrtok

Futbal

6. - 8.

Volejbal

6. - 8.

Zázračná myška

Hlavnou náplňou bude zábavnou formou spoznať „počítačovú
myšku“ – naučiť sa používať počítač, kresliť v programe Tux Paint,
kopírovať obrázky, pracovať vo Worde, tvoriť prezentáciu v
PowerPointe, vytvárať kartičky v programe Kartičkové aktivity,
pracovať s internetom, vedieť využívať výučbové programy,
oboznámiť sa s portálom planéta vedomosti a ďalšie
zaujímavosti...

p. uč. Zádoriová

4. – 5.

Štvrtok

Teletomke

Tvorba školských televíznych novín

p. uč. Keblušková

5. – 9.

Podľa rozvrhu

Šikovné ručičky

Kreslenie, strihanie, lepenie, štrikovanie, háčkovanie,
vyšívanie, a všeličo iné spoznávajme hravou formou

p. uč. Keblušková

4. – 9.

Podľa rozvrhu

Učíme sa po rusky

Naučiť základy ruštiny

p. uč. Grüllingová

5. - 9.

Utorok
14.00 – 16.00

Angličtina hrou

Zvládnuť angličtinu hravou formou

p. uč. Tomková

3. – 4.

Utorok
14.00 – 16.00

V ríši rozprávok

Rozprávky po anglicky

p. uč. Marcinčáková

1. – 2.

Utorok
14.00 – 16.00

Nemčina hrou

Spoločenské hry po nemecky

p. uč. Rošková

5. – 7.

Pondelok
14.00 - 16.00

Interaktívna nemčina

Konverzačné témy precvičované prostredníctvom interaktívnej
tabule

p. uč. Morosková

6. – 8.

Utorok
14.00 - 16.00

So slovenčinou sa priatelím Príprava na testovanie a prijímacie skúšky

p. uč. Mihoková

9.B

Pondelok
14.00 – 16.00

Hra s legom

Modelovanie

p. uč. Huculová

2.

Pondelok
14.00 – 16.00

Biologické praktikum

Praktické a hlbšie spoznávanie prírodnín

p. uč. Hladová

5. – 6.

Podľa rozvrhu

Geografický krúžok

Rozširovanie a prehlbovanie vedomostí z predmetu geografia

p. uč. Demo

5. – 6.

Podľa rozvrhu

Vodné pólo
Šach

