
Názov krúžku Popis Vedúci
KMD- Fenix Krúžok je zameraný na rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti v spolupráci s detskou 

organizáciou Fenix. Členovia sa budú dobrovoľne zapájať do akcií ako sú napr. zbierky, 

dobrovoľnícka pomoc spojená s potešením na detskom onkologickom oddelení, v 

materskej škôlke, v komunitnom centre, v spoločnosti seniorov, olympiáda seniorov, 

študentský ples, týždeň zdravej výživy a mnoho ďalších. Spoločne budeme diskutovať, 

sledovať dokumentárne filmy ako napr. Človek v ohrození, Lekári bez hraníc a iné.

Mgr. Iveta Pribulá

Zmaturuj z nemeckého jazyka Krúžok Zmaturuj z nemeckého jazyka je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa 

rozhodli rozvíjať svoje jazykové zručnosti na úrovni B1 až B2, s cieľom pripraviť sa na 

úspešnú maturitnú skúšku z nemčiny.

Mgr. Zuzana Zubková

Amavet - IT Krúžok je zameraný na informačné technológie a ich využitie v praxi. Žiaci sa majú 

možnosť zúčastniť rôznych súťaží s možnosťou postúpiť do finále na Slovensku a v 

zahraničí (Festival vedy a techniky, SOČ, RoboRave, RoboCup, ...).  Od žiakov sa 

očakáva ochota pracovať, trpezlivosť a hlavne dobrá nálada.

Ing. Ján Motešický

Hravá matematika - I.A Krúžok je určený pre žiakov I.A, ktorí majú záujem pochopiť čaro a zakútia 

matematiky.
Ing. Ján Motešický

Základy jazykovej kultúry Krúžok je určený pre žiakov 1.-4. ročníka, ktorí chcú získať a prehĺbiť si poznatky zo 

slovenského jazyka a literatúry.  Cieľom je pripraviť žiakov na recitačné a rétorické 

súťaže, Hviezdoslavov Kubín, Sárova Bystrica,  Štúrov Zvolen,upevňovať komunikačné 

zručnosti a návyky žiakov, aby získali schopnosť primerane reagovať v rozličných 

jazykových situáciách,  dokázať vyjadriť svoj názor a bez trémy vystupovať na 

verejnosti, tiež aj pripraviť žiakov na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a 

masmediálnej komunikácie.

Mgr. Eva Hrunová

Redaktorský krúžok Máš chuť vyskúšať si prácu redaktora zaujímavých článkov? Alebo vytvoriť noviny s 

bombastickou grafickou úpravou, z ktorých sa stane čitateľský hit? Prihlás sa na 

redaktorský krúžok, ktorého cieľom je vydávať školský časopis GYMSURFER, a to v 

online formáte. Nepotrebuješ nič, len chuť získavať pikošky o našej škole, fotiť a 

vedieť pracovať s počítačom.

PaedDr. Miroslava Fuňáková

Biologický krúžok pre 4. ročník

/praktické cvičenia/

Ciele:

- prehĺbiť a upevniť učivo biológie

- prepojiť teoretické poznatky s praktickými cvičeniami

- pozorovať prírodné objekty a javy priamo v prostredí

RNDr. Želmíra Bertová

Volejbal chlapci a dievčatá Príprava na stredoškolské hry Mgr. Ján Lengvarský

Zlepši svoju angličtinu Tento krúžok je určený najmä pre študentov prvého a druhého ročníka, ktorí sú 

stratení v použití správnych gramatických časov a iných gramatických javov a zároveň 

si nie sú istí v komunikácii v anglickom jazyku.

Mgr. Katarína Kerestešová

Basketbal chlapci a dievčatá Príprava na reprezentáciu školy PaedDr. Ján Guľvas

Stolný tenis chlapci a dievčatá Príprava na reprezentáciu školy PaedDr. Ján Guľvas

Erasmus+ Krúžok Erasmus+ je zameraný na prácu na projekte, do ktorého je naša škola 

zapojená. Názov projektu je „All Disease Begins In The Gut“ – „Všetky choroby 

začínajú v tráviacom trakte“ a cieľom projektu je prostredníctvom rôznych aktivít a 

mobilít na zahraničné partnerské školy v Taliansku, Poľsku, Grécku, Turecku a Litve 

zvýšiť u študentov povedomie o potrebe zdravého stravovania. V priebehu školského 

roka budeme tvoriť blogy, prezentácie, videá, e-knihu a iné malé projekty rôzneho 

charakteru, ktoré budú publikované na projektovej webstránke, virtuálnom priestore 

na e-twinningu a twinspace. Pracovným jazykom je angličtina a všetky materiály budú 

prekladané do tohto jazyka. V prípade, že pandemická situácia v súvislosti s Covid-19 

bude priaznivá, uskutočníme aj návštevy na partnerských školách.

PhDr. Maroš Mitrik

Fotografický krúžok Pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými technickými parametrami resp. 

časťami fotoaparátu, s ich využitím pri fotení s dôrazom na tvorivé využívanie 

clonového čísla, času uzávierky, ohniskovej vzdialenosti, citlivosti snímača a pod. Pre 

tých, ktorí chcú poznať zásady správnej kompozície, fotenia v rôznych svetelných 

podmienkach a  príležitostiach. Jednoducho pre tých, ktorých fotenie baví, ktorí chcú 

fotiť aj prezentovať výsledky svojej práce, ktorí sa ale chcú tiež zdokonaľovať.

Mgr. Radoslav Slivka
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Nebojte sa podnikať Krúžok NEBOJTE SA PODNIKAŤ je určený pre všetkých študentov Gymnázia Cyrila 

Daxnera vo Vranove nad Topľou a je realizovaný v priestoroch školy.   Cieľom krúžku 

je naučiť žiakov základné teoretické poznatky ako podnikateľ, podnikanie, základné 

znaky podniku, jeho funkcie, cieľové zameranie, delenie podnikov a taktiež pochopiť 

význam správneho vypracovania podnikateľského plánu, jeho formy, úlohy a prípravu 

konkrétneho podnikateľského plánu vybranej firmy. Na krúžku je čas venovaný hlavne 

otázkam efektívneho ekonomického a podnikateľského zmýšľania a takisto dialógom 

o prednostiach a perspektívach malých a stredných podnikov. Zároveň sú realizované 

aj vedomostné súťaže, rôzne kvízy  a testy.

Mgr. Anna Kovaľová

Krúžok ruského jazyka Príprava k maturitnej skúške. Príprava žiakov na súťaže v ruskom jazyku - Olympiáda v 

ruskom jazyku  a súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo.   Krúžok bude 

rozvíjať počúvanie s porozumením,   posluch s porozumením , rozprávanie na vizuálny 

podnet, rozvíjať kulturologické vedomosti vedomosti a konverzáciu.  Okrem toho sa 

bude venovať výslovnosti, intonácii a umeleckému prednesu v ruštine.

Mgr. Helena Lengvarská

DofE Prekonaj sám seba, pomôž druhým aj sebe stať sa lepším clovekom, vymaz výrazy - to 

neviem, to nedokážem, to nezvládnem, to sa nedá - zo svojej aktívnej slovnej zásoby.
Mgr. Matúš Magura
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