
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Krátka charakteristika 

PGK English club Mgr. Anna 
Dobránska 
 

What we learn, becomes a part of who we are.  
Chceš rozumieť piesňam, ktoré máš rád? Chceš si 
napísať parádny status v angličtine na sociálnej sieti? 
Chceš sa dorozumieť s priateľmi zo zahraničia? Chceš 
vycestovať? Chceš si čítať svoju obľúbenú knižku 
v angličtine? 

Ž150 (Hudobný 
krúžok) 

Mgr. Anna 
Dobránska 

150. žalm hovorí za všetko. Každý kto má chuť, hlas 
a nástroj je vrelo vítaný  

Drama club Mgr. Anna 
Dobránska 

Objavili v tebe herecký talent? Alebo ho ešte len chceš 
objaviť? Máš rád, keď sa zíde dobrá partia? Ak je k tomu 
pre teba angličtina ako čerešničkou na torte, tak si na 
správnom mieste! Drama club je miesto, kde ťa čaká 
kopec zábavy, nových priateľov, dobrej nálady 
a angličtiny. Drama club je prípravou na DRAMA 
FESTIVAL, kde sa stretávajú nadšenci hereckého umenia 
a anglického jazyka. 

Tanečno-
športový krúžok 

Mgr. Anna 
Dobránska 

Priestor pre všetkých, ktorí majú radi kombináciu 
pohybu a modernej hudby. Vhodné pre začiatočníkov 
a tých, čo večne začínajú so športom či tancom.  

Školský časopis Mgr. Nikoleta 
Titková 

Reportáže zo školských akcií, vlastná tvorba žiakov. 

Vyrobme si 
 „hand made“ 

RNDr. Daniela 
Kravecová, PhD. 

Kreatívny krúžok orientovaný na ručne vyrábané 
ozdoby, doplnky, výrobky, šperky... 

Matematický 
krúžok 

RNDr. Viera 
Serečunová 

Príprava žiakov na vysokú školu resp. doučovaniu - 
podľa toho, čo bude aktuálne 

Športové hry Mgr. Eva 
Benninghausová 

Pre dievčatá: volejbal, aerobic, bedminton 
Pre chlapcov: futbal, florbal, basketbal 

Konverzácia 
v nemeckom 
jazyku 

Mgr. Dana 
Ferjenčíková 

Konverzácia na rôzne témy – predovšetkým maturitné 
témy, dialógy, bežné životné situácie, rozširovanie 
slovnej zásoby. 

Divadelno – 
dramatický 
krúžok 

Mgr. Michaela 
Haneková 

Obsahom krúžku budeoboznámenie sa s divadelnou 
tvorbou, návštevy divadelných predstavení, besied 
s hercami, ale aj naskúšanie divadelného predstavenia. 

Plavecký krúžok Mgr. Eva 
Benninghausová 

Jedenkrát do týždňa plávanie v mestskej krytej plavárni, 
pritom sa naučíme všetky plavecké štýly. 

Aplikovaná 
ekonómia 

Ing. Andrea 
Hricišinová 

Skúsenosťou k úspechu – naučíme sa podnikať 
prostredníctvom vlastnej študentskej firmy (prednostne 
pre tretiakov, potom druhákov). 

Biblický krúžok Mgr. Ján Budzák – 
o. Peter 

Spoznávanie Svätého Písma, ako správne čítať a chápať 
texty Biblie a uplatniť v každodennom živote. Poprípade 
aj príprava na biblickú olympiádu. 

Zdravotnícky 
krúžok 

Marek Pčolinský Bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci, základné 
vyšetrenia, život ohrozujúce stavy, úrazy,... 

Latinčina ThDr. Daniel Boleš – 
o. Konštantín 

Latinčina pre záujemcov, latinské texty, .... 


