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Navrhované  voliteľné predmety 2018-19 – predmaturitné ročníky 
 
(SEM)Seminár z matematiky - (2h)  klasifikovaný, určený pre predmaturitný ročník 
Vyučujúci: RNDr. Viera Beňová, Mgr. Zuzana Černáková 
Odporúčame študentom III. G a septimy, ktorí sa chcú orientovať  prírodovedným a 
technickým smerom. 
Cieľ predmetu: Rozšíriť a prehĺbiť vedomosti ponúkané na vyučovacích hodinách matematiky 
a dotrénovať počtárske zručnosti. 
Obsah predmetu: Systematizácia poznatkov, dôkazové , výpočtové, testové, kombinované 
úlohy  

z vybraných častí  výroková logika, algebrické výrazy, funkcie, rovnice a nerovnice, 
geometria a meranie, polohové a metrické úlohy v rovine a v priestore, postupnosti. 
 
(CVB) Cvičenia z biológie - (2h)  klasifikovaný, určený pre  predmaturitný ročník 
Vyučujúci: Šimurka, Machová 
Predmet nie je nevyhnutný pre maturitnú skúšku z biológie.  Vhodný pre záujemcov 
o štúdium biológie, biochémie, farmácie, medicíny a iných, príbuzných odborov. Cieľom nie 
je príprava na prijímačky, ale príprava na štúdium. Dôraz bude kladený na rozvoj myslenia, 
schopností argumentácie s využívaním dôkazov a taktiež rozlišovanie kvality a spoľahlivosti 
informácií z rôznych zdrojov. Cieľom a obsahom predmetu je zdokonalenie a osvojenie si 
zručností pri získavaní a spracovaní biologického materiálu, zdokonalenie pozorovacích 
schopností, schopností plánovať, vykonávať a vyhodnocovať experimenty (vrátane 
štatistického vyhodnotenia), osvojenie si zručností správneho používania laboratórnych 
nástrojov a zariadení, dodržiavania zásad BOZP.  Hodnotenie bude pozostávať z teoretickej 
prípravy na cvičenie a z hodnotenia odovzdaných protokolov. 
 
(SEC) Seminár z chémie – (2h) klasifikovaný predmet – určený pre predmaturitný ročník 
Vyučujúci: Machová, Blaško 
Obsah predmetu: Zopakovanie a doplnenie vedomostí z chémie  podľa  požiadaviek na MS 
z chémie a prijímacie skúšky na VŠ (medicína, farmácia, technika...). 
 
(CHP) Chemické experimenty - (2h)  klasifikovaný, určený pre  predmaturitný ročník 
Vyučujúci: učitelia s aprobáciou chémia 
Obsah predmetu: 
Praktické úlohy z chémie, získanie zručnosti v chemickom laboratóriu. 
Realizácia zaujímavých a efektných pokusov z chémie. Návrh, teoretická príprava 
experimentov, praktická realizácia a vyhodnotenie experimentov. Vyhotovenie série 
fotografií alebo krátkeho videa, ktoré sa môžu použiť ako učebná pomôcka.   
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(FYP) Fyzikálne pokusy -  (2h)  klasifikovaný, určený pre  predmaturitný ročník 
Vyučujúci: učitelia s aprobáciou fyzika 
Klasifikovaný predmet, seminár určený pre maturitný aj predmaturitný ročník. Rozsah 2 
hodiny týždenne. 
Obsah predmetu: Návrh, teoretická príprava experimentov, praktická realizácia a 
vyhodnotenie experimentov. Realizácia zaujímavých a efektných pokusov z fyziky. 
 
(KAJ) Konverzácia v anglickom jazyku  - (2h) klasifikovaný predmet – určený pre 
predmaturitný ročník 
Vyučujúci: Mgr. Grolmusová, Ing. Šušolová 
Obsah: Témy podľa  cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov 
Cieľ: Komunikačné jazykové kompetencie 
Ústny prejav – interakcia: 
jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách 
bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života.  
Ústny prejav – produkcia: 
súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich skúsenostiach, 
pocitoch, zážitkoch, 
odôvodniť a vysvetliť svoj názor, 
porozprávať jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a 
vyjadriť svoj postoj. 
 
(AKU) Anglická kultúra (2h) - neklasifikovaný predmet pre predmaturitný  ročník. 
Vyučujúci: Mgr. Marta Orlíková 
Cieľ:  
rozvoj kritického myslenia, argumentácie  
rozvoj ústneho a písomného prejavu (nielen) v anglickom jazyku 
odstránenie strachu z vyjadrovania v anglickom jazyku 
Obsah:  
analýza audio a vizuálnych materiálov (filmy, dokumenty, prednášky na rôzne témy, 
podcast), čítaného textu (anglická literatúra, tlač, blog) a rôznych umeleckých vstupov 
(výtvarné umenie, divadlo, hudba)  
nácvik efektívneho vyjadrovania vlastných myšlienok ústnou (rečnícke techniky a stratégie) 
a písomnou formou  (esej, krátky písomný útvar, recenzia, článok, opis, blog) 
analýza študentských výstupov 
 
(KNJ) Konverzácia v nemeckom jazyku - (2h) klasifikovaný predmet – určený pre 
predmaturitný ročník 
Vyučujúci: Mgr. Dagmar Tragorová/ Mgr. Zuzana Boráková 
Obsah: Témy podľa  cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov 
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Cieľ: Zdokonaľovať komunikačné jazykové kompetencie na úrovni B1 
1/ Ústny prejav – interakcia: 
jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách, 
bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života. 
2/ Ústny prejav – produkcia: 
súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich skúsenostiach, 
pocitoch, zážitkoch, 
odôvodniť a vysvetliť svoj názor, 
porozprávať jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a 
vyjadriť svoj postoj. 
 
(MWD) Moderný web dizajn I -  (2h) neklasifikovaný, určený pre  predmaturitný ročník 
Vyučujúci:  Ing. Peter Chovanec 
Obsah predmetu:   
Tvorba jednoduchých webových stránok s použitím technológií HTML, CSS, tvorba 
responzívnych webových stránok, proces tvorby webových stránok.  
Na tento predmet nadväzuje  Moderný web dizajn II (v nasledujúcom ročníku). 
 
(FOX) Fotografia a spracovanie obrazu a textu  -(2h) neklasifikovaný, určený pre 
predmaturitný ročník 
Vyučujúci:  Mgr. Jozef Dubec  
Obsah predmetu: 
Predmet bude zameraný na tvorbu fotografie, parametre expozičného trojuholníka, ich vplyv 
na fotografiu a fotografovanie vo fotoateliéri. Žiak tiež dostane základné vedomosti a 
zručnosti s rastrovým a vektorovým grafickým editorom (Adobe Photoshop CS6 a Adobe 
Illustrator CS6) a ich základnými funkciami pri spracovaní grafiky.  
 
(3DM)  3D modelovanie - (2h) neklasifikovaný, určený pre predmaturitný ročník 
Vyučujúci:  Ing. Iveta Nedeljaková, PhD. 
Obsah predmetu:  Predmet je zameraný na tvorbu 3D modelov, modelovanie a vizualizáciou 
v prostredí aplikácie Blender. Žiak sa naučí použiť správny výber techniky modelovania, 
úpravu objektov na scéne (nastavenie kamery, osvetlenia, aplikovanie modifikátorov, 
rendering) až po výslednú vizualizáciu. 
 


