
 

DOD na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline 
Ponuka aktivít pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a učiteľov ZŠ 

Štvrtok   08.02.2018 
 Aktivita 

Stretnutie s vedením 

školy, výchovnou 

poradkyňou a vedúcimi 

PK  

11.00 hod., 11.45  hod. 

 

Informácie pre uchádzačov o škole a  prijímacom konaní. 

 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Otvorená hodina zo SJL - stretnutie s literárnou postavou 

interaktívna hodina zameraná na opakovanie učiva ZŠ 

Testovanie zo SJL          Ako zvládneš PS zo SJL? 

Matematika 
Ako odísť z hodiny matematiky naučený? 
praktická ukážka vyučovania matematiky pomocou práce žiakov s pracovnými listami 

Nemecký jazyk 

Motivačný workshop z nemeckého jazyka 

zábavno- tvorivou formou  sa pristaviť pri téme „Fašiangy“ v spolupráci s nemeckým 

asistentom (tradície, zvyky v nemecky hovoriacich krajinách) 

Nemecky hrou 
4-5 stanovíšť v triede- hravé aktivity - pexeso, priraďovanie, kocky a základný test 

z vedomostí, ukážka učebníc a krátka prezentácia štúdia  NEJ 

Anglický jazyk 

Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách 
zábavný kvíz pre žiakov z anglických realií 

Hravé aktivity v anglickom jazyku 

interaktívne zábavné aktivity -  rozvoj slovnej zásoby 

Anglický jazyk 

predstavenie spôsobu výučby, kníh, učebníc a multimediálnych materiálov 

Francúzsky jazyk 
Francúzsky jazyk 
prostredníctvom aktivít upriamiť pozornosť na význam francúzštiny vo svete - 

kultúra, umenie a francúzska kuchyňa 

Ruský jazyk Ruština hrou   hravé aktivity, ukážka učebníc a projektov z RUJ 

Taliansky jazyk 
Hovoríš taliansky? 

hravým spôsobom prezentovať náplň záujmového krúžku talianskeho jazyka, 

prezentácia krajiny prostredníctvom cestovateľských videí, hier 

Umenie a kultúra 
Žiacke videofilmy na tému:“ Jedlá zmena a voda“ 

prezentácia tvorby gymnazistov, tvorba videofilmu na tému Zelená škola, spoločná 

beseda a vyhodnotenie 

Fyzika 
Zaujímavé pokusy z fyziky 

netradičné pokusy so zameraním na vysvetlenie princípu fyzikálních dejov 

Chémia 
Efektné experimenty 
"Pokusy v bielom" - v novom modernom chemickom laboratóriu 

Biológia 
Biológia zaujímavo 

práca s interaktívnou tabuľou, ENV aktivity, práca s mikroskopom 

Geografia 
Spoznaj našu Zem 
spoznávanie našej planéty z fyzicko-geografického a humánno-geografického 

hľadiska 

Informatika Hravá informatika    ukážky prác našich žiakov - PC aplikácie, riešenie úloh 

Telesná a športová 

výchova 

TSV na GYMZE   prezentácia kurzovej výučby a aktivít TSV 

Kin-ball                  ukážky hry kin-ball 

Občianska náuka 

Otvorená hodina z obč. náuky – Rodinný rozpočet – nákup pre celú rodinu + diskusia 

k téme 

Prezidentské pexeso + predvolebná kampaň 

hravou formou predstaviť hlavu štátu +práca s výrokmi 

Dejepis 
Osmička v dejinách 
pomocou PPT a panelových prezentácii oboznámiť sa s historickými udalosťami, 

ktoré sa odohrali v rokochončiacich na číslo 8 

 

Ž I L I N S K Ý 
samosprávny kraj 

z r i a ď o v a t e ľ 
Hlinská  29,  011 80 Žilina 


