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Dotazník na výber povinne voliteľných predmetov vo 4. ročníku 

Dotazník je potrebné odovzdať do 4.4.2018 (streda po Veľkej noci) na sekretariáte školy. 

 

 

Meno a priezvisko : .....................................................................                Trieda : ................... 

 

I. Semináre: 

Každý žiak si povinne vyberá 2 povinne voliteľné semináre v časovej dotácii po 2 – 3 hodiny  

z nasledujúcich blokov: 

 

1.blok 2.blok 3.blok 4.blok 5. blok 

sBIO 1   (3 hod) sGEO    (3 hod) sNEJ  (2 hod) sINF      (3 hod) rMAT  (2 hod) 

sMAT 1  (3 hod) sCHE     (3 hod) sSPJ   (2 hod) sOBN 2 (3 hod)  

sDEJ      (3 hod) sMAT 2  (3 hod) sRUJ  (2 hod) sBIO 2   (3 hod)  

sFYZ      (3 hod)     

sOBN 1  (3 hod)     

 

 seminár z informatiky (čiastočne v ANJ) 

 seminár z biológie (čiastočne v ANJ) 

 seminár z geografie (čiastočne v ANJ) 

 seminár z dejepisu (čiastočne v ANJ) 

 rozširujúca matematika (v ANJ) – nové učivo nevyhnutné k maturite 

 

Ak niekto uvažuje o maturitnej skúške z matematiky, je nutné zvoliť si aj sMAT aj rMAT. 

Ten, kto si vyberá MAT ako tretí predmet, môže si vybrať jeden z týchto predmetov (teda iba rMAT, 

resp. sMAT). 

 

Predmety sa označujú zakrúžkovaním v tabuľke. Z každého bloku (stĺpca) je možné vybrať si len 

jeden predmet. Ak má študent záujem o 3. seminár (dobrovoľný), označí ho zakrúžkovaním a číslom 

3, ktorý bude označovať jeho poradie. 

Všetky semináre budú známkované. 

Študenti si vyberajú semináre po dôslednom uvážení výberu vysokoškolského smeru, o ktorý majú 

záujem. Odporúčame výber seminára prehodnotiť  s rodičmi. Seminár, na ktorý sa prihlási menej ako 

8 študentov, nebude otvorený. Študenti si budú na jeho miesto vyberať seminár v 2. kole. 

Študenti, ktorí si vyberú iný seminár v 5. ročníku (t. j. iné maturitné predmety), si budú prebraté učivo 

seminárov zo 4. ročníka nadobúdať samoštúdiom.  

Zmena seminára bude možná pri dodržaní pravidiel podľa príslušnej smernice. 

 

Podpis študenta: ............................................ 

Podpis zákonného zástupcu neplnoletého študenta: ............................................ 
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II. Povinne voliteľný anglický predmet 

 

Meno a priezvisko : .....................................................................                  Trieda : ................... 

 

Voliteľný predmet – 2 hod. – každý žiak si povinne volí jeden z predmetov AAL, GLS, REL. 

 

Voliteľný predmet (1.voľba): ............................................... 

Voliteľný predmet (2.voľba) pre prípad, že sa neotvorí 1.voľba:  ............................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

V prípade, že si študent nezvolí žiaden zo seminárov, ktoré sa vyučujú v ANJ, záväzne si volí 

aj druhý predmet spomedzi AAL, GLS, REL:  

(Teda ak ste si zo seminárov v bode I. vybrali aspoň jeden z predmetov sINF, sBIO, sGEO, sDEJ, 

rMAT, voliteľný predmet č. 2 si nevyberáte) 

 

Voliteľný predmet č. 2 (1.voľba): ............................................... 

Voliteľný predmet č. 2 (2.voľba) pre prípad, že sa neotvorí 1.voľba:  ............................................... 

 

Podpis študenta: ............................................               Dátum: ..............................     
  
Podpis zákonného zástupcu neplnoletého študenta: ........................................................ 
 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Obsah voliteľných predmetov:  

1. Anglická a americká literatúra (AAL) 

Popis predmetu: čítanie literárnych diel  – dve knihy  + poviedky anglických a amerických spisovateľov 20. – 21. 

storočia. Okrem čítania a práce s literárnym textom, náplňou predmetu je aj rozvoj písania (vlastná tvorba, 

pravidla písania vybraných žánrov – persuasive writing, narrative writing, cause and effect essay,...) 

Spôsob výučby: práca s autentickým literárnym textom, aktivity zamerané na rozvoj slovnej zásoby a kritického 

myslenia. Diskusia o prečítanom diele, kreatívny prístup k textu, prezentovanie a obhájenie vlastného názoru. 

2. Religionistika (REL) 

Popis predmetu: religionistika umožňuje získať presnejší obraz o svetových náboženstvách a ich hodnotách, 

kriticky uvažovať o rôznych aspektoch spoločenského života a pomáha tvoriť u mladého človeka názor na svet 

a udalosti, ktoré sa v ňom dejú a vo veľkej miere ho ovplyvňujú. Výučba religionistiky sa snaží skúmať podstatu 

svetových náboženstiev, podrobuje náboženstvá objektívnej a racionálnej analýze a učí tolerancii 

a zodpovednosti 

Spôsob výučby: diskusia, práca s textom, analýza súčasnej spoločenskej situácie, formulácia vlastného názoru, 

tvorba projektu, zážitkové vyučovanie, porovnávanie. 

3. Global Studies (GLS) 

Popis predmetu: náplňou predmetu je  štúdium o aktuálnej svetovej problematike. Medzi témami, ktoré sa budú 

preberať sa nachádzajú témy: média, politika, súčasne dianie vo svete, svetoví lídri, moderné svetové dejiny, 

životné prostredie, konšpiračné teórie,...  

Spôsob výučby: práca s autentickým anglickým materiálom (texty, blogy, video...), diskusia, riešenie problémov, 

tvorba prezentácii, aktivity zamerané na rozvoj slovnej zásoby, kritického myslenia a komunikačných zručností.  
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