
Aktivity v šk. roku 2019/2020 a prezentácia školy na verejnosti 

 

 Školský rok 2019/2020 sa pre našu PK niesol v duchu projektu Erasmus+, Motivovaním 

žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ do ktorého sa zapojilo 

Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je 

používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, 

sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva. 

Prvou aktivitou v projekte bola účasť rakúskeho partnera na projekte Brána jazykov 

otvorená. Zorganizovali sme 6. ročník súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti Európskeho dňa 

jazykov. Tento projekt sa teší veľkej popularite medzi žiakmi základných škôl v našom 

regióne a robí našej škole dobré meno. Pre kolegov a žiakov z partnerskej školy sme počas 

ich návštevy pripravili bohatý a zaujímavý program, keď mali možnosť spoznať život, 

dejiny a kultúru v našom regióne. V apríli sa mala uskutočniť druhá aktivita, keď sme mali 

s našimi žiakmi vycestovať do Tullnu. Aktivita sa z dôvodu koronakrízy nekonala. 

 V rámci programu e-Twinning sme sa zapojili do dvoch projektov. II.A trieda pod 

vedením Mgr. A Holecovej spolupracovala s niekoľkými európskymi školami na projekte 

k Európskemu dňu jazykov. Žiaci III.A sa zapojili do projektu, ktorý je súčasťou nášho 

projektu Erasmus+ a so žiakmi partnerskej školy pracovali cez e Twinning na niekoľkých 

úlohách. V druhom polroku prácu na projekte neukončili, keďže ani oni ani žiaci 

partnerskej školy sa nezúčastňovali na prezenčnom vyučovaní kvôli koronakríze. 

 Začiatkom októbra sme pre našich študentov zorganizovali poznávací zájazd Brusel 

Londýn, ktorý bol pre študentov aj pedagógov plný zážitkov. Spoznali veľa nových 

a zaujímavých miest, ako aj zvyky a život v týchto krajinách. 

 

 V novembri sme pre žiakov II. ročníka zorganizovali exkurziu do hlavného mesta 

Rakúska, Viedne. Cieľom bolo spoznať historické centrum mesta, navštíviť 

Prírodovedné múzeum a vychutnať si atmosféru predvianočnej Viedne. 

 

 Pripravili sme žiakov na vystúpenie na vianočnej akadémii, kde sa prezentovali v 

cudzích jazykoch, ktoré sa na škole učia. 

 Naša škola sa aj tento školský rok v týždňoch od 10.2. do 14.2.2020 zapojila do kultúrno 

– vzdelávacieho projektu Educate Slovakia cez globálnu neziskovú organizáciu 

AIESEC. Našimi stážistami boli: Jasmine a Kinanti z Indonézie a Jessie a Eric z 

Taiwanu. Výuky sa zúčastnili žiaci všetkých tried. Netradičnou formou búrali jazykové 

bariéry, učili sa vzájomnej tolerancii medzi národmi a našimi kultúrami a spoznávali 

problémy mladých ľudí vo svete. Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie 

interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu 

rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a 

moderného neformálneho vzdelávacieho programu. 

 Spolupracujeme aj s vysokými školami v našom regióne. S FF UKF spolupracujeme na 

projekte Mladý Prekladateľ a poskytujeme aj možnosť praxe študentom Pedagogickej 

fakulty UKF. 



Zapájame sa do súťaží a jazykových olympiád a naši žiaci dosahujú pekné výsledky: 

V OK OAJ, ktoré sa konalo v januári 2020 vyhral v kategórii 2A Marek Ďurica, 

v kategórii 2B Samuel Valovič a títo študenti reprezentovali našu školu na KK OAJ.  

Samuel Valovič zvíťazil v KK OAJ a mal reprezentovať našu školu a kraj 

v celoslovenskom kole, ktoré sa však z dôvodu koronakrízy nekonalo. 

 Zorganizovali sme okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku pre základné aj stredné 

školy.  

 V kategórii 2A zvíťazil Adam Kanyicska, žiak II. A triedy, v kategórii 2B zvíťazila  

 Laura Kozolková, žiačka VIII. D triedy a na 2. mieste sa umiestnila Emília  

 Beniačiková, žiačka VIII. D triedy. 

 

 Mali sme bohaté zastúpenie v súťaži Jazykový kvet, ktorý organizačne zabezpečuje Mgr. 

M. Taligová. V krajskom kole sa žiaci umiestnili nasledovne: 

Anglický jazyk 

Kategória monodráma, prevzatá tvorba: 1. miesto – Marianna Horvátová 

Kategória poézia a próza, vlastná tvorba: 1. miesto – Samuel Valovič, 2. miesto – Šimon 

Kéry 

Kategória dráma, vlastná tvorba: 2. miesto – divadelné zoskupenie III.B „Shmoofls“ s 

divadelnou hrou „The Tale of Three Sons“ – Mário Ďuráč, Lukáš Fajna, Lukáš Halabuk, 

Adam Herda, Denisa Hitková, Michal Hudec, Alex Jelínek, Šimon Kéry, Jozef Kraus, 

Samuel Valovič 

Ruský jazyk 

Kategória poézia a próza, prevzatá tvorba: 1. miesto – Simon Stopper 

Kategória poézia a próza, prevzatá tvorba, bilingválna skupina: 1. miesto – Elizabeta 

Debnárová 

 

V celoslovenskom kole vo svojej kategórii Marianna Horvátová obsadila druhé miesto, 

Simon Stopper zvíťazil vo svojej kategórii a Elizabeta Debnárová obsadila tretie miesto. 

 

 Študenti triedy 1.B zvíťazili v novembri v krajskom kole celoslovenskej súťaže v učení 

sa cudzích jazykov cez mobilnú aplikáciu WocaBee. Súťaž Jesenný WocaBee šampionát 

prebiehala na slovenských základných a stredných školách od začiatku októbra a žiaci 

súťažili v anglickom jazyku a výhradne online. Kritériom hodnotenia v tejto súťaži je 

usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Žiak Tomáš Zolder vyhral v tomto 

kole aj ako jednotlivec. 


