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Centrum voľného času v Gelnici
Centrum voľného času v
Gelnici v úzkej spolupráci so
Základnými školami a klubovými radami okresu Gelnica
uskutočnili v mesiaci január
2007 okresné kolá predmetových olympiád a súťaží s takýmito výsledkami:

ZŠ Margecany
2. miesto - Ján Varga
ZŠ Veľký Folkmar
3. miesto - Kristián Beskyd
ZŠ Prakovce

Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila 10. januára 2007 s účasťou 10 škôl
okresu.

II. kategória
1. miesto - Jana Weiszová
ZŠ Prakovce
2. miesto - Marián Kuchár
ZŠ Nálepkovo
3. miesto - Dominika Kozárová
ZŠ Prakovce

Kategória 1A
1. miesto - Patrik Schneider
ZŠ Grundschule Gelnica
2. miesto - Peter Jež
ZŠ Prakovce
3. miesto - Stanislava Kandrová
ZŠ Jaklovce

III. kategória
1. miesto - Mirka Žaludeková
ZŠ Grundschule Gelnica
2. miesto - Božena Dzurňáková
ZŠ Margecany
3. miesto - Dušana Kolesárová
ZŠ Nálepkovo

Kategória 1B
1. miesto - Ján Lumnitzer
ZŠ Mníšek nad Hnilcom
2. miesto - Michal Szabo
ZŠ Grundschule Gelnica
3. miesto - Jana Müllerová
ZŠ Jaklovce

Matematická olympiáda okresné kolo sa uskutočnilo
24. januára 2007 s účasťou 10
škôl.

Olympiáda v anglickom jazyku sa uskutočnila 17. januára 2007 s účasťou 4 škôl.
Kategória A
1. miesto - Michal Mráz
ZŠ Margecany
2. miesto - Valéria Lenďáková
ZŠ Prakovce
3. miesto - Ľubomír Slovinský
ZŠ Grundschule Gelnica
Kategória B
1. miesto - Monika Želasková
ZŠ Margecany
2. miesto - Peter Sedmák
ZŠ Grundschule Gelnica
3. miesto - Martina Konečná
ZŠ Grundschule Gelnica
Okresné kolo v šachu
sa uskutočnilo 26. januára
s účasťou 7 škôl okresu.
1. miesto - Milan Turzák
Gymnázium Gelnica
2. miesto - Peter Petko
Gymnázium Gelnica
3. miesto - Ľubomír Fidler
Gymnázium Gelnica
Šaliansky Maťko okresné
kolo v prednese slovenskej
povesti sa uskutočnilo 16. januára 2007 s účasťou 9 škôl.
I. kategória
1. miesto - Veronika Ivančová

Kvalita ponúkaná doma ...

Kategória Z5
1. miesto:
Zuzana Gregová
ZŠ Grundschule Gelnica
Dávid Onofrej
ZŠ Jaklovce
Martin Rešovský
ZŠ Mníšek nad Hnilcom
2. miesto:
Xinyi Lin
ZŠ Grundschule Gelnica
Nicola Petríková
Gymnázium Gelnica
Patrícia Geletková
ZŠ Helcmanovce
Gabriel Pisko
ZŠ Mníšek nad Hnilcom
Barbara Hritzová
ZŠ Grundschule Gelnica
Adam Turzák
Gymnázium Gelnica
Radoslav Keruľ
ZŠ Grundschule Gelnica
3. miesto - Ľuba Richnavská
ZŠ Margecany
Kategória Z9
1. miesto - Peter Sedmák
ZŠ Grundschule Gelnica
2. miesto - Jozef Findura
ZŠ Prakovce
Monika Trojanová
ZŠ Grundschule Gelnica
Monika Želasková
ZŠ Kluknava
3. miesto - Ján Andraško
ZŠ Veľký Folkmar
K. Záhradníková
Riad. CVČ

Gymnázium v Gelnici je
školou s dlhoročnou históriou a
jedinou strednou školou svojho
druhu v Hnileckej doline.
Čo ponúka?
Vo výchovno-vzdelávacej
oblasti:
- osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky,
- štvorročné štúdium s alternatívnou formou štúdia, ktoré umožňuje vo 4. ročníku
voľbu 18-tich hodín podľa záujmu, prípravu na vysokoškolské alebo pomaturitné štúdium,
- úplné stredoškolské štúdium,
ukončené maturitnou skúškou
úrovne A alebo B,
- povinné štúdium dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký alebo francúzsky),
- rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka s možnosťou získania nemeckého jazykového diplomu KMK II, ktorý umožňuje
štúdium na nemeckých a niektorých slovenských vysokých
školách a ktorý nahrádza maturitnú skúšku z nemeckého jazyka,
- tím odborných učiteľov,
- kvalitné štúdium informatiky,
- možnosť využitia internetu v
triedach, kabinetoch a odborných učebniach,
- možnosť realizácie v športových súťažiach, súťažiach SOČ,
olympiádach, recitačných súťažiach a súťažiach vo vlastne
tvorbe,
- individuálny učebný plán pre
integrované deti,
- 15-ročnú spoluprácu formou
recipročných výmenných pobytov s partnerskou školou Kaufmännische Schulen v Offenburgu, Nemecko,
- výučbu nemeckého jazyka s
Offenburgom prostredníctvom
internetového spojenia,
- dlhoročnú projektovú spoluprácu s Östrabogymnasiet v
Uddevalle, Švédsko,

- priateľské kontakty so školou v
Rudniku nad Sanem, Poľsko,
- literárno-historické exkurzie do
Krakova a Osviečimu v Poľsku
a do ďalších miest na Slovensku,
- vzdelávacie exkurzie do Paríža, Londýna, Viedne a iných
miest a krajín EÚ.
V mimoškolskej oblasti ponúka:
- záujmovú činnosť v krúžkoch,
- možnosť realizácie v Žiackej
rade,
- prácu v školskom časopise a
školskom rozhlase,
- telocvičňu a posilňovňu kedykoľvek (aj cez víkendy) s novými
šatňami a hygienickým zariadením,
- školskú knižnicu (knihy zo svetovej i slovenskej beletrie, vecná literatúra),
- cudzojazyčnú knižnicu (široký
výber beletrie, slovníkov, gramatík, novín a časopisov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku).
V sociálnej oblasti ponúka:
- školu rodinného typu (individuálny prístup, spoluprácu s
pedagogicko-psychologickou
poradňou v Košiciach),
- konzultácie s výchovným poradcom a koordinátorom protidrogových aktivít,
- žiadne alebo minimálne finančné náklady na dopravu do školy,
- možnosť stravovania v školskej jedálni, vybavenej na európskej úrovni (výber z dvoch jedál),
- možnosť občerstvenia,
- výučbu v modernej prístavbe
školy a komplexne zrekonštruovanej starej budove školy.
Bližšie informácie, kritériá
prijímania a aktivity školy hľadajte na našej stránke:

www.gymgl.sk

