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Zloženie PK NEJ: 



Olympiáda v nemeckom jazyku 

Meno a kategória: Školské kolo:  Okresné kolo:  

Patrícia Árendášová (S) – 1A 1. miesto 4. miesto  

Sheila Šipekiová (S) – 1A 2. miesto 

Mia Sophia Rudolphi (P) – 1A 3. miesto 

Filip Bočák (K) – 1B 1. miesto 4. miesto 

Hung Thuan (K) – 1B 2. miesto 5. miesto 

Adam Kuny (K) – 1B 
Nina Ivanovová (K) – 1B 

3. miesto 



Meno a kategória: Školské 
kolo:  

Okresné 
kolo:  

Krajské 
kolo: 

Daniela Počajiová (Q) – 2A 1. miesto 2. miesto 6. miesto 

Tomáš Béreš (Q) – 2A 2. miesto 1. miesto 8. miesto 

Sára Kovalčíková (Q) – 2A 3. miesto 

Matúš Czúdor (O) – 2B 1. miesto 3. miesto 

Michaela Bónová (M) – 2B 2. miesto 2. miesto 7. miesto 

Anna Borsíková (4.D) – 2B 3. miesto 

Daniel Peťka (4.D) – 2C 1. miesto 3. miesto 

Dušan Varga (O) – 2C 2. miesto 





Okresné kolo 



Okresné kolo 



Krajské kolo 



Mladý 
prekladateľ 

 

Dušan Varga (Oktáva)  

          Cena poroty 



26. september 2019 – Európsky deň 
jazykov 

• žiaci sekundy, tercie a kvarty vyrábali záložky 
v rôznych cudzích jazykoch 

• žiaci kvarty, sexty, septimy a 3.D pripravili 
rôzne súťaže pre žiakov štvorročného 
gymnázia 

• vo vestibule školy boli pre žiakov pripravené 
plagáty, na ktoré žiaci písali rôzne slová 
v nemeckom jazyku 

 







Exkurzia Viedeň - 28. november a   
3. december 2019 

• pre žiakov 1. a 2. ročníka 

• navštívili sme:  

• Vojensko – historické múzeum 

• zámok Belvedere 

• Technické múzeum  

• Prírodovedné múzeum 

• vianočné trhy pred Viedenskou radnicou. 

 







Veľkí učia malých 

• žiačky 3.D Soňa Lacková, Patrícia Poláková 
a Klára Bukajová odučili hodinu nemčiny 
v triede príma  

DOD pre štvorročné a osemročné štúdium 

• so žiakmi prímy a 2.D sme predstavili 
vyučovanie nemeckého jazyka na našej škole 
piatakom a deviatakom ZŠ 

Študijný pobyt v Berlíne 

• Mgr. Gregušová absolvovala týždenný kurz v 
jazykovom centre v Berlíne v rámci projektu 
Erasmus + 

 

 

 

 

 



COVID 19 

• počas mimoriadneho obdobia sme vyučovali 
online  

• každá skupina mala hodinu 2-krát do týždňa 

• žiakom sme zadávali materiály a úlohy cez 
MOODLE 

• kvôli tejto situácii sa nám nepodarilo 
zrealizovať trojdňovú exkurziu do Nemecka, 
ktorú sme mali naplánovanú na 31. mája 2020 


