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Čo je našim cieľom? 
rozvíjať schopnosť žiakov vyhodnotiť a aplikovať

geografické informácie v každodennom živote 

− kriticky posúdiť pravdivosť informácií a správne ich interpretovať, 

− zdôvodniť rôznorodosť prírodných podmienok v rôznych častiach 
Zeme a ich vplyv na život človeka,

− porozumieť podstate rozmanitosti ľudskej spoločnosti a jej 
variabilným prejavom,

− interpretovať zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej 
prírodných a socioekonomických zložiek v globálnych súvislostiach,

− komplexne posúdiť perspektívy rozvoja jednotlivých regiónov,

− zaujať postoj k najvážnejším otázkam existencie ľudstva na Zemi, 
argumentovať a hľadať vhodné riešenia.

MATEMATIKA



Časová dotácia počas štúdia
POVINNÁ VÝUČBA

Príma 1 hod./týždeň

Sekunda    1 hod./týždeň

Tercia 1 hod./týždeň

Kvarta 2 hod./týždeň

1. ročník 1 hod./týždeň

2. ročník 2 hod./týždeň

3. ročník 1 hod./týždeň

MATEMATIKA



Systém  voliteľných  predmetov
Predmet Ročník Cieľ premetu

SEMINÁR Z 
GEOGRAFIE

1 hod./týždeň

1 hod./týždeň

2 hod./týždeň

4 hod./týždeň

1.

2.

3.

4.

- rozšíriť a prehĺbiť geografické vedomosti a zručnosti
tých žiakov, ktorí majú o tento predmet záujem, 

- pripraviť na maturitnú skúšku, prijímacie pohovory.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

- miestna krajina

- cestovný ruch sveta

- fyzická a humánna geografia, geoekológia, 
globálne environmentálne problémy, ochrana prírody

- regionálna geografia sveta, geografia SR

MATEMATIKA



Metódy a formy výučby

klasické
skupinové
projektové
objavné
s využitím IT 

MATEMATIKA



Mimoškolská činnosť
GEOGRAFICKÝ krúžok  

Časová dotácia: Príma až Kvarta, 1. až 4. ročník - 2 hod./týždeň

Obsahová náplň: príprava na rôzne geografické súťaže

Geografická olympiáda, GeoKoS, GQIQ

MATEMATIKA



Naše úspechy

MATEMATIKA

Michal Vitkovič
Medzinárodná geografická olympiáda 2016 

bronzová medaila
Medzinárodná geografická olympiáda 2017 

zlatá medaila 



Naše úspechy

MATEMATIKA

Medzinárodná 
geografická olympiáda 

2021
bronzová medaila

Hana Forgáčová



Naše úspechy

MATEMATIKA

Tobiáš Borsík
Geografická olympiáda 2021
krajské kolo – 2. miesto
celoštátne kolo - 9. miesto

Alexandra Kupčiová
Stredoškolská 

odborná činnosť  
- odbor geovedy

2020
krajské kolo 

2. miesto 
celoštátne kolo 

4. miesto 



Na doplnenie teoretických poznatkov získaných 
v procese vzdelávania nám slúžia aj exkurzie. 
Sú vhodnou a veľmi obľúbenou formou vnímania
javov v ich skutočnom prostredí. 
V nižších ročníkoch ich uskutočňujeme 
hlavne v rámci miestneho regiónu a 
vo vyšších po Slovensku, či Európe. 

Exkurzie



Tešíme sa na teba 

MATEMATIKA


