
Gymnázium Andreja Kmeťa 
v Banskej Štiavnici 

 
pozýva 

žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na 
 

Deň otvorených dverí 
v utorok a v stredu 1.a 2. decembra 2015 

 
Počas tohto dňa budú priestory gymnázia sprístupnené v čase od 8.00 do 12.00 hod. 

Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s formami štúdia na gymnáziu, 
podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, 

aktivitami školy a jej žiakov. 
 

Počas celého dopoludnia bude pripravený bohatý program, ktorý návštevníkom umožní 
zoznámiť sa s modernými vyučovacími metódami na gymnáziu. 

Podrobnejšie informácie nájdete na www.gymbs.edupage.sk resp. 
na telefónnom čísle: 045/692 05 92 – 93 

 
 

Program: 
 
8.00 – 8.30  Prezencia, privítanie hostí 
8.30 – 8.50  Príhovor  riaditeľa školy  

PhDr. Renata  Mikulášová 
Informácie o študijných odboroch, podmienkach prijatia, školskom 
vzdelávacom programe, profile absolventa 
 Mgr. Miroslava Kováčová, výchovný poradca  

 
9.00 – 11.30 Prehliadka školy spojená s výkladom – vstup do otvorených 

hodín a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch 
 Tajomstvá novoveku – anglická hodina dejepisu, 
 Biologické pozorovanie s digitálnym a trinokulárnym 

mikroskopom v laboratórnych cvičeniach z biológie, 
 Chémia okolo nás 
 Bienvenue – vitajte na hodine francúzštiny, 
 Bienvenidos – vitajte na hodine španielskeho jazyka, 
 Levels of  organization – Úvod do prírodných vied v anglickom 

jazyku, 

http://www.gymbs.edupage.sk/


 Prečo je to tak? – zaujímavé fyzikálne pokusy, 
 Angličtina  interaktívne a zábavne, 
 Dramaclub – situačné hry v anglickom jazyku, 
 Informatika, optika a iné, 
 Vyskúšate sa otestovať? – ako sa pripraviť na prijímačkový 

test 
 

Prezentačné stánky 
 Tajomná príroda – silice, koreniny a iné zaujímavosti, 
 Okienko do sveta – cudzie jazyky nám pomáhajú poznávať 

svet, 
 Geografia  záhadne v hádankách, 
 S angličtinou do sveta, 
 Červené stužky 

 
8.30 – 11.00  Stolnotenisový turnaj  družstiev  o Putovný pohár Andreja Kmeťa 
 - 1. december 2015 
 

Pre zúčastnených hostí je pripravená príjemná pohoda, zábava, množstvo zaujímavostí. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
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