Zoznam predmetov

The list of subjects
2020 / 2021

1.ročník / Year 1
Počet hodín je 30 týždenne (22 hodín povinné predmety, 8 hodín voliteľné predmety)
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk a literatúra
dejepis
etická vých/ náboženská vých
matematika
informatika
telesná a športová výchova
anglická literatúra
prírodovedné predmety

SJL
AJL
DEJ
ETV/ NAB
MAT
INF
TŠV
ANL
PRP

Slovak language and literature
English language and literature
History
Ethics/ Religious education
Mathematics
Information technology
Physical and sport education
English literature
Natural sciences

2.ročník / Year 2
Počet hodín je 31 týždenne
slovenský jazyk a literatúra
SJL
anglický jazyk a literatúra
AJL
dejepis
DEJ
etická vých/ náboženská vých ETV/ NAB
telesná a športová výchova
TŠV
matematika
MAT
fyzika
FYZ
chémia
CHE
biológia
BIO
geografia
GEO
umenie a kultúra
UMK
nemecký j,/francúzsky j./ruský j.NEJ / FRJ / RUJ

Slovak language and literature
English language and literature
History
Ethics/ Religious education
Physical and sport education
Mathematics
Physics
Chemistry
Biology
Geography
Art and culture
German / French / Russian language

3.ročník / Year 3
Počet hodín je 31 týždenne.
slovenský jazyk a literatúra
SJL
anglický jazyk a literatúra
AJL
dejepis
DEJ
matematika
MAT
telesná a športová výchova
TŠV
fyzika
FYZ
chémia
CHE
biológia
BIO
geografia
GEO
nemecký j./francúzsky j./ruský j.NEJ / FRJ / RUJ
ekonomika
EKO
občianska náuka
OBN

Slovak language and literature
English language and literature
History
Mathematics
Physical and sport education
Physics
Chemistry
Biology
Geography
German / French / Russian language
Economics
Civics

4. ročník / Year 4
Počet hodín je 30 týždenne (18 hodín povinné predmety, 12 voliteľných hodín)
povinné predmety
slovenský jazyk a literatúra
SJL
anglický jazyk a literatúra
AJL
nemecký j./francúzsky j./ruský j.NEJ / FRJ / RUJ
matematika
MAT
občianska náuka
OBN
telesná a športová výchova
TŠV
predmety s voliteľnými hodinami
dejepis
DEJ
fyzika
FYZ
chémia
CHE
seminar z matematiky
SEM
biológia
BIO
dejiny kultúry
DKU
ekonomika
EKO
geografia
GEO
informatika
INF
konverzácia vo francúzskom j KFJ
konverzácia v nemeckom jazykuKNJ
literárno-jazykový seminar
LJS
programovanie
PRO
seminár z anglického jazyka
SAJ
seminar z fyziky
SEF

compulsory subjects
Slovak language and literature
English language and literature
German / French / Russian language
Mathematics
Civics
Physical and sport education
voluntary subjects
History
Physics
Chemistry
Mathematics seminar
Biology
History of culture
Economics
Geography
Information technology
French conversation
*
German conversation
*
Literature seminar
Programming
English seminar
Physics seminar
*

poznámka/note: * predmety spoločné pre 4. a 5. ročník / subjects common for years 4 and 5

5. ročník / Year 5
Počet hodín 30 týždenne (2 hodiny povinný predmet, 28 hodín voliteľné predmety)
povinné predmety
telesná a športová výchova

compulsory subjects
TŠV

voliteľné predmety
francúzsky jazyk
FRJ
nemecký jazyk
NEJ
ruský jazyk
RUJ
biológia
BIO
fyzika
FYZ
chémia
CHE
matematika
MAT
administratíva a korešpondencia ADK
cvičenia z geometrie
CVG
cvičenia z chémie
CVC
cvičenia z matematiky
CVM
dejepis
DEJ
dejiny kultúry
DKU
dejiny Slovenska
DSK
dejiny umenia
DEU
filozofia
FIL
finančná a poistná matematika FPM
geografia
GEO
geografia Slovenska
GES
geometria
GEM
chemicko-biologické praktiká CHB
informatika
INF
konverzácia v anglickom jaz. KAJ
konverzácia vo francúzskom jaz KFJ
konverzácia v nemeckom jaz. KNJ
mediálna komunikácia
MDK
moderné dejiny Slovenska
MDS
objavy v biológii
OBI
programovanie
PRO
seminár z anglického jazyka
SAJ
seminar z anglickej literatúry SAL
seminár z biológie
SEB
seminár z dejepisu
SED
seminar z francúzskeho jazyka SFJ
spoločenskovedný seminár
SVS
sociológia
SOC
technická grafika
TEG
webové technológie
WET

Physical and sport education
voluntary subjects
French language
German language
Russian language
Biology
Physics
Chemistry
Mathematics
Administration and Correspondence
Applied Geometry
Applied Chemistry
Applied Mathematics
History
History of culture
History of Slovakia
History of art
Philosophy
Financial and insurance Mathematics
Geography
Geography of Slovakia
Geometry
Applied Chemistry and Biology
Information technology
English conversation
French conversation
*
German conversation
*
Masmedial communication
Modern History of Slovakia
Discoveries and inventions in Biology
Programming
English seminar
English literature seminar
Biology seminar
History seminar
French seminar
Social science seminar
Sociology
Computer graphics
Web technologies

poznámka/note: * predmety spoločné pre 4. a 5. ročník / subjects common for years 4 and 5

