5-ročné štúdium - 7902 J 74
bilingválne štúdium slovensko-ruské

4-ročné štúdium - 7902 J 00

 môžu sa prihlásiť žiaci 8. a 9. roč. ZŠ

 môžu sa prihlásiť žiaci 9. roč. ZŠ

o

návšteva anglického divadla

 profilové predmety prijímacej skúšky:
matematika, slovenský jazyk a literatúra,
test všeobecných študijných predpokladov

 profilové predmety prijímacej skúšky:
matematika, slovenský jazyk a literatúra

o

poznávacie zájazdy do VB

o

čítanie anglickej literatúry

 nevyžaduje sa znalosť ruského jazyka

 jazykové kombinácie: AJ-NJ , AJ-RJ , NJ-RJ

o

 počet hodín cudzieho jazyka: 3/4/5 podľa
zamerania triedy

súťaže (anglická olympiáda, Najlepší
angličtinár, anglická esej)

o

zapájanie sa do medzinárodných
projektov

 1.ročník je zameraný na intenzívnu výučbu
ruského jazyka (20 hodín/týždeň)
 ďalší cudzí jazyk: AJ alebo NJ
 v 2. - 5. ročníku sa v ruskom jazyku vyučujú
predmety: matematika, občianska náuka,
dejepis, umenie a kultúra, etická výchova a
ruská kultúra
 maturita z ruského jazyka na úrovni C1
 úroveň anglického jazyka na úrovni B2
 maturitná skúška v 4. a 5. ročníku

 ponúkame štúdium:
 vo všeobecnej triede
 v triede s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka
 v triede s rozšíreným vyučovaním
nemeckého jazyka

 Trieda s rozšíreným vyučovaním AJ

 počas štúdia výmenné pobyty s partnerskou
školou v Moskve

 posilnené vyučovanie AJ

 jazykové a poznávacie zájazdy do Ruska

 učebnice: Headway Intermediate, Headway
Upper-Intermediate

 otvorené hodiny ruského jazyka
 spolupráca s Asociáciou rusistov na Slovensku
 spolupráca s Ruským centrom vedy a kultúry
 garant
programu:
Katedra
rusistiky
a východoeurópskych štúdií UK v Bratislave

 maturita z AJ na úrovni B2

 Trieda s rozšíreným vyučovaním NJ
 posilnené vyučovanie NJ
 maturita z NJ na úrovni B2
 DSD I - jazykový certifikát úrovne A2/B1
(Deutsches Sprachdiplom je medzinárodne
uznávaná jazyková skúška prvého stupňa podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca
pre cudzie jazyky, potrebná pre štúdium na
rakúskych a nemeckých SŠ a je akceptovaná na
ich pracovných trhoch)

 aktivity:

 uplatňovanie metódy CLIL – vďaka ktorej sa
žiaci učia myslieť v cudzom jazyku
a precvičujú si ho pri vyučovaní iného
predmetu (zatiaľ dejepis)

o príprava na DSD skúšky

 aktivity:

o spolupráca s Goetheho inštitútom

o Educate
Slovakia
(vzdelávanie
lektormi z celého sveta)

o pravidelné výmenné jazykové pobyty
s partnerskou školou v Mosbachu
(Gymnasium Auguste-Pattberg)
o

čítanie nemeckej literatúry

o

súťaže (olympiáda v nemeckom
jazyku, Najlepší nemčinár)

Projekty a spolupráca:

Moskva

GYMNÁZIUM
IVANA HORVÁTHA
Mosbach

Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava

web: horvatha.edupage.org
fb: GymIvanaHorvatha
skola@horvatha.sk
kontakt: +421 2 43 41 30 68

Londýn

