MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY PKF


Záujem žiakov o fyziku PKF podnecuje aj organizovanie exkurzií a besied. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú dní otvorených dverí organizovaných rôznymi vysokými školami. Veľký ohlas máva u žiakov exkurzia na MFF KU v Prahe, ktorá sa uskutočňuje v jesenných mesiacoch. Žiaci získavajú informácie o štúdiu a prijímacích skúškach na MFF UK, zoznámia sa s vedeckými a výskumnými aktivitami jednotlivých katedier a majú možnosť zakúpiť si odbornú literatúru z matematiky i fyziky. V rámci "Dní otvorených dverí na MFF UK" býva vždy prednáška z fyziky na zaujímavú tému a so zaujímavým prednášajúcim. K nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov patrí samozrejme aj prehliadka Prahy. Každoročne sa organizujú aj exkurzie do Mochoviec a Gabčíkova , prípadne aj na iné zaujímavé miesta. Organizáciu exkurzií a ich uskutočnenie má na starosti Mgr. Zdenka Kocourková. 

Mimoškolské aktivity členov PK 

  Mgr. Anna Holíková sa zúčastňuje celoslovenského zjazdu JSMF.

  RNDr. Ján Oravec je členom krajskej komisie SOČ

  Mgr. Zdenka Kocourková organizuje exkurzie do jadrovej elektrárne Mochovce, vodnej  elektrárne Gabčíkovo a planetária v Žiari n. Hronom

p. Kocourková - zorganizovala jednodennú exkurziu do JE Jaslovské Bohunice -  okt.
pp.Oravec.Kocourková  sa zúčastnil výstavy s 2 triedami  “Vedecká hračka „ v Múzeu SNP.
p.Oravec sa zúčastnil ako člen krajskej komisie SOČ v Žarnovici– 7.apríl 2009.
p.Oravec sa zúčastnil seminára na gymnáziu v Martine -  Inovácia mat. zadaní smerom k exp. časti mat. skúšky a tvorbe štrukturovaných úloh
p.Kocourková zúčastnila jednodennej exkurzie - planetárium Žiar nad Hronom – máj 09 ako i do vodnej elektrárne Gabčíkovo - apríl 09
p.Oravec - exkurzia na Úrad priemyselného vlastníctva

23.06.2009 - celá PKF bola pozvaná na slávnostné vyhodnotenie fyzikálnej olympiády Banskobystrického kraja pri príležitosti 50.výročia FO. Celá PKF ako jediná v kraji dostala  Ďakovné listy.Z iných škôl boli  vybraní vyučujúci v rámci jednotlivých PKF Naše gymnázium bolo vyhodnotené ako najlepšie gymnázium v BBSK a vedenie školy obdržalo 
Ďakovný list od KŠÚ, Krajskej komisie FO, CVČ – Junior ako aj  od vedenia fakulty za vynikajúce výsledky pri príprave talentovaných žiakov.

6. Spolupráca s rodičmi, verejnosťou a vys. školami

V rámci projektu Brána vedy otvorená sa uskutočnili prednášky z fyziky, ktoré zabezpečuje p. Oravec. na KF UMB s cieľom popularizácie fyz. cez zaujímavé exp.
15.-16.10. 2008 bola v aule OA prednáška „Stvorenie sveta -Vesmír v orechovej škrupinke“ 
2.-3.12.08 sa uskutočnila prezentácia jadrovej fyz. pražskou fak. Jadrovej fyz. ČTU v posluch. fyz.
Vyučujúci sa spolu so žiakmi zúčastnili - Dňa otvorených dverí na Úrade priemyselného vlastníctva SR v rámci seminára a hodín fyziky.
Organizácia “Dňa otvorených dverí pre žiakov ZŠ a ich rodičov“ -  ohlas zo strany žiakov na propagáciu fyz. je veľmi dobrý.
22.3.09 sa vybraní školy /15 ž./ zúčastnili prednášky z oblasti jadrovej  fyziky a demonštrácií experimentov a modelovania fyz. javov  v programe Interaktívnej fyziky s použitím IKT na KF UMB s využitím videokonferencie.
Študenti sa zúčastnili v Bratislave aj Dňa otv. dverí /DOD/na fakulte MFI UK  a  Prírodovedeckej fakulte UK.
6.4.09 bola v odbornej učebni ne tému – Zaujímavé experimenty z elektriny a magnetizmu, prednášal doc. Baník
Predtým prednáška Kvantová fyz.- zaujímavé experimenty. Vybraní žiaci majú o prednášky záujem.
PK pripravila ponukové listy pre 4 a 2 hodinovky pre 4.ročník. a ponukový list pre 2 hod. Cvičenia z fyziky. Ponukové listy sú uverejnené na webovej stránke fyziky. 

Akcie so študentami

   Dňa 14.3. sa 14 žiakov 1. - 3. ročníka zúčastnilo na katedre fyziky UMB v B. Bystrici videokonferencie s pracovníkmi laboratórií CERN. 

Peter Perešíni z 4.F sa počas letných prázdnin zúčastnil Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Singapure. Dostal čestné uznanie.

V rámci "Svetového roku fyziky" bola organizovaná medzinárodná súťaž "Hľadáme talenty vo fyzike." Súťaže sa zúčastnili traja žiaci našej školy.
Eva Halánová a Ivan Jambor zo 4.C získali slovenský certifikát a žiačka Anna Autošíková získala medzinárodný certifikát "International honorable mention."

   Dňa 22.5.2006 sa žiaci 1.F zúčastnili prednášky z oblasti jadrovej fyziky a demonštrácii experimentov a pozorovania fyzikálnych javov v programe interaktívnej fyziky s použitím IKT na katedre fyziky UMB v B. Bystrici.

   Dňa 7.6.2006 sa 40 študenti zúčastnili dňa otvorených dverí na fakulte MFI UK v Bratislave.

V školskom roku 2005/2006 sa siedmi žiaci zapojili do korešpondenčného seminára FyzIQ. Štyria žiaci skončili ako majstri Slovenska.



