
Témy ročníkových prác v školskom roku 2020/2021

Bačová Zuzana Totalitarizmus verzus demokracia - situácia vo svete

Úzkostno-depresívna porucha (L. Mečiarová)

Barla Miroslav Parašutizmus Vengrínová Sophia

Fair play v športe. -

Dôsledky globálneho oteplovania vo svete.

Bašo Jozef Poruchy tráviaceho traktu (intolerancie, alergie a autoimunitné ochorenia)  (H.Kmiťová)

Veľké epidémie v minulosti

Ochrana lesov na Slovensku (porovnanie pohľadu ochranárov a lesníkov)

Bečka Jaroslav Pieseň piesní ako literárna pamiatka

História jedného hradu/zámku

Známe osobnosti na bystrických cintorínoch

Brutovský Boris Gregoriánsky chorál

Dejiny mojej farnosti (farnosť musí mať min.50 rokov! )

Spoločný dom. Prvá enviroencyklika.

Brzuľová Lucia Súdny proces, ktorý zmenil svet. Historický kontext života Ježiša Krista

Žobravé rády v stredoveku v Uhorsku a ich význam v mestskom prostredí

La Belle Époque ako obdobie Európy pred prvou svetovou vojnou

Cepláková Andrea Habsburgovci na uhorskom tróne (Wagnerová)

10 najzaujímavejších miest Francúzska (Sekerešová)

Prestavba Paríža podľa baróna Hausmmanna (Kupková) 

Dudová Mariana Covid 19 (Bruončová)

Antikoncepcia (Koristeková)

Rastlinné farbivá, chromatografia (Čumová)

Minerálne pramene na Slovensku, dudinská vajcovka (Páterek)

Haľak Ivan Obraz pekla v Danteho Božskej komédii

Môj rodný kraj v umeleckej literatúre

Vytrvalostný beh, príprava na polmaratón

Holecová Veronika Hygge - The Danish search for the world's happiest people

The life and Work of Jane Austen (Katarina Steruska,septima)

Feminism throughout History (Simona Kozakova,septima)

Huťka Igor IoT- Internet vecí a jeho vplyv na náš život. 

História a súčasnosť KGŠM - multimediálne DVD

Vlastná téma - Matúš Jurko



Ivaničová Iva Francúzi - gurmáni v kuchyni a v jazyku

Dejiny a osud katedrály Notre-Dame v Paríži

Folklór ako slovenské kultúrne dedičstvo (M.Potančok)

Jaroušková Eva Formovanie osobnej identity a virtuálny priestor

Dôstojnosť človeka.

Stratégie učenia

Javorský Ladislav

How The Great War destroyed the world. Causes, facts and consequences. /Ako prvá svetová

vojna zničila svet. Príčiny, fakty a dôsledky

Christian  Contemporary Music as a Part of Modern Christian Culture / Súčasná kresťanská hudba 

ako súčasť modernej kresťanskej kultúry.

Fascism and the Political Situation in the United Kingdom Before the WW2 / Fašizmus a politická 

situácia v Spojenom kráľovstve pred Druhou svetovou vojnou

Kaščáková Iveta Budúcnosť jadrovej energetiky

Dopad klimatických zmien na náš región

Wie beeinflusst Sport unsere Gesundheit

Kukučka Marek 1. Dubaj – miesto neobmedzených možností?

2. Železnice na Slovensku – história, súčasnosť, budúcnosť.

3. Voľná téma z geografie krajín sveta (po dohode s vyučujúcim).

Lamperová Lucia Vývin slovenského jazyka

Slang v komunikácii

Interessante Orte in Deutschland

Lišaníková Erika Slovenské rehole a 70 rokov od Barbarskej noci

Významné cirkevné pamiatky na Svätojakubskej ceste na Slovensku 

Sväté písmo v cirkevných dokumetoch

Pavlíčková Katarína Riešenie problematiky ladenia hudobných nástrojov od Pythagora po súčasnosť

Vynálezy Leonarda da Vinci z pohľadu fyziky  (Anabela Trusková, 3.A)

Nenásilná komunikácia  (Melánia Sopková, 3.B)

Perecár Marcel J.R.R. Tolkien - jeho život, tvorba a odkaz dnešnej generácii (Alexandra E. Belková, Septima)

Atreterapia (Kristína Mozolíková, Septima)

Hoaxy a dezinformácie - problematika kritického myslenia (Samuel Šnek)

Poliak Peter Semiotics in advertising – cultural impact

Henry Purcell – the forgotten giant

A. E. Poe and his impact on horror and mistery

Poliaková Jana Symbolika čísel

Vznik, vývoj a matematické základy kalendára

Muzikoterapia a jej vplyv na človeka



Sklenka Jozef Simulátor kociek pre hru Dungeons and Dragons (tvorba aplikácie) 

Použitie titrácie v analytickej chémii (aj praktické úlohy)

Zrod periodickej sústavy prvkov (teoretická práca)

Šípka Dušan Kaštieľ vo Svätom Antone (Peter Bellan, 3.B)

Ženy ukrivdené históriou (Silvia Mravcová, 3.A)

Fotografia na kinofilm (Klára Liptáková, 3.A)

Šteruská Denisa To be or not to be green. Is awareness of ecological issues important today?

To go off the grids. What does that really mean in practical life?

Beekeeping, the old original forms.

Šulaj Peter História automobilov

Zdravá výživa 

Útočné herné kombinácie vo vrcholovom volejbale

Herrmannová Irena Nicola Tesla (Diana Murínová - SEXTA)

Duálne vlastnosti častíc (Kristína vajcíková - SEXTA)

  






