
Témy ročníkových prác pre šk. rok 2017/18 

Meno konzultanta Názov témy 

Mgr.  Bandoľová 1. Techniky efektívneho učenia sa 
2. Motivácia k sebavzdelávaniu 
3. Práca so seniormi 

Mgr. Bialko Vagaská 1. Ernest Hemingway 
2. Slovensko – moja domovina 
3. Využitie hudby pri učení sa AJ 

PhDr. Bloščičáková 1. Rozvoj grafomotorických zručností v predprimárnom 
vzdelávaní 

2. Edukačné aktivity rozvíjajúce jazykovú a literárnu 
gramotnosť detí v materskej škole 

3. Edukačné aktivity s využitím BEE BOOT 

PhDr. Borošová 1. Kultúrne dedičstvo mesta Trebišov 
2. História mojej rodnej obce (mesta) 
3. Historické zaujímavosti regiónu, z ktorého pochádzam 

Mgr. Burdová 1. Bielkoviny, ich vlastnosti a význam pre ľudský organizmus 
2. Biokatalyzátory – hormóny, vitamíny, enzýmy 
3. Lipidy - dobrý a zlý cholesterol 

Mgr. Čverčko 1. Zaujímavosti nášho kraja 
2. Moskva – stará ruská architektúra 
3. Indiánske kultúry pred príchodom Európanov 

Mgr. Fuňák 1. Vplyv pohybu na rozvoj dýchacej a obehovej sústavy 
2. Zdravie a zdravý životný štýl 
3. Zdravá výživa 

RNDr. Gőblová 1. Analytický rozbor mlieka – porovnanie vzoriek kravského 
a kozieho mlieka z hľadiska výživy (stanovenie obsahu 
bielkovín, tuku v mlieku, stanovenie titračnej kyslosti 
a hustoty mlieka) 

2. Čistiace prostriedky v minulosti a dnes 
3. Zdravie a výživa – „Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si!“ 

PaedDr. Hvozdovičová 1. Metamorfózy hudobnej rozprávky 
2. Cesta za slávou 

Mgr. Kičinko 1. Smrť v detskej literatúre 
2. Gýč v umení 
3. 10 kníh, ktoré si musím prečítať 

RNDr. Kordischová 1. Domáca výroba jogurtu alebo syra 
2. Mikrobiálna kontrola kravského/kozieho mlieka 

mikrobitestami 
3. Spracovanie domáceho zeleného bioodpadu 

kompostovaním 

Mgr. Koreňová 1. Výchovné štýly v rodine 
2. Muzikoterapia a jej vplyv na človeka 
3. Stručný prierez dejinami hudby 

Mgr. Konturová 1. História šitej čipky 
2. Výtvarné techniky (druhy výtvarných techník) 
3. Vitráž – história vzniku a využitie v architektúre 

Mgr. Košarová 1. Večerná obloha našime očami 
2. Matematika v bežnom živote 
3. Súbor pracovných listov pre MŠ  zo vzdelávacej oblasti 

Matematika a práca s informáciami 



Mgr. Mantič 1. Škodlivosť wifi v školských a predškolských zariadeniach 
2. Tajomná moc hudby 
3. Fenomén elektrofonickej gitary 

Mgr. Marcinčáková 1. Hudba ako súčasť rozprávky 
2. Využitie prvkov muzikoterapie v MŠ (ŠKD) 
3. Didaktická pomôcka a je využitie v edukačnom procese 

PaedDr. Michalčík 1. Famous people in British/American history 
Chose one person from the history of English speaking 
countries and write about his/her life. 

2. Culture of English speaking countries 
Chose one festival, holiday, event – and describe it. Write 
about history, present, how does it look like and what do 
the people do. 

3. My favourite... 
Chose your favourite book, film, Tv, show, sport... etc., and 
write about it. 

PhDr. Ňaršanská 1. Plusy a mínusy on-line komunikácie 
2. Valaská škola mravúv stodola (Hugolín Gavlovič) ako 

manuál mravnosti a slušného správania 
3. Život a tvorba predstaviteľa slovenskej (svetovej) literatúry 

podľa vlastného výberu a interpretácia 1 diela 

Mgr. Perdíková 1. Sociálne vnímanie 
2. Stres v živote človeka 
3. Psychohygiéna 

PhDr. Pokrivňáková 1. Ženské postavy v slovenskej literatúre 
2. Antická literatúra a antická kultúra 

Mgr. Rešetárová 1. Nežiaduce účinky liečiv 
2. Infekčné ochorenia 
3. Úloha vitamínu D v organizme 

Mgr. Szücs 1. História športu na Slovensku 
2. Olympijské hry 
3. Netradičné športy 

RNDr. Štefková 1. Cukrovka – jej dopad na zdravie a život človeka 
2. Zrakové postihnutie detí 
3. Starostlivosť o novorodenca a dojčenie 

Mgr. Tirpáková 1. Facebook a jeho vplyv 
2. Matematika na prstoch 
3. Mobilné aplikácie v živote študenta 

Ing. Vargová 1. Učenie hrou v nemeckom jazyku 
2. Práca v JA Firme 
3. Cesta k zdraviu 

Mgr. Záhorský 1. Symboly a rituály v živote dieťaťa predškolského veku 
2. Hra a hračka ako podporný činiteľ v predprimárnom 

vzdelávaní 
3. Olejomaľba na dreve 

Mgr. Zbojovská 1. Metódy oddeľovania zložiek zmesi 
2. Alkalické kovy 
3. Chemické vlastnosti a laboratórna príprava kyslíka 

Mgr. Zuzíková 1. Známa osobnosť, ktorú obdivujem 
2. Krajina, kde som sa narodil 
3. Možnosti využívania voľného času v našom meste 

 


