
Témy ročníkových prác - 2017/2018

Lucia Lamperová Preberanie slov z cudzích jazykov ako spôsob obohacovania slovnej zásoby slovenského jazyka

Postava outsidera v literatúre

Interessante Orten in Deutschland

Helena Sutorisová Analýza poviedkovej tvorby Boženy Slančíkovej-Timravy.

Obraz 1. svetovej vojny v románoch E. M. Remarqua.

Literárne diela inšpirované osobnosťou Jána Pavla II.

Jaroslav Bečka November 1989

Veľká Morava a jej odkaz

2. svetová vojna v mojom regióne

Priechod - folkór, tradície a zvyky

Marianna Dudová Izolácia prírodných látok. Palušová

Jedy v rastlinnej a živočíšnej ríši.

Floristické pomery mestského parku na Tajovského ulici.

Irena Herrmannová Fyzika doma (Návrh na fyzikálne laboratórne merania pre žiakov ľubovoľného ročníka.)

Záhadné záhady matematiky (Svetoznáme „neriešiteľné“ problémy v matematike – ich história, pokusy o objasnenie, vypísanie odmien 

za ich riešenie a pod.)

Interferencia okolo nás (Interferenčné javy v bežnom živote – napr. bublina a jej dúhové sfarbenie .... . )

Eva Jaroušková Cudzí jazyk ako prostriedok myslenia, komunikácie a kultúry.

Il patrimonio culturale e artistico italiano. (Talianske kultúrne a umelecké dedičstvo).

Kríza rodiny ako sociálnej inštitúcie (téma zadaná – Nina Peniaková, Septima)

Katarína Pavlíčková Hluk a ticho. O zvuku nie len z pohľadu fyziky. (Hudba, psychológia, spiritualita...)

Fyzika okolo nás - svetlo. Jeho vlastnosti, známe i netradičné zdroje a ich využitie.

(Ne)známe podvody známych fyzikov. 



Iva Ivaničová Flamenco vo Francúzsku  ako prejav multikultúrnej spoločnosti

Francúzi - gurmáni nielen v kuchyni, ale aj v jazyku (frazeológia jedlo, kuchyňa)

Funkcia komiksu vo frankofónnych krajinách

Jana Poliaková Matematika a hudba

Fibonacciho postupnosť

Pôžičky v stredoveku a dnes

Iveta Kaščáková Elektromagnetické vlnenie v životnom prostredí človeka

Fyzika v ľudskom tele

Die deutschen Dialekte

Ladislav Javorský

Fascism and the Political Situation in the United Kingdom Before the WW2 / Fašizmus a politická situácia v Spojenom kráľovstve pred 

Druhou svetovou vojnou

Great English Converts in Literature: J.K.Chesterton, C.S.Lewis and J.R.R.Tolkien / Veľkí anglickí konvertiti v literatúre J.K.Chesterton, 

C.S.Lewis a J.R.R.Tolkien

Slovaks in America: History of Slovak Exodus to the USA Throughout the 1800s and 1900s / Slováci v Amerike: Dejiny slovenského exodu 

do USA v 19. a 20. storočí

Zuzana Bačová Pražská jar a jej protagonisti

Ústavno-právny vývoj na našom území od r. 1918

Miroslav Barla Ochrana a udržateľnosť životného prostredia

Olympijská výchova na školách

História golfu

Igor Huťka Využitie prostriedkov IKT vo vyučovaní

Ako sa naučiť programovať pomocou  LEGO robotov 

Matice a ich vlastnosti

Peter Poliak Zvláštnosti 3. fázy artikulácie anglických okluzív

Crusades and crusaders - analysis.

Templars - the first bankers?



Ivan Haľák Môj rodný kraj v literatúre

Sekty- nástrahy a riziká

História cyklistiky na Slovensku a jej legendy

Denisa Šteruská 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?

Depiction of depression in the work of Joseph Conrad

Marcel Perecár Používanie anglických textov v tvorbe na slovenskej súčasnej hudobnej scéne.

Multikultúrna spoločnosť v 21. storočí – výzva a vízia.

Vplyv anglického jazyka na slovnú zásobu v slovenskom jazyku.

Jozef Bašo Transplantácie orgánov.

Vplyv gama žiarenia na živé organizmy (živé organizmy v okolí Černobyľu).

Dedičné ochorenia človeka, ich prejavy, prevencia a liečba.

Prínosy, riziká a budúcnosť geneticky modifikovaných organizmov.

Zuzana Jirmerová Fuggerovci  v 16. st.

Plavecka spôsobilosť u ziakov KGSM 

Horehronské kroje

Boris Brutovský Život a pôsobenie šiesteho banskobystického biskupa Štefana Moysesa (220. výročie jeho narodenia).

História mojej farnosti. !!! podmienka- farnosť musí mať viac ako 50 rokov!!!

Nový slovenský blahoslavený. Don Titus Zeman.

vlastná téma z oblasti katolíckeho náboženstva (dohoda so školiteľom)

Barbora Polomská Alienation as a form of self-protection - English literature / Alienácia ako spôsob ochrany seba samého v anglickej literatúre

The theme of humankind's redemption - English literature / Téma vykúpenia ľudstva v anglickej literatúre

Martin Kukučín - dielo (toto ešte časom upresním, už mám jedného záujemcu)

Dušan Šípka Stereotypy v obraze Vikingov
Druhá svetová vojna v uliciach Banskej Bystrice



Po stopách fotografie

Mária Mitasová Generácia 1909 ( J.Alexy ,A.Bazovský, Ľ.Fulla, M.Galanda )

Marek Kukučka Alternatívne zdroje elektrickej energie
Jaskyne Slovenska
Voľná téma z geografie (po dohode s vyučujúcim)

Erika Lišaníková Putovanie – šanca pre dnešného moderného človeka

Fatima a iné mariánske zjavenia vo svete

Nenápadní hrdinovia viery v zápase s komunizmom

Jozef Sklenka Život a dielo E. Rutherforda

Alotropické modifikácie uhlíka

Tvorba aplikácie v pascale na prepočet medzi číselnými sústavami (2, 8, 10, 16)


