Gymnázium Jozefa Lettricha
SÚ ÚSPEŠNÍ - REFLEK TUJÚ TRENDY VZDELÁVANIA
Gymnázium Jozefa Lettricha poskytuje vzdelávanie žiakom
v osemročnej forme štúdia a je jediné svojho druhu v Martine. Škola
v hodnotení INEKO už tradične obsadzuje popredné miesta medzi
gymnáziami. Aktuálne sa umiestnila na 5. mieste zo 171 hodnotených gymnázií na Slovensku a na 2. mieste medzi školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Gymnázium sa profiluje ako vzdelávacie, kultúrne a športové centrum pre žiakov, zamestnancov, rodičov a širokú verejnosť.
GYMLET ako inovatívna škola
Výchovno-vzdelávací proces v škole je zameraný na posilňovanie
kľúčových kompetencií žiakov, na spojenie teórie s reálnym životom a praxou. Prevažujú inovatívne metódy vyučovania, organizujú
besedy, exkurzie, výchovné koncerty, vzdelávacie projekty, návštevy
divadelných predstavení, koncertov a múzeí. Preferované je projektové vyučovanie, pretože práve prostredníctvom neho žiaci získavajú cenné a nenahraditeľné zručnosti potrebné pre uplatnenie sa
v živote. Každý žiak má možnosť zažiť úspech, rozvíjať sa v oblasti,
ktorá ho zaujíma.
GYMLET ako škola rozvíjajúca osobnosť žiakov
Gymnázium ponúka nielen kvalitné vzdelanie, ale aj premyslený
systém osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov. Atraktívne sú
rôznorodé aktivity ku Dňu študentov, Dňu detí, predvianočné aktivity
- Vianoce v škole, ale aj netradičné a netypické podujatia ako Krása
pohybu – pohybom ku kráse, Štúrfest, Prekvapený Shakespeare,
Gymletlife, Sme trieda – sme tím, 3T – Týždeň tvorivosti tínedžerov
a mnohé ďalšie.

GYMLET ako škola podporujúca zdravý životný štýl
Gymnázium sa zameriava na rozvoj zdravého životného štýlu a nerizikového správania žiakov. Vytvára podmienky na rozvoj voľnočasových aktivít, buduje zdravé školské prostredie. Škola ponúka
množstvo športových krúžkov - basketbalový, volejbalový, futbalový,
florbalový a atletický, ktoré majú spoločný cieľ - motivovať žiakov
nizátorov poznávacích exkurzií, ktoré gymnázium organizuje pre
k zdravému životnému štýlu a k zmysluplnému tráveniu voľného
svojich študentov. Žiaci postupne spoznávajú mesto Martin a rečasu. O tom, že žiaci sú šikovní aj v športovej oblasti, svedčí aj množgión Turiec, neskôr okolité regióny až po Bratislavu, Prahu, Krakov,
stvo prvenstiev a medailí na Turčianskych hrách mládeže.
Osvienčim a Viedeň. Nepravidelne organizujú exkurzie s jazykovým
zameraním do Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Holandska
GYMLET ako škola rozvíjajúca individualitu žiakov
a Rakúska. Pandémia v súčasnosti ovplyvnila aj túto oblasť.
Žiaci majú prirodzenú túžbu objavovať nové veci, získavať nové poznatky. Neformálnym učením získavajú znalosti spontánne, priGYMLET ako moderná škola
rodzene, pri vykonávaní záujmových aktivít. Robia to, čo ich baví,
Gymnázium sa sústreďuje na modernizáciu priestorov a vytváraa preto sú úspešní v mnohých súťažiach na regionálnej, krajskej,
nie vhodného pracovného a študijného prostredia. Rekonštruovaceloštátnej a medzinárodnej úrovni. Škola ponúka spoločenskoný je športový areál, škola má okrem dvoch telocviční vybudované
vedné, prírodovedné, jazykové, matematické aj počítačové krúžky
multifunkčné ihrisko, tartanovú dráhu, outdoorové ihrisko. Moa krúžky robotiky. Mimoriadne úspechy získava debatný klub, jeho
dernizáciou prešlo aj trinásť odborných učební, všetky triedy sú
členovia viackrát postúpili medzi najlepšie debatné tímy na Slovenvybavené bezprašnými tabuľami, posilnený je internet v celej škole
sku.
a dataprojektory v každej triede sú samozrejmosťou. Dôležité však
je, že v gymnáziu sa snažia prispôsobiť vzdelávanie individuálnym
GYMLET ako literárna škola
potrebám žiakov.
Publikačná činnosť zohráva dôležitú úlohu v živote školy. Medzi
absolventmi je viac uznávaných redaktorov, novinárov, scenáristov.
GYMLET ako šanca pre šikovné deti
Škola podporuje vlastnú tvorbu žiakov, zapája ich do recitačných
Gymnázium otvára v budúcom školskom roku dve triedy pre 52 žiasúťaží, organizuje besedy so spisovateľmi, osobnosťami kultúrneho
kov. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3. mája 2021 (v druhom tera umeleckého života. Pozornosť si zaslúži jedinečný zborník Putomíne 10. mája) zo slovenského jazyka a matematiky. Podrobnejšie
vanie za spomienkami, ktorý je zostavený na základe rozprávania
informácie budú zverejnené od 12. februára na www.gymlet.sk.
o spôsobe života v minulosti. Žiaci v zborníku publikujú osobné zážitky a príbehy členov rodiny, ktoré sú zároveň obrazom regionálnej
histórie a významných zmien mesta Martin a okolitých obcí. Do tlače pripravujú neuveriteľné dvanáste číslo zborníka. Od školského
roku 2000/2001 pravidelne každý rok vydávajú školské ročenky.
Školský časopis Gymlet dosahuje popredné umiestnenia v renomovanej žurnalistickej súťaži Štúrovo pero. Súčasná epidemiologická
situácia presunula časopis do virtuálneho priestoru.
GYMLET ako škola s regionálnym vzdelávaním
Od najbližšieho po vzdialené, od nenápadného po svetoznáme,
od turčianskeho po európske. Aj takto možno označiť zámer orga-

