
Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/23     

1. Remeslo má zlaté dno (Ing. Studeničová) 

Kto sa môže spoľahnúť na vlastné ruky, ten sa veru nestratí. Zoznámime sa s pekárstvom, 

bylinkárstvom,  krajčírstvom, stolárstvom, alchýmiou, vyrobíme si užitočné, ale ja dekoratívne 

predmety, pozveme si na besedu šikovných remeselníkov z okolia. Krúžok je vhodný pre: 3.-7. ročník. 

2. Včelársky krúžok (Mgr. Krákorníková) 

Zoznámime sa s včelími obyvateľmi našej školskej záhrady, dozvieme sa a vyskúšame si čo robí včelár 

v každom ročnom období. Naučíme sa spracovávať včelie produkty a pochutnáme si na sladkom 

medíku. Krúžok je vhodný pre: 1.-9. ročník. 

3. Mladý zdravotník (Mgr. Palugová) 

Naučíme sa poskytnúť prvú pomoc, ale aj celkovo podporiť zdravý životný štýl. Pripravíme sa aj na 

súťaž mladých zdravotníkov. Krúžok je vhodný pre: 1.-8. ročník.  

4. Lego a šikovné ruky (Mgr. Palugová) 

Podnietime a rozvinieme  fantáziu, priestorovú predstavivosť, jemnú motoriku, sebavyjadrovanie 

a okrem iného budeme upevňovať aj sociálne vzťahy pri práci v skupinách. Krúžok je vhodný pre: 1.-

4. ročník.  

5. Šachový krúžok (Mgr. Jakubjaková) 

Naučíme sa hrať šach - túto kráľovskú hru: pravidlá šachu, oboznámime sa s chodom figúr, s 

terminológiou šachu, objasníme si jednotlivé postupy a budeme rozvíjať logické myslenie a vlastnú 

osobnosť. Krúžok je vhodný pre: 1.-9. ročník. 

 

6. 3D Modelovanie (R.Kaučárik) 

Spoločne získame zručnosti pri 3D modelovaní v 3D modelovacom programe. Následne vytlačíme aj 

v 3D tlačiarni vytvorené modely a oboznámime sa s modelmi  z voľne dostupných knižníc. Krúžok je 

vhodný pre: 5.-9. ročník. 

7. Kolovrátok (Mgr. Strežová) 

V záujmovom krúžku si budeme rozvíjať hudobné a rytmické cítenie, spoznávať zvyky a tradície 

ľudovej kultúry cez piesne, tance, ľudové hry, vyčítanky či rečňovanky. Krúžok je vhodný pre: 1.-5. 

ročník.  

8. Modelovanie z hliny (Mgr. Smolková*) 

 

Zameriame sa na rozvoj jemnej motoriky, estetického cítenia a rozvoj fantázie. Vymodelujeme rôzne 

predmety z hliny, ktoré budeme aj farebne dotvárať a vypaľovať v peci. Krúžok je vhodný pre: 1.-5. 

ročník ZŠ. 

 

9. Gymnastika (M.Dobias*) 

 

Zameriame sa na všestranný pohybový rozvoj – správne držanie tela, rozvoj funkčnej sily, flexibility a 

orientácie v priestore. Naučíme sa základné gymnastické tvary a lokomócie, ktoré sú spoločné pre 

všetky gymnastické športy. Krúžok je vhodný pre: 1.-9.ročník. Nábor na záujmový útvar bude pod 

vedením vedúceho krúžku p. Dobiasa, ktorý ozrejmí aj platobné podmienky v rámci športového oddielu 

Bojovníci-Gymnasti z DK. 

 

10. Písanie všetkými desiatimi (Mgr. Balcová) 

 

Zameriame sa na písanie všetkými prstami na klávesnici. Žiaci sa oboznámia aké klávesy sú na 

klávesnici, načo nám slúžia a postupne sa naučia písať všetkými prstami. Na konci budú vedieť bez 

pozerania sa na klávesnicu prepísať súvislý text. Krúžok je vhodný pre: 5.-9. ročník. 

11. Dramatický krúžok (Mgr. Balcová) 

Zameriame sa na divadlo. Zábavnou formou sa vžijeme do role hercov. Výsledkom bude naskúšaná 

divadelná hra veku primeraná. Krúžok je vhodný pre: 5.-9. ročník. 

12. Zázračný ateliér (Mgr. Ferancová) 

Budeme rozvíjať tvorivosť, umelecké nadanie, kresliarske a maliarske zručnosti. Záujmový útvar je 

určený pre všetky deti, ktoré sú tvorivé, baví ich kresliť, maľovať, strihať, lepiť a hlavne vyrábať 

všeličo pekné. Krúžok je vhodný pre: 1.-6. ročník. 

13. Matematika pre život (Mgr. Homolková) 

Zameriame sa na riešenie zaujímavých a netradičných úloh podporujúcich logické myslenie a finančnú 

gramotnosť. Pripravíme sa na testovanie a prijímacie skúšky na SŠ s využitím elektronických 

matematických aplikácií a edukačných softvérov. Krúžok je vhodný pre žiakov 9. ročníka. 

14. Slovenčina pre život (Mgr. Mitruková) 

Pripravíme sa na Testovanie 9 a na prijímacie pohovory na strednú školu. Získame prehľad učiva zo 

slovenčiny a literatúry základnej školy formou rozvoja testových zručností. Aktivity budú sprevádzať 

hry a kvízy. Spestrením budú hodiny mimo školy spojené s návštevou múzea a knižnice a záverečná 

exkurzia. 

15. Tkáčsky krúžok (Mgr. Stančeková*) 

Získame základné manuálne zručnosti pri tkaní a strihaní rôznych druhov textílií a spoznáme kvalitu 

materiálu. Vytvoríme koberce rôznych rozmerov a farieb, taktiež vankúše a predložky. Krúžok je 

vhodný pre žiakov 3.-6. ročníka. 

 

 


