
Vzdelávacie ZÚ 

 

Hravá angličtina  
(pre žiakov 1. a 2. ročníka) 

 

Boli by ste radi, aby sa Vaše dieťa vzdelávalo v anglickom jazyku, no pritom sa aj zabávalo? Aby 

spoznávalo jazyk hrou cez rôzne riekanky, básničky, piesne, alebo hrané divadielko, či rozprávky?  

Potom ho určite prihláste na Hravú angličtinu pod vedením pani učiteľky Zozuličovej .  

/ utorok, 13.15/ 

 
Tvoríme školský časopis 
(pre žiakov  ročníkov 3.-9.) 

 

Náplňou práce tohto krúžku je viesť žiakov k vlastnej tvorbe literárnych útvarov, naučiť ich 

kritickému náhľadu na dianie v ich školskom, ale aj domácom prostredí. Naučiť ich objektívne 

hodnotiť a samostatne pracovať. Výsledkom práce žiakov bude školský časopis, ktorý bude v 

elektronickej podobe reprezentovať školu na jej webovej stránke. 

Krúžok vedie pani učiteľka Holinďáková. 

/pondelok, 14.00/ 

 
Slovenčina prevažne vážne 
(pre žiakov  9. ročníka) 

 

Krúžok je určený deviatakom, ktorí chcú Testovanie 9 („monitor“) a prijímacie skúšky na stredné 

školy zo slovenského jazyka zvládnuť čo najlepšie. Krúžok budú viesť pani učiteľky  Rekenová a 

Knapová.  

/utorok, 14.00/ 

 
Matik 9 
(pre žiakov  9. ročníka) 

 

Krúžok je určený deviatakom, ktorí chcú Testovanie 9 („monitor“) a prijímacie skúšky na stredné 

školy z matematiky zvládnuť čo najlepšie. Nebudú chýbať ani rôzne zaujímavé úlohy, ktoré vám 

pripravuje pani učitelka Kopasová. 

/pondelok, 14.00/ 

 
Programovanie 
(pre žiakov ročníkov 4. až 9.) 

 

Zaujímaš sa o prácu s počítačom viac ako ostatní? Pridaj sa k mladým programátorom pod vedením 

pani učiteľky Priščákovej, ktorí si opakovane siahli na víťazstvá v medzinárodnej súťaži Baltie. 

/pondelok, 14.00/ 

 



Športové ZÚ 

 

Športovníček 
(pre žiakov ročníkov 1. až 2.) 

 

Pre všetky malé šidlá, ktoré sú neustále aktívne a v pohybe, máme pripravený zaujímavý športový 

krúžok, ktorého cieľom je rozvoj všestrannej pohybovej aktivity hravou a zábavnou formou, ako aj 

vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu a podporiť u detí záujem o pohyb. Krúžok budú viesť pani 

učiteľka Urbanová a Bučková.  

/pondelok, piatok , 13.30/ 

 
Lopta môj kamarát 
(pre žiakov  4. ročníka) 

 

Pre všetkých aktívnych tretiakov, ktorí sú zrastení s loptou, alebo sa to s ňou len jednoducho chcú 

naučiť. Budeme hrať vybíjanú, basketbal, prehadzovanú, rôzne hry a súťaže.  

Teší sa na vás pani učiteľka Gajdošová. 

/pondelok, 13.30/ 

 
Florbal 
(pre žiakov  4.-6. ročníka) 

 

Krúžok je určený všetkým štvrtákom až šiestakom, ktorí majú radi pohyb a zaujímavú hru – florbal. 

Zdokonalíš sa tu aj v znalosti pravidiel a terminológie tejto hry, no nebude chýbať ani množstvo 

zápasov, súťaží, herných činností a systémov pre hru. Teší sa na Teba pani učiteľka Majláthová. 

/štvrtok, 13.30/ 

 
Liga majstrov 
(pre žiakov ročníkov 5. až 9.) 

 

Všetci zapálení futbalisti v našom krúžku zvládnu základné pravidlá hry, tréningu, koordináciu 

pohybov, prihrávky, kondičný tréning a stratégiu hry. Zlepšenie priestorovej orientácie, kombinačné 

možnosti v hre a futbalové zápasy pre vás chystá pán učiteľ Lukáč. 

/utorok, 14.40/ 

 
Góly, body, sekundy 
(pre žiakov 5.-9. ročníka) 

 

Príď si s nami zahrať. Naučíš sa, alebo sa zdokonalíš v rôznych športových hrách a športoch, alebo len 

jednoducho vypustíš paru pod vedením  pána učiteľa Lukáča.. 

/streda, 14.40/ 

 

 



Basketbal 
(pre žiakov  1. až 4. ročníka) 

 

Krúžok je určený všetkým deťom, ktorí majú radi pohyb a loptovú hru – basketbal. Zdokonalíš sa v 

rôznych herných činnostiach a osvojíš si túto si hru s dôkladným poznaním pravidiel pod vedením 

skúsených trénerov, pánov Čecha a Kozáka. 

/streda 16,10 - 17,40, piatok 15,30 - 17.00/ 
 

 

Hudobno-pohybové ZÚ 

 
Roztlieskávačky 
(pre žiakov ročníkov 1. až 4.) 

 

Páčia sa ti “čírlíderky”, máš rada pohyb, tanec a túžiš sa naučiť, ako roztlieskať hoci aj celý štadión? 

Tak sa pridaj k nám a naučíš sa zvládnuť techniku pochodu podľa hudby, prácu s ponponmi v ruke a 

nakoniec aj celú choreografiu. Spoznáš aj základné druhy ľudových a moderných tancov. Osvojíš si 

estetické a rytmizované pohyby a techniku estetického držania tela, naučíš sa zosúladiť svoj pohybový 

prejav s hudbou pod vedením pani vychováteľky Staškovej. 

/štvrtok, 15.00/ 

 

 

Esteticko-kultúrne 

 

Veselá farbička  
(pre žiakov ročníkov 1. až 2.) 

 

V tomto výtvarnom krúžku sa budeme zaoberať rôznymi spôsobmi maľovania a originálnymi 

nápadmi, ako jednoduchým spôsobom nakresliť zložité veci. Budeme pracovať a objavovať jednotlivé 

výrazové prostriedky, výtvarné postupy, formy. Spontánnym detským prejavom objavíme tvorivé 

schopnosti najmä v hre s farbou. Týmto všetkým vás s radosťou prevedie pani učiteľka Bučková. 

/pondelok, 13.30/ 

 

Pestrá paleta 
(pre žiakov ročníkov 3. až 4.) 

 

V tomto výtvarnom krúžku budeme pokračovať v zdokonaľovaní sa v maľovaní s originálnymi 

nápadmi. Budeme pokračovať v objavovaní jednotlivých výrazových prostriedkov, výtvarných 

postupov a foriem. Spontánnym detským prejavom budeme rozvíjať tvorivé schopnosti najmä v hre s 

farbou. Teší sa na vás pani učiteľka Bušová. 

/pondelok, 13.15/ 

    

                               



Vlnička (tvorivá dielňa) 

(pre žiakov ročníkov 3. až 4.) 

 

Krúžok bude venovaný rôznym technikám prevažne s využitím vlny (háčkovanie, šitie, uzlíkovanie), 

ale aj iného materiálu. Po zvládnutí základných techník sa zameriame na výrobu rôznych výrobkov. 

Deti sa naučia vyrobiť napríklad jednoduchú hračku, bábiku, loptu, čelenku, kvet, kabelku, náramky a 

iné pod vedením pani vychovávateľky Borodáčovej. 

/streda, 15.00/ 

 
Divadielko v Parku 
(pre žiakov ročníkov 1. a 2.) 

 

Dramatický krúžok je tu pre všetky deti, ktoré rady recitujú, spievajú, tancujú a nájdu odvahu 

predviesť sa pred divákmi. Budeme sa hrať, recitovať, dramatizovať a spolu nacvičíme a na javisku 

predvedieme napríklad aj peknú rozprávku. 

/Pondelok, 13.00 a 14.00/ 

 

 

Spoločensko-vedné ZÚ 

 

Múdre hlavičky-šikovné ručičky 
(pre žiakov  2. ročníka) 

 

Tento krúžok bude orientovaný na všetky výchovné predmety – výtvarnú, hudobnú, pracovné 

vyučovanie, telesnú, prírodovedu, ochranu prírody, prácu s PC, či na čitateľské zručnosti. 

Na krúžku budeme vytvárať v tvorivých dielňach šarkanov, výzdobu na Vianoce a vianočné 

pozdravy,  zdobiť vajíčka na Veľkú Noc. V decembri navštívime vianočné trhy a za priaznivého počasia 

budú aj prechádzky v prírode. 

Na všetky zvedavé a šikovné deti sa už teraz teší pani učiteľka Kočiková. 

/pondelok, 13.30/ 

 
Mladý zdravotník 
(pre žiakov ročníkov 3. až 8.) 

 

Pre všetkých, ktorých zaujíma ochrana pred úrazmi – prevencia, zásady poskytovania prvej pomoci, 

čo robiť pri zastavení dýchania a krvného obehu, veľkom vonkajšom krvácaní, pri bezvedomí alebo  

šoku. Dozvieme sa, čo znamená darcovstvo, zúčastníme sa mestského kola hliadok Mladých 

zdravotníkov.  

Svoje praktické vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci si v máji/júni overíme pri 

oživovaní, ošetrení zlomeniny, členka, cudzieho telesa v rane, krvácaní, alergii i popálenine na 

mestskej súťaži. 

Na všetkých zapálených zdravotníkov sa teší záchranárka Mirka Konkoľová. 

/štvrtok, 14.00/ 

 



Voľnočasové ZÚ 
 

Šachový  
(pre žiakov ročníkov 2. až 8.) 

 

Krúžok je určený všetkým bystrým hlavám, ktoré sa túžia naučiť, prípadne sa zdokonaliť v tomto 

inteligentom „športe“. Nemusia byť všetci majstri, ale naučiť deti logicky myslieť, predvídať, 

vyhrávať,   ale i po prehre vstať a bojovať ďalej je hlavnou úlohou vedúceho krúžku, pána Juhára.          

V prípade vážneho záujmu je možné na krúžok prihlásiť aj mladšie dieťa, podmienkou však je, aby 

vedelo čítať.                                                                                                                                                                

/piatok, 13.30, príp. 14.00/ 

Mladý fotograf  
(pre žiakov ročníkov 5. až 9.) 

 

Krúžok šitý na mieru nadšencom fotografovania. Získaš základy, zdokonalíš sa v technike fotenia a 

zažiješ kopu srandy pri striehnutí na tie správne „úlovky“. To, ale aj mnoho ďalšieho, napríklad ako 

upravovať fotografie podľa počítačového softvéru, ťa naučí pán učiteľ Zambori.                                                                                                                                                              

/termín vždy po dohode podľa počasia a témy/ 

Dobrôtky studenej kuchyne  
(pre žiakov ročníkov 3. až 6.) 

 

Ak si labužník, či labužníčka a chcel by si sa naučiť vytvoriť chutné jedlá aj sám, tento krúžok je presne 

pre teba. Budeme vyrábať jedlá studenej kuchyne – pomazánky, šaláty, nepečené pochúťky. Zároveň 

sa dozvieš novinky z  oblasti zdravej výživy a spoznáš zásady vyváženej stravy. To všetko zvládneš 

pod vedením pani vychovávateľky Roth.                                                                                                         

/streda, 15.00/ 

 


