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I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie jazykov

• MAĽOVANÁ ANGLIČTINA  (1. roč.)  Koščová Z.    / utorok  13.30 /

• HRAVÁ ANGLIČTINA I  (2.- 3. roč.)   Haščáková M.  / štvrtok 13.30 /

• HRAVÁ ANGLIČTINA II (3.- 4. roč.)   Hašková N.  / utorok 13.30 /

pre deti, ktoré radi maľujú, kreslia a zároveň sa chcú zlepšiť v konverzácii v angličtine. Spoznávanie anglického  jazyka  hrou,  

riekankami, básničkami, piesňami alebo hraným divadielkom či    rozprávkami v originálnom znení (počúvanie/pozeranie 

s porozumením)

• WATCH AND LEARN/ ERASMUS  ( 5.-6. roč.)  Lazarová E. / streda 14.00 /

dvojročný medzinárodný projekt EU Erasmus+ KA2 s názvom  „ C.L.A.P.: Celebrate, Learn, Accept, Play“.

spoznávanie kultúr, zvykov, sviatkov a tradícií partnerských krajín: Holandsko, Fínsko, Severné Írsko, Španielsko, Grécko 

a Slovensko.  Zdokonaľovanie komunikačných zručnosti , IKT schopnosti, spoznávanie nových krajín, nadobúdanie nových 

zážitkov.

• NEMČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV  (5.-7. roč.) Lebidková E.  / utorok 14.00 /

• RUŠTINA NIELEN PRE ZAČIATOČNÍKOV (6.-9. roč.)   Záletová N.  / pondelok  14.00 /

Prehlbovanie a upevňovanie jazykových kompetencií  nemčiny a ruštiny v situáciách každodenného života, 

čítanie literatúry v tomto jazyku a spoznávanie nemeckej a ruskej kultúru prostredníctvom filmov a rozprávok.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• MATIK  A,B,C (9. roč.)   Blašková E. / pondelok 14.00 /

Plachá Z. , Zambori P. / utorok 14.00 /

Príprava deviatakov na monitor a prijímacie skúšky  na stredné školy  
z matematiky.

• SLOVENČINA NIELEN VÁŽNE (9. roč.)  Knapová Z. / pondelok 14.00 /

Tatarko M.  / utorok 14.00 /

Príprava deviatakov na monitor a prijímacie skúšky na stredné školy   zo 
slovenského jazyka.



II. OBLASŤ PRÍRODOVEDNO - ENVIRONMENTÁLNA

 Oddelenie živej a neživej prírody

• PRÍRODOVEDNÝ ZVEDAVKO  (2.-3. roč.)  Tobiašová J.  /  piatok 13.30 /

Objavovanie a skúmanie javov a zákonitostí prírody hravou formou –
scénkami, myšlienkovými mapami , kvízmi, tvorivými aktivitami. Práca  
detských  tímov na zadaniach Zelených projektov.

• PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK  (4.-6. roč.)  Karasová M.  / utorok 14.00 /

Spoznávanie prírody a sveta okolo nás formou vychádzok, exkurzií, 
prírodopisných filmov, jednoduchých pokusov, mikroskopovania, 
didaktických hier, diskusií, rozhovorov, prezentácií a projektov



III. OBLASŤ PRACOVNO – TECHNICKÁ 

 Oddelenie výpočtovej techniky

• PROGRAMOVANIE (4.-9. roč.)   Priščáková M.  / pondelok  14.10 /

Programovanie, animácia, práca s grafikou. Tvorba programov 

a zaujímavých projektov v prostredí Baltie.



IV. OBLASŤ ESTETICKO – KULTÚRNA
 Oddelenie hudby a tanca

• ĽUDOVÝ TANEC HANIČKA (1.-4. roč.)   Svoreňová M.  / štvrtok  13.30 /

Spev, detské hry, základy ľudového tanca, zaujímavosti o pôvode tancov, piesní  

a hudby obcí z okolia Košíc (región Abov) a ďalších obcí východného Slovenska. 

Krúžok spolupracuje s členmi DFS Hanička. Prezentácia na podujatiach školy, na 

folklórnych  podujatiach .

• ROZTLIESKAVAČKY (1.-4. roč.)   Stašková M.  / utorok 16.00 /

Získavanie základov pohybových zručností, nácvik choreografií, vystúpenia na 

rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, reprezentácia školy .

• FOLKLÓRNE TRADÍCIE (2.-4. roč.)   Šelestáková B.  / pondelok 13.15 /

Spoznávanie folklórnych tradícií prostredníctvom ľudových piesní, tancov, ľudových hier, kolied,    

vinšov.  Súčasťou našich činností bude aj výtvarná zložka- ľudové ornamenty na ľudovom

odeve, morena, výroba vianočných  dekorácií, zdobenie veľkonočných vajíčok.



IV. OBLASŤ ESTETICKO – KULTÚRNA

 Oddelenie výtvarného umenia

• ČAROVNÝ ŠTETEC (1.-2. roč.)   Pakandlová Z.  / streda 13.30 /

Rôzne spôsoby maľovania, originálne nápady, objavovanie nových výrazových 

prostriedkov, výtvarných  postupov a foriem. Spontánny detský prejav a jeho tvorivé 

schopnosti  v hre s farbou. 

• KREATÍVNE TVORENIE HANDMADE  (3.-6. roč.)  Štieberová A.  / utorok 13.30 /

Radosť z vlastnej tvorby,  pocit radosti pri tvorbe niečoho nového  a získavanie     

nových manuálnych  zručnosti. Práca s rôznym materiálom ako je textil, kameň, 

drevo, hlina, vlna, papier. Používanie rôznych techník od modelovania, maľby,  

strihania, lepenia až po šitie, vyšívanie. 



IV. OBLASŤ ESTETICKO – KULTÚRNA

 Oddelenie výtvarného umenia

• ARTETERAPIA  (5.-9. roč.) Kánássyová D.  / pondelok 14.00 /

Vyjadrovanie pomocou farieb - kresbou, maľbou, či komunikáciou 
"prostredníctvom farieb", poznávanie vlastností farieb. Vnímanie umeleckého   
diela a rozvoj schopnosti spoznať pocity iného človeka/umelca a schopnosti     
hovoriť o vlastných pocitoch.

Tvorba prináša radosť, pôsobí upokojujúco, zlepšuje vzťahy, napomáha         
rozvoju osobnosti, podnecuje predstavivosť, tvorivosť, odbúrava strach z   
toho - čoho sa bojíme, že nezvládneme. 



V. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ 
 Oddelenie športu

• ŠPORTOVNÍČEK (1.-2.roč.) Butkovičová K. / pondelok a utorok 13.30 – 14.10/

• LOPTOVNÍČEK     (3. roč.)  Gajdošová I.  / streda a štvrtok 13.30 – 14.10 /

Aktívny pohyb, loptové a  pohybové hry, súťaže, švihadlá, fitlopty. Získavanie  citu  pre 

fair play, či základy rôznych športových disciplín a loptových hier.

• VYBÍJANÁ  (4. roč.) Urbanová V.  / pondelok a utorok 13.30 – 14.10 /

Loptová hra – vybíjaná, typická pre mladší školský vek. Dôkladná  znalosť pravidiel hry,  

zdokonaľovanie herných činností a zručností s loptou.

• MODERNÁ GYMNASTIKA  (2. roč.)  Bušová Ľ.  / piatok 13.30 / 

základy pohybovej výchovy, správne držanie tela, základy modernej gymnastiky a technika  

jednotlivých náčiní.



V. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ

 Oddelenie športu

• BASKETBAL (1.-4.) Dobošová M.  / utorok  16.30, štvrtok  16.00 /

• FLORBALKOVO (3.-4.) Lukáč M.  / piatok  14.00 /

• FLORBAL  (5.-9. roč.) Lukáč M.  / streda  14.55 /

• LIGA MAJSTROV (5.-9. roč.) Lukáč M.  / utorok  14.55 /

• VYBÍJANÁ A INÉ LOPTOVÉ HRY  (dievčatá 5.-6. roč.)   Majlathová Z. 

/ pondelok 15.00 /

Základné pravidlá loptových hier – basketbal, florbal, futbal, vybíjaná a iné 
loptové hry. Pravidlá tréningu, koordinácia pohybov, prihrávky, kondičný 
tréning a stratégia hry. Zlepšenie priestorovej orientácie, kombinačné možnosti 
v hre a zápasy. Reprezentácia školy na súťažiach.



V. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ

 Oddelenie duševných športov 

• ŠACH  (2.-7. roč.) Juhár R.  / piatok  14.00 /

Kráľovská hra zameraná na rozvoj logického myslenia, riešenie šachových 

hlavolamov, objavovanie nových strategických postupov a riešenie 

šachových chytákov.



INFORMÁCIE PRE RODIČOV

• výber záujmového útvaru pre svoje dieťa z ponuky 

• odovzdať vzdelávací poukaz  (osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie) spolu so žiadosťou 

o prijatie do záujmového útvaru

• tlačivo žiadosti o prijatie : 1/ na stránke školy ANGELPARK

2/  a/ žiaci 1. stupňa  u triedneho učiteľa

b/ žiaci 2. stupňa u vedúceho ZU

• pre výber žiadosti o prijatie je rozhodujúce trvalé bydlisko žiaka :

a) Košice mesto

b Košice okolie

• žiadosť a vzdelávací poukaz sa odovzdá:

a/ žiaci 1. stupňa triednemu  učiteľovi

b/ žiaci 2. stupňa vedúcemu  záujmového útvaru

• VZDELÁVACÍ POUKAZ A ČESTNÉ PREHLÁSENIE, KTORÉ JE SÚČASŤOU ŽIADOSTI  MÔŽE RODIČ UPLATNIŤ 

LEN NA JEDEN ZÁUJMOVÝ ÚTVAR. 



INFORMÁCIE PRE RODIČOV

• určenie výšky príspevku rodiča na čiastočnú úhradu nákladov za ZÚ 
nájdete na stránke školy ANGELPARK

• Platbu je  možné realizovať: a) prevodom na účet

IBAN SK 7656000000000498395002                                                    

b) vyplatením šekovej poukážky

• presnú informáciu o platbe zadáva vedúci záujmového útvaru



FOTOGALÉRIA – 2017/2018











KONTAKT 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ PARK ANGELINUM 8, 
040 01 KOŠICE, ANGELPARK, 

TEL.: 055/633 54 30
MOBIL:0910 897 648
E-MAIL:ZSPA@ZSPA.SK

Zodpovedná : Mgr. Viera Bučková

E-mail: buckova@zspa.sk


