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I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ

Oddelenie vzdelávania

• SOVIČKÁREŇ (1. roč. )     Gajdošová I.      / streda 13.30 /

Krúžok je zameraný  na rozvoj matematických,  jazykových schopností žiaka.   
Hravou formou rozvíja grafomotorické zručnosti, čitateľskú gramotnosť a 
poznatky z prvouky. Využíva zábavné formy práce, interaktívnu tabuľu, 
prácu s prírodnými materiálmi, tematické vychádzky.

• PRVÁCKE VŠELIČO         ( 1. roč. )     Haščáková M.  / pondelok 12.45 /

Všehochuť zábavných aktivít pre prvákov. Čaká nás zážitkové čítanie, 
tvorivé písanie, logické úlohy, pokusy a tvorenie.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ

Oddelenie vzdelávania

• SVET OKOLO NÁS (2. roč. )      Molnárová M.   / pondelok 13.30 /

Rozvoj schopností vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roku a hravou 
formou vyhodnocovať získané poznatky kreslením, zápiskami, triedením.

• MLADÝ ZDRAVOTNÍK   ( 3. roč. )      Kočiková Z.      / pondelok 13.30 /

• „Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna“ Osvojenie si základných  
poznatkov o prvej pomoci, rád v neočakávaných situáciách.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ

Oddelenie vzdelávania

• HRAVÁ MATEMATIKA (4. roč. )         Bušová Ľ.         / pondelok 14.10 /

Prehĺbiť a upevniť u žiakov záujem o matematiku, využívať inovatívne 
a  najmä hravé metódy , vytvárať priestor na individuálny prístup 
k žiakom nadaným i zaostávajúcim.

• PUTUJEME ZA PÍSMOM   ( 3.-4. roč. )  Jančárová Z.  / pondelok 14.00 /

Naučíme sa písať nespojitým písmom Comenia script, alebo naopak 
spojitým písmom. Cez písmená budeme spoznávať históriu písma od 
najstarších čias po súčasnosť v rôznych krajinách.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• MatEmaTik ( 5.– 8. roč. )    Červeň F.         / streda 14.00 /

Riešenie a tvorba matematických úloh, diskusia medzi žiakmi (nie model 
učiteľ sa pýta - žiak odpovedá), vnímanie všetkými zmyslami - vizuálne, 
sluchové i pohybové, aktívna práca s chybou ako nutnou súčasťou 
poznania, prepájanie poznatkov a v neposlednom rade radosť z objavu, 
nájdenie riešenia a pohľad na matematiku ako bežnú a nenahraditeľnú  
súčasť života.



MATEMATIK

• Čo keby?
Aký silný je tvoj obľúbený superhrdina?
Čo keby sa svet prestal točiť? 
(Seriózne vedecké odpovede na 
absurdné hypotetické otázky)

• História matematiky
Kto vymyslel nulu?
Kedy vznikli záporné čísla?

• Praktická matematika
Úroky
Priestory
O čom tom ten Pytagoras hovoril?

• Logické a matematické hry
Šach, Míny

• V neposlednom rade pomoc so 
školskou matematikou



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• MATIK  A, B       ( 9. roč. )                   Kopasová M.  Plachá Z. / utorok 14.00 /

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

• SLOVENČINA NIELEN VÁŽNE A, B  ( 9. roč. )  Rekenová T. / pondelok 14.00 /

Knapová Z.  / pondelok 14.00 /

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



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• FENOMÉNY SVETA        ( 6. – 8. roč. )  Semaničová G.       / pondelok 14.00 /

Formou interaktívnych cvičení a zábavných aktivít sa z detí stávajú 
bádatelia odhaľujúci tajomstvá nášho sveta. Spájajú poznatky z prírodopisu, 
zemepisu či dejepisu. Takouto formou rozvíjajú kľúčové kompetencie ako 
kritické myslenie, tímovú spoluprácu, čítanie s porozumením alebo 
prezentačné zručnosti.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie prírodovedno-environmentálne

• STANICA PRÍRODOVEDEC      ( 4.–7. roč. )    Červeň F.         / utorok 14.00 /

Všetko o prírode, teória i prax, laboratórne práce. Pokusy s rastlinami , 
skúmanie rôznych častí rastlín a živočíchov mikroskopmi, prírodovedné hry a 
súťaže, prezentácie o zaujímavých druhoch živočíchov a rastlín, praktické 
určovanie prírodnín, vytvorenie biologickej zbierky na určitú tému.

• GREEN CLUB                             ( 5.-9. roč. )     Kánássyová D. / piatok 14.00 /

Pozerať sa na prírodu inými očami – ako na živú bytosť, ktorá tiež trpí a 
umiera. Chrániť prírodu a zvieratá, separovať odpad , viesť malé edukačné 
hodiny, prinášať medzi žiakov osvetu a budovať v nich zodpovednosť za 
svoje správanie a konanie. 



STANICA 
PRÍRODOVEDEC

• Poznáš 
rastliny/živočíchy/huby vo 
svojom okolí?

• Vedeli ste, že...?

• Liečivé rastliny

• Na ktoré rastliny/huby si 
treba dať pozor

• Ako vzniká chlieb? A ako 
vzniká mlieko?

• Mikrosvet

• Exkurzie s výkladom



II. OBLASŤ PRACOVNO – TECHNICKÁ 

 Oddelenie výpočtovej techniky

• PROGRAMOVANIE ( 4.-9. roč. )    Priščáková M.    / pondelok  14.00 /

Programovanie, animácia, práca s grafikou. Tvorba programov 

a zaujímavých projektov v prostredí Baltie.



III. OBLASŤ ESTETICKO – KULTÚRNA

 Oddelenie hudby a tanca

• ROZTLIESKAVAČKY ( 1.-4. roč. )      Stašková M.          / utorok 15.00 /

Získavanie základov pohybových zručností, nácvik choreografií, vystúpenia na    

rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, reprezentácia školy .

• ĽUDOVÝ TANEC HANIČKA ( 1.-4. roč. )       Szakácsová 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 .



III. OBLASŤ ESTETICKO – KULTÚRNA
 Oddelenie výtvarného umenia

• NEZBEDNÁ FARBIČKA ( 1. roč. )        Lippártová E.     / pondelok 14.00 /

Rôzne spôsoby maľovania, originálne nápady, objavovanie nových 
výrazových prostriedkov, výtvarných  postupov a foriem. Spontánny detský 
prejav a jeho tvorivé schopnosti  v hre s farbou. 

• ATELIERIK                         ( 2. roč. )        Grušovská A.      / utorok 13.30 /

Je určený deťom, ktoré rady kreslia, maľujú, strihajú, lepia, modelujú. 
Kreatívne aktivity podporia tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie dieťaťa. 
Každý malý umelec si v činnostiach nájde to svoje.

• KREATÍVNA DIELŇA ( 3.-4. roč. )    Bušová Ľ.           / utorok 14.10 /

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 TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ 

 Oddelenie športu

• ŠPORTOVNÍČEK ( 1.– 2.  roč. )         Mišinský R.          / štvrtok 13.30  / 

Aktívny pohyb, loptové a  pohybové hry, súťaže, švihadlá, fitlopty. Získavanie  
citu  pre fair play, či základy rôznych športových disciplín a loptových hier. 
Zameraný na zdravý vývin pohybovej kultúry mladých ľudí . Krúžok 
spolupracuje s členmi klubu RIM Basket Košice.



IV. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ 
 Oddelenie športu

• STOPA-turistický krúžok     ( 3.– 8. roč. )        Zahradníček Ľ.  / pondelok 14.00 /

Výlety, kamaráti, zážitky, poznávanie prírody, tréning zakladania ohňa, 
uzlovania, prvej pomoci, športová činnosť (preteky v turistickom 
orientačnom behu) a iné... Krúžok spolupracuje s členmi OZ Dračia stopa.

www.stopa.tk

http://www.stopa.tk/


IV. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ

 Oddelenie športu

• BASKETBAL ( 2.-5. roč.)  Čech T.  M.  / utorok, štvrtok  15.30 /

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

• GÓLY- BODY - SEKUNDY      ( 5.-9. roč. ) Lukáč M.     / streda  14.50 /

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.



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 :   na stránke školy ANGELPARK

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

- Košice mesto : a) prvý krúžok s uplatnením vzdelávacieho poukazu a čestného prehlásenia

b) druhý krúžok bez vzdelávacieho poukazu a čestného prehlásenia

- Košice okolie:  a) prvý krúžok s uplatnením vzdelávacieho poukazu a čestného prehlásenia 

b) druhý krúžok bez vzdelávacieho poukazu a čestného prehlásenia

• žiadosť  o prijatie sa posiela e-mailom vedúcemu krúžku alebo Viere Bučkovej (vedúca CVČ)na mailovú adresu uvedenú na 

letáku  Ponuka záujmových útvarov pre škol.r. 2020/2021

• vzdelávací poukaz , vytlačenú a podpísanú žiadosť o prijatie odovzdáte na triednom aktíve 

a/ žiaci 1. stupňa triednemu  učiteľovi

b/ žiaci 2. stupňa triednemu učiteľovi

• 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 na 
základe Usmernenia MŠ SR k realizácii záujmovej činnosti v CVČ



FOTOGALÉRIA – 2017 -2020





















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


