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I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ

Oddelenie vzdelávania

• KÚZELNÝ SVET PRÍRODY (2.-3. roč. )  Korpa-Ondová M. / pondelok 13.30 /

Rozvoj schopností vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roku a hravou 

formou vyhodnocovať získané poznatky kreslením, zápiskami, triedením.

• SVET AKO HO NEPOZNÁME  (4. roč. )   Molnárová M.         / streda 13.30 /

Porozumieť rozmanitosti živých organizmov, ich prostredí a vzájomných                                     

vzťahov a ako spolu tvoria jeden celok , ktorého súčasťou je aj človek. 



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• MATIK  A ( 9. roč. )                    Krištofová E.              / streda 13.00 /

MATIK  B                ( 9. roč. )                   Kollárová L.                / pondelok 14.00 /

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

• SLOVENČINA NIELEN VÁŽNE A   ( 9. roč. )  Dzurendová A.  / pondelok 14.00 /

SLOVENČINA NIELEN VÁŽNE B   ( 9. roč. )  Vrtiš J.                  / streda  13.10 /

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



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• MATEMATIKA NA DRUHÚ ( 8. roč. )  Kontroš Volčková L./ pondelok/ streda 14:00/ 

Pre žiakov 8. ročníka, ktorí majú ambíciu študovať na bilingválnom gymnáziu už po   

8. ročníku. Zameranie najmä na prebratie učiva matematiky 9. ročníka, ktoré zvykne 

chýbať pri 5-ročnom štúdiu na strednej škole.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• NA MEDIÁLNYCH KRIŽOVATKÁCH ( 5.-7. roč. )  Kováčová G.    / utorok  14:00/ 

Realita dnešného dňa je zaplnená médiami, rozmanitosťou prezentovaných  

informácií a často aj skrytého posolstva textu. Práve preto súčasný svet potrebuje  

kriticky zmýšľajúceho a tvorivého človeka. Krúžok ponúkne priestor nahliadnuť práve 

do sveta médií, a to nielen prostredníctvom hravého rozboru rozličných mediálnych 

výstupov, ale aj samotným tvorením tých vlastných. Postupne odhalíme odpovede 

nielen na to, čo sa skrýva za reportážou, ako upútať plagátom, prečo daný program 

láka k obrazovkám tak veľa ľudí, ale aj na mnoho ďalších otázok.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie vzdelávania

• FENOMÉNY SVETA        ( 6. – 8. roč. )    Semaničová G.           / utorok  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 vzdelávania

• SPOZNÁVAME SVÄTÉ PÍSMO   ( 5. – 8. roč. )  Lippártová E.   / pondelok  13.45 /

Ak máte túžbu čítať a spoznávať Sväté písmo, ale samým vám to nejako nejde,    

možno ste už  neraz začali, ale stále sa niekde zasekli, tak vás pozývame začať čítať 

Písmo v spoločenstve nášho krúžku. Budeme čítať krátku stať z Písma podľa 

spoločného plánu; na pravidelných stretnutiach sa budeme vracať k zaujímavým 

častiam; ale hlavne sa v spoločenstve môžeme povzbudiť, aby sme vytrvali v 

spoznávaní Písma.



I. OBLASŤ SPOLOČENSKO – VEDNÁ 

 Oddelenie prírodovedno-environmentálne

• GREEN CLUB                   ( 6.-8. 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. 



II. OBLASŤ PRACOVNO – TECHNICKÁ

 Oddelenie výpočtovej techniky

• PROGRAMOVANIE Scratch ( 4.- 8. roč. )    Kopasová M.    / pondelok  14.00 /

Vďaka Scratchu si žiaci môžu jednoducho vytvárať vlastné animácie,  

príbehy a hry. Pri ich tvorbe sa naučia kreatívne myslieť a spolupracovať s  

ďalšími kamarátmi. Práve učenie prostredníctvom kreatívnej tvorby hier a 

interaktívnych animácií deti vtiahne do deja a budú skúšať nové prístupy a 

možnosti.



II. OBLASŤ PRACOVNO – TECHNICKÁ

 Oddelenie výpočtovej techniky

• ROBOTIKA ( 5. -9. roč. )            Zambori P.                / štvrtok  14.00 /

Konštruovať a programovať roboty, navrhovať a implementovať riešenia 

informatických zadaní, získavať skúsenosti z tímovej spolupráce.



III. OBLASŤ ESTETICKO – KULTÚRNA

 Oddelenie divadelného umenia

• DIVADIELKO PARK ( 1. - 4. roč. )     Kozáková K.             / streda 13.30 /

Rozvoj dramatických, pohybových, rečových, slovesných tvorivých  činností, 

hier s bábkou a písaného slova, prostredníctvom ktorých  pôsobí na celkový rozvoj 

myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý 

prístup. Žiaci nadobúdajú  schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu.



III. OBLASŤ ESTETICKO – KULTÚRNA

 Oddelenie hudby a tanca

• LET‘S DANCE ( 3. - 6. roč. )              Kontroš Volčková L.       / utorok 14.00 /

Tanečný krúžok pre všetkých, ktorí sa radi hýbu v rytme hudby, neboja sa rôznych 

tanečných štýlov a chcú to pretaviť do tanečných choreografií. 

• ĽUDOVÝ TANEC HANIČKA ( 1. - 4. roč. )       Szakácsová M.        / pondelok  14.30 /

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

• ATELIERIK ( 1. roč. )        Machala K.     / pondelok 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. 

• NEZBEDNÁ FARBIČKA                         ( 2. roč. )       Bučková  V.      / pondelok 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. )    Kassai K.        / pondelok 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 TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ 

 Oddelenie športu

• ŠPORTOVNÍČEK ( 1.  roč. )         Hudáková L./Tóth M.     / štvrtok 13.30  / 

Aktívny pohyb,  pohybové hry, súťaže, švihadlá, fitlopty. Získavanie  citu  
pre fair play, či základy rôznych športových disciplín a  hier. Zameraný na 
zdravý vývin pohybovej kultúry mladých ľudí . 

• LOPTOVNÍČEK              ( 2. roč.)          Tóth M.                          / štvrtok 15.10 /

Loptové hry  rozvíjajú u detí  hrubú motoriku, koordináciu, postreh. 
Spoločné loptové hry navyše prinášajú sociálnu interakciu, upevňovanie 
vzťahov, učia deti vychutnávať si víťazstvo, ale aj sa zmieriť s prehrou.



IV. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ 

 Oddelenie športu

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

Základné pravidlá hry  a herné činnosti jednotlivca jednej z najpopulárnejšej 
športovej hry Floorbalu.  Žiaci si prídu na svoje po odbornej, technickej a aj zábavnej 
forme výučby. 

• HVIEZDY ŠPORTOVÉHO NEBA     ( 5. - 9. roč.)   Lukáč M.    / streda 15.00 /

Loptové hry - futbal, volejbal, hádzaná, basketbal, vybíjaná ... 

Ukázať, naučiť sa  a zdokonaliť  jednotlivé činnosti v danej oblasti hry.  Zábavnou 
tradičnou i netradičnou formou  rozvíjať športový talent a svoje športové zručnosti. 
Kreativite sa medze nekladú.



IV. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ 

 Oddelenie športu

• BEDMINTON (1. – 4.  roč.)              Fiľ J.            / utorok 14.50  / 

Bedmintonové aktivity rozvíjajú všeobecné pohybové zručnosti dôležité 
pre deti školského veku, vrátane: koordinácie zraku a rúk; techniky 
hádzania a chytania; stability a udržania rovnováhy; rýchlosti a agility 
schopnosť rýchlo meniť smer pohybu; skokov a dopadov; rozhodovania 
/ taktiky.  Prostredníctvom týchto aktivít sa deti učia základné 
bedmintonové zručnosti.



IV. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ

 Oddelenie športu

• BASKETBAL ( 2. - 4. roč.)    Mišinský M.           / pondelok  14.50 /

Základné pravidlá loptovej hry – basketbal. Pravidlá tréningu, koordinácia   

pohybov, prihrávky, kondičný tréning a stratégia hry. Zlepšenie priestorovej 

orientácie, kombinačné možnosti v hre a zápasy. Reprezentácia školy na   

súťažiach.

Krúžok  BASKETBAL  spolupracuje  s členmi klubu RIM Basket Košice.



IV. OBLASŤ TELOVÝCHOVNÁ  A ŠPORTOVÁ

 Oddelenie športu

• STOPA – turistický krúžok   ( 1.-5. roč.)      Repová Z.

/ sobota - 1-krát mesačne – 6 hodín  /

Aktívna turistika, ochrana prírody, spoznávanie krás prírody, kultúrnych a   

historických pamiatok v našom regióne Abov.  



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 odovzdá triednemu učiteľovi alebo sa posiela e-mailom vedúcej CVČ V. Bučkovej  / buckova@zspa.sk /

• Vzdelávací poukaz  sa odovzdá spolu so žiadosťou triednu učiteľovi

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

LEN NA JEDEN ZÁUJMOVÝ ÚTVAR.

mailto:buckova@zspa.sk


INFORMÁCIE PRE RODIČOV

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

• presnú informáciu o platbe zadáva rodičom vedúca CVČ Bučková

prostredníctvom  EDUPAGE

• Platbu je  možné realizovať: a) prevodom na účet

IBAN SK 7656000000000498395002

b) vyplatením šekovej poukážky

• pri platbe prevodom je potrebné uviesť:   

meno žiaka, triedu, názov záujmového útvaru 



FOTOGALÉRIA – 2017 -2022























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


