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ČINNOSTI 
  ZAMERANIE KRÚŽKU 

eTwinning Mgr. Erika Vavríková Krúžok je určený pre žiakov I. stupňa! Cieľom krúžku je medzinárodná spolupráca na projektoch, 
zapájanie sa do rôznych aktivít, ako napr. výmena pohľadníc na Vianoce, pre rozprávanie rozprávok 
a pod. Cieľom je, aby žiaci vytvárali nové priateľstvá a s radosťou využívali anglický jazyk. Krúžok sa 
bude realizovať stredy od 13.30 do 15.30 hod.  

Nemčina hrou PhDr. Anita Slancová Krúžok nemeckého jazyka je určený pre žiakov I. aj II. stupňa. Cieľom je pomocou rozprávok a 
didaktických hier získať slovnú zásobu. Pre nových žiakov, (ktorí vlani nenavštevovali krúžok NJ) sa 
oboznámiť so základnými slovíčkami z rôznych komunikačných oblastí každodenného života a 
pomocou rozprávok a didaktických hier vzbudiť záujem o nemecký jazyk. Pre žiakov, ktorí už majú 
nejaký základ z jazyka nemeckého opakovať, upevňovať a rozširovať slovnú zásobu."  

Hravá angličtina  Mgr. Veronika Borošová Krúžok je určený pre žiakov 5. ročníka. Cieľom je vzbudiť záujem o anglický jazyk, 
precvičovať rozprávanie a čítanie so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou, 
rozvíjať u žiakov komunikačné zručnosti a tiež poznávať rozdiely medzi slovenskou 
a britskou spoločnosťou. V rámci krúžku si žiaci rôznymi hravými metódami upevňujú 
vedomosti získané na hodinách ANJ a pripravujú rôzne zaujímavé projekty.  

Školský časopis Mgr. Miriam 
Portelekyová 

Cieľom krúžku je  viesť žiakov k tvorivosti, flexibilite,  k objavovaniu nových súvislostí, k originalite, 
nezávislosti myslenia a k experimentovaniu. Vďaka písaniu sa môžu zbaviť strachu a zábran pri 
vlastnom prejave, získajú  istotu a sebadôveru, strácajú obavy z neznáma a neboja sa vyjadriť 
a prezentovať vlastný názor. Školský časopis by mal byť jedným zo základných symbolov školy, 
pretože sa v ňom žiaci, rodičia  a priatelia školy dočítajú  o prebiehajúcich aktivitách, 
zaujímavostiach a akciách počas celého školského roka.  Budeme nadväzovať kontakty s inými 
slovenskými a európskymi školami a vymieňať si školské časopisy v rámci projektu eTwinning.  

Múza Zuza PaedDr. Svetlana 
Tokárová PhD. 

Cieľom je rozvíjanie osobnostného a sociálneho rozvoja dieťaťa prostredníctvom prvkov a postupov 
dramatického umenia. Využívanie dramatickú improvizácie, založenej na ľudskej schopnosti konať 
v navodených situáciách tak, akoby boli skutočné. V dramatických hrách dostanú deti príležitosť 
zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť a ktoré si tak môžu dopredu preskúmať 
a pripraviť sa na ne, s možnosťou dej v hre znovu opakovať, vyskúšať rôzne možnosti riešenia a 
vybrať z nich to najlepšie. Majú možnosť skúsiť si aj rolu niekoho iného a pozrieť sa na problém jeho 
očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok a názorov. rúžok bude 
zameraný na aktuálne či príležitostné vystúpenia počas kalendárneho roku a budú mať regionálny 



charakter.  Stretnutia budú prebiehať utorky od 14:00 do 16:00 na Elokovanom pracovisku na Ulici 
Dekréta Matejovie. 

Práca s drevom 
a rezbárstvo 

pre 
začiatočníkov  

Mgr. Michal Jóža Krúžok je určený pre žiakov II. stupňa, do krúžku prijímame 8 žiakov, ktorí chcú rozvíjať 
praktické zručnosti v práci s drevom, učiť sa základom rezbárskeho remesla a radi by 
trávili čas v školskej dielni.  
 

Tvorím, tvoríš, 
tvoríme 

Mgr. Erika Vavríková Krúžok je určený žiakom II. stupňa. Cieľom krúžku je motivovať žiakov k tvorivosti, rozvíjať u nich 
výtvarné zručnosti, estetické cítenie, fantáziu, predstavivosť a nadobudnutie nových zručností. 
Cieľom je, aby žiaci mali radosť z vlastnej tvorby a zažili pocit radosti pri tvorbe niečoho nového. Na 
krúžku budeme pracovať s rôznymi materiálmi, výtvarnými technikami, budeme  vyrábať 
dekoračné a darčekové predmety, zapájať sa do fotografických súťaží a pod.  

Tvorivé 
dielničky 

Mgr. Radana Tuhárska Krúžok je určený pre žiakov I. stupňa. Cieľom krúžku je priblížiť deťom prácu s tradičnými materiálmi 
ako je hlina, textil, sklo, cesto a využiť rôzne techniky práce s nimi - modelovanie, točenie na 
hrnčiarskom kruhu, tkanie tkaníc, vyšívanie, zdobenie kraslíc, maľovanie na sklo, práca s drôtom. 
Deti sa takýmto spôsobom oboznámia s históriou, životom našich predkov, budú rozvíjať svoje 
tvorivé schopnosti a jemnú motoriku. Počas školského roku budeme spolupracovať s 
Novohradským osvetovým strediskom. Stretnutia budú prebiehať vo štvrtky od 14:00 do 16:00 na 
Elokovanom pracovisku na Ulici Dekréta Matejovie. 

Spolu-Hlásky Mgr. Eliška Slížová  V tomto školskom roku 2018/2019 sa začína štvrtý rok pôsobenia detského speváckeho zboru  
Spolu-Hlásky na našej škole. Repertoár zboru pozostáva z piesní rôznych hudobných štýlov. Sú to 
jednoduché úpravy ľudových piesní, detské populárne piesne, africké songy a tiež piesne na rôzne 
príležitosti.  V zbore sa okrem speváckych činností orientujeme aj na hudobné, tanečné a tvorivé 
prvky. Naším cieľom je naučiť žiakov vystupovať na verejnosti, odbúravať trému, získavať zdravé 
sebavedomie a rozvíjať ich potenciál. Naše nácviky prebiehajú hravou formou – využívame prvky 
pozitívnej psychológie, spievame motivačné piesne k Programu vyučovania šťastia. Je to prevažne 
dievčenský spevácky zbor, ale v našich radoch uvítame aj chlapcov! Krúžok je určený pre žiakov I. 
a II. stupňa! Zápis do nášho speváckeho zboru sa uskutoční v pondelok 10.9.2018 v UČEBNI 
HUDOBNEJ VÝCHOVY(hlavná budova na prízemí) o 13. hodine. TEŠÍME SA NA NOVÉ TALENTY! 

Lipovienka Veronika Zaťková Krúžok ľudového tanca a spevu je určený pre žiakov I. stupňa. Cieľom krúžku je 
predovšetkým osvojiť tradičnú ľudovú kultúru, spojiť ich s folklórnymi zvykmi a tradíciami. 
Prostredníctvom vzájomnej spolupráce sa žiaci naučia folklórne tanečné kroky, tance 
a piesne; taktiež rozvíjajú rytmus, pohyb a muzikálnosť.  

Jumbo Jump 
Kids 

Adam Galant Krúžok je určený žiakom I. a II. stupňa, ktorí milujú tanec, pohyb a chcú sa naučiť rôzne 
tanečné štýly. Neváhaj a prihlás sa! Adam Galant je tanečníkom tanečnej školy Krok Sun 
Krok a chce ťa naučiť skvelé choreografie!  



Detský gitarový 
orchester 

Mgr. Peter Kleja 
 
 

Detský gitarový orchester je hudobné teleso organizované formou záujmového 
krúžku. Do krúžku sa môže prihlásiť žiak ktoréhokoľvek ročníka. Podmienkou prijatia je 
vlastný hudobný nástroj (akýkoľvek druh gitary – akustická, elektrická...). Ďalšou 
podmienkou sú rytmické danosti, ktoré posúdi vedúci krúžku. Nie je nutné, aby žiak 

bol hudobne nadaný. Cieľom je naučiť žiaka základom hry na gitaru, spoločne vytvoriť repertoár, 
vystupovať na verejnosti pri rôznych školských a mimoškolských podujatiach, ponúkať členovi 
krúžku hudobno-tvorivé podnety.  

Turistický 
krúžok 

Mgr. Radana Tuhárska Krúžok je určený pre deti I. aj II. stupňa, stretnutia prebiehajú počas víkendov, väčšinou v 
sobotu.Cieľom krúžku je viesť deti k láske k pohybu a pobytu v prírode, dodržiavať základné pravidlá 
správania sa v prírode, poznať čo je to chránená krajinná oblasť, poznať kultúrne pamiatky blízkeho 
okolia - hrady, kaštiele, kostoly, oboznámiť sa s významnými osobnosťami, ktoré pôsobili v našom 
regióne. Deti sú vedené k samostatnosti, vedia cestovať v rôznych dopravných prostriedkoch, čítať 
cestovný poriadok, pripraviť si jedlo pri opekaní. Medzi deťmi vznikajú priateľské vzťahy, pomáhajú 
si navzájom, rešpektujú sa.  

Šachový krúžok Mgr. Gustav László Cieľom krúžku je podporiť talentovaných žiakov v oblasti  šachu, príprava na 
obvodné a krajské kolá šachových súťaží, zúčastňovať sa súťaží Grand Prix, 
zapojiť sa do projektu Šach v školách, propagovať šach formou spolupráce 
s osobnosťami  z oblasti  šachu za radov žiakov i vrcholových športovcov. 

Gustav László je členom Slovenského šachového zväzu a Svetovej šachovej federácie, pripravuje 
žiakov na šachové súťaže a turnaje aj na základnej škole Detve, na ktorej pôsobí ako učiteľ. 

Odhaľovanie 
tajomstiev 

sveta okolo nás 

Mgr. Ján Urbašík Zaujíma ťa skúmanie, bádanie, technologické vychytávky, novinky vo vede a výskume? 

Chceš sa dozvedieť viac o svete, ktorý nás obklopuje? Tak tento krúžok je presne pre 

teba. Budeme riešiť zaujímavé úlohy, realizovať veľa pokusov, robiť najrôznejšie 

pozorovania. Podľa záujmu sa pripravíme na zaujímavé súťaže – Čo vieš o hviezdach?, 

Fyzikálna olympiáda. Tiež sa zapojíme do súťaží Pikofyz, Pohár vedy, Astronomická olympiáda.  

Korčuľko Mgr. Zuzana Fungáčová Krúžok je určený pre žiakov I. stupňa. Bude sa realizovať pondelky od 14.00 – 15.30 
hod. Cieľom je vytvoriť priestor na rozvoj elementárnych pohybových schopností a 
zručností žiakov na  ľadovej ploche formou korčuľovania. Korčuľovanie  je 
všestranným športom, ktorý podporuje koordináciu, flexibilitu, vytrvalosť. Pravidelný 
pohyb v chladnom a vlhkom prostredí otužuje a podporuje imunitný systém.  

Basketbalový 
krúžok 

Mgr. Michal Jóža Krúžok je určený pre žiakov II. stupňa. Cieľom je pripraviť žiakov na reprezentáciu v 
okresných a krajských súťažiach, rozvíjať pohybové schopnosti, zdatnosť a výkonnosť 
žiakov, zdokonaliť v herné a obranné činnosti jednotlivca i celého družstva, rozvíjať 
kladné morálno-vôľové vlastností žiakov a viesť ich ku kolektívnosti a zodpovednosti. 



Florbalový 
krúžok pre 

žiakov 1.stupňa 

Mgr. Stanislav Polomský Krúžok je určený pre žiakov 1. – 4. ročníka s predpokladom pokračovať aj na 2. stupni v ďalších 
školských rokoch. Žiaci si osvoja pravidlá hry, obranné aj útočné činnosti a zažijú veľa zábavy či pocit 
úspechu. Športu zdar, forbalu zvlášť!  

Florbalový 
krúžok pre 

žiakov 2.stupňa  

Ing. Róbert Imrovič Krúžok je určený pre žiakov 5. – 9. ročníka, ktorí sa zdokonaľovať vo florbale, aktívne 
využívať voľný čas, zlepšovať sa v herných činnostiach. Krúžková činnosť bude prebiehať 
v neskorších popoludňajších hodinách. Ing. R. Imrovič je spolupracovníkom školy, 
trénerom prípravky ľadového hokeja, v minulých rokoch už realizovať tento krúžok na 
našej škole. Krúžok sa bude realizovať pondelky od 15.00 hod. do 16.30. 

Malí 
olympionici 

Mgr. Zuzana 
Mészárosová 

Krúžok je určený pre žiakov I. stupňa. Cieľom krúžku je rozvíjať pohybové schopnosti žiakov 
v oblasti atletiky a loptových hier a príprava na športové súťaže 

Malí záchranári PhDr. Želmíra Čepková Krúžok je určený žiakom I. stupňa. Cieľom záujmového útvaru  je získať vedomosti z histórie 
Medzinárodnej federácie ČK a Slovenského červeného kríža, získať informácie o úlohách a činnosti 
záchranného systému (požiarnici, záchranári, policajti ), poznať základné funkcie ľudského tela 
a získať praktické zručnosti  pri ošetrovaní  rôznych poranení. 

Zdravotnícky 
krúžok 

Mgr. Andrea Lenhartová Krúžok je určený pre žiakov II. stupňa. Cieľom je naučiť žiakov teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti  poskytovania prvej pomoci, pripraviť žiakov na 
zdravotnícku súťaž, zapájať sa do dobrovoľných zbierok a spolupracovať 
s Červeným krížom a SZŠ Lučenec.  

Včelársky 
krúžok 

Mgr. David Turčáni PhD. Krúžok je určený žiakom 3. – 9. ročníka. Pozývame všetky deti, ktoré chcú zažiť život 
včiel od získania vedomostí, tvorivých a praktických  aktivít priamo vo včelnici 
v mestskom parku až po medobranie, kedy si deti odnášajú domov svoj vlastný med! 

https://kraj.sk/  
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