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názov krúžku vedúci krúžku náplň krúžku 

Integráčik 

pre všetkých 

Mgr. Monika 

Augustínová 

Lucia Burzová 

Krúţok by mali navštevovať predovšetkým ţiaci, ktorým pomáhajú na 

vyučovaní asistenti a ţiaci, ktorí sú integrovaní. Na krúţok sa však môţu 

prihlásiť aj iní ţiaci, ktorí  potrebujú pomoc s učením. Krúţok budú viesť 

asistentky učiteľa a jeho hlavnou náplňou je pomoc s problémami s učivom, 

opakovanie učiva pred písomkami podľa potreby ţiaka.  

Robotický krúžok 

pre 3. – 9. roč. 

RNDr. Janka 

Schreiberová 

Krúţok bude prebiehať vo veľkej počítačovej učebni. Škola zakúpila v lete 

2019  Lego Mindstorms EV3. Na krúţku sa bude pracovať vo dvojiciach. 

Budeme sa venovať konštruovaniu robotických modelov poskladaných z 

mechanických dielov stavebníc LEGO, naučíme sa robotov programovať. 

Najšikovnejší starší členovia krúţku budú zapojení do medzinárodnej súťaţe 

First Lego League a budú sa venovať príprave robota na súťaţ a práci na 

výskumnom projekte. Krúţok je vhodný pre chlapcov aj dievčatá, ktoré baví 

skladať, modelovať a chcú sa naučiť, ako naprogramovať robotov.  Mladším 

členom krúţku budú pomáhať starší skúsenejší členovia z radov 9. ročníka. 

Príprava 

deviatakov na 

testovanie 

pre 9. ročník 

Ing. Jarmila 

Bohovicová MAT 

Mgr. Veronika 

Zemková SJL 

Krúţok je zameraný na precvičovanie a prípravu deviatakov na T9 z oblasti 

slovenského jazyka a matematiky. Činnosť je orientovaná na upevňovanie 

učiva, precvičovanie prostredníctvom štandardizovaných testov NUCEM 

a zdokonaľovanie vedomostí ţiakov tak, aby boli čo najlepšie pripravení 

zvládnuť celoslovenské testovanie. 

Strelecký krúžok  

pre 5. – 9. roč. 

Ing. Peter Košút Bude sa zaoberať výlučne športovou streľbou zo vzduchovej pušky Slavia 

631.   Ţiaci sa na krúţku naučia základy bezpečnosti počas streľby, základy 

zaobchádzania so zbraňou (vzduchovkou), techniku streľby – zaujať správnu 

polohu v ľahu, správne mieriť, dýchať a spúšťať spúšť, streľbu s oporou a bez 

opory v polohe leţmo, význam streleckých pomôcok – strelecký remeň, 

rukavica, kabát, ako sa robí korekcia mieridiel, rozptyl rán – vyhodnotenie 

striel, počítanie zásahov, ošetrovanie zbraní a streleckého materiálu a ich 

uskladnenie. Ţiaci sa budú zúčastňovať na rôznych streleckých súťaţiach od 

školských aţ po celoslovenské v závislosti od ich úspešnosti. 

Folklórny krúžok 

pre 1. – 9. roč. 

Adrián Macháč 

Bc. Lenka 

Bobocká 

Krúţok  je určený pre všetkých, ktorí majú radi ľudové tance a hudbu. Na 

krúţku sa budeme venovať ľudovému tancu a spevu z našej oblasti. Cieľom je 

udrţiavať kultúrne zvyky a tradície nášho regiónu. 

Letom svetom 

pre 2. – 4. roč. 

Mgr. Gabriela 

Hercegová 

Mgr. Miriam 

Hanzlíková 

Na krúţku Letom svetom budeme spoznávať rôzne krajiny nielen Európy. 

Vytvoríme si vlastnú vlajku, naučíme sa španielsky tanec, uvaríme niečo dobré 

slovenské, vyrobíme matriošku, zasúťaţime si s klokanmi, postavíme Čínsky 

múr. Na krúţku budeme rozvíjať pohyb, estetické cítenie, manuálne zručnosti, a 

tvorivosť. Tieţ navštívime zaujímavé miesta.  

Z každého rožka 

troška 

Mgr. Miroslava 

Jacolová 

Mgr. Denisa 

Schindlerová 

Krúţok „Z kaţdého roţka troška“ je  zameraný na všestranné rozvíjanie 

rôznych talentov u detí v rámci umeleckej sféry - teda spájame tu  výtvarný, 

pohybový (tanec), divadelný prejav.  Tieto rôznorodé činnosti sa navzájom 

dopĺňajú a budú smerované aj k prípadnej reprezentácii školy. Súčasťou krúţku 

bude taktieţ návšteva divadelného predstavenia či výstavy. 

Kutil s.r.o.  

pre ţiakov 6. – 9. 

roč. 

Mgr. Bohumil 

Čechvala 

Náplň krúţku: 

- prehĺbenie manuálnych zručností ţiakov 

- pomôcť ţiakom v smerovaní ich budúceho povolania a nasmerovať ich na 

výber určitého remesla 

- ukázať ţiakom hlavne prácu s drevom, menej so ţelezom 

- prehĺbiť spoluprácu s obcou (napr. výroba drevených hrablí pre obec a pod.) 

- vyuţiť náradie, prístroje a stroje v školskej dielni 

- činnosť bude prebiehať hlavne v školskej dielni 

- krúţok je určený pre ţiakov 2. stupňa (skôr chlapcov ako dievčatá) 

Výtvarný krúžok 

pre 2. st. 

Mgr. Katarína 

Červeňanská 

Krúţok je určený  predovšetkým záujemcom 2. stupňa základnej školy, ktorí si 

aj vo voľnom čase pestujú pozitívny vzťah k akejkoľvek forme umeleckého 

vyjadrovania sa.  

Náplňou bude umelecká práca s témami, ktoré reflektujú súčasnosť a ktoré sú 

ţiakom blízke, prípadne budeme pracovať s témami a technikami, ktoré si sami 

zvolia. 

Priestor bude tieţ vyhradený na realizáciu prác, s ktorými sa chceme zapájať do 

rôznych výtvarných súťaţí.  

Kolektívne hry 

pre 2. st. 

Mgr. Miroslav 

Ostrovský 

Krúţok je určený pre dievčatá druhého stupňa. Jeho hlavným zameraním bude 

vybíjaná.Okrem hlavného zamerania sa v ňom budeme venovať aj volejbalu, 

basketbalu a florbalu. Bude prebiehať v pondelok alebo v stredu v 

popoludňajších hodinách. 

 


