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I. Všeobecná charakteristika CVČ  

1. Centrum voľného času 

CVČ pri ZŠ Kežmarská 28 Košice, založenej v roku 1967, po zaradení do siete škôl 

a školských zariadení  začalo svoju činnosť od 1.9.2012. Poskytuje  záujmovo - vzdelávaciu 

činnosť pre žiakov od 1. po 9. ročníka. 

Záujmovo-vzdelávacia činnosť začína najskôr po skončení vyučovania.  

Počas školského roka správne využíva voľný čas detí, napríklad fyzickým pohybom 

a pobytom na čerstvom vzduchu. Pri týchto aktivitách si deti posilňujú vytrvalosť, silu, učia sa 

ovládať svoje pocity pri súťažiach a pri hre. Učia sa pravidlá kolektívnych športov ako napr. 

vybíjaná, prehadzovaná, dodgeball, catchball a ďalšie. Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci  

pestujú u žiakov  vôľové vlastnosti a fair play hru.  

Vedúci jednotlivých krúžkov vedú žiakov k estetickému cíteniu,  tancu, kresbe, 

k tolerancii, k multikultúrnej výchove, pracovno-technickým zručnostiam, matematickému, 

logickému mysleniu tvorivosti.. Využívajú netradičné techniky vo výtvarnej výchove, 

pracovno-technickej a hudobno-pohybovej činnosti, matematické hry a súťaže. . Podporujú 

rozvoj duševného zdravia u žiakov prostredníctvom  prírodovednej, environmentálnej 

výchovy, spoločensko-vednej, estetickej výchovy: vo výtvarnej, hudobnej, dramatickej 

činnosti. Dbajú predovšetkým o zdravie a bezpečnosť detí v CVČ, o pitný režim, hygienu 

a dodržiavanie zásad sociálneho správania sa v krúžku. Realizujú nové projekty, tak aby deti 

mohli využívať svoju fantáziu a nadanie. Pripravujú ich na prezentáciu svojich vedomostí 

a zručností. 

2. Charakteristika vedúcich krúžkov 

Kolektív  CVČ tvorí v súčasnosti 8 interných kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov a 1 externí zamestnanci, vedúci šachového krúžku a ping-pongového krúžku.  

Všetci skvalitňujú  svoju pedagogickú spôsobilosť absolvovaním  rôznych foriem ďalšieho 

vzdelávania. 

 

P.č. Krúžok Meno a priezvisko Aprobácia 

1. 
Divadielko - Z rozprávky do 

rozprávky 
PaedDr. D. Kudlovská učiteľka 1.-4. roč. 

2. Veselý štetec Mgr. E. Fedor - Pudleinerová učiteľka 1.-4. roč. 

3. Čísla okolo nás 1 Mgr. D. Dovinová učiteľka 5.-9. roč. 

4. Čísla okolo nás 2 Mgr. D. Dovinová učiteľka 5.-9. roč. 

5. Matematika prevažne vážne 3 RNDr. Ľ. Macháčová učiteľka 5.-9. roč. 

6. Stolný tenis Ing. A. Kubičková učiteľka 5.-9. roč. 

7. Ľudové tance T. Zagorová vychovávateľka 

8. Turistický krúžok G. Krillerová vychovávateľka 

9. Šachový krúžok R. Juhar ved. krúžku 

10. Inline korčuľovanie J. Dohanič ved. krúžku 
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3. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Využívame priestory: 

- Telocvičňa – malá a veľká 

- ihriská 

- počítačová učebňa 

- odborné učebne 

- triedy 

 

Materiálno-technické zabezpečenie: 

- magnetofóny 

- CD prehrávače 

- didaktická technika s didaktickými hrami 

- športové náčinie 

- kancelárske potreby 

- výtvarné potreby 

- spoločenské hry 

- stolové hry 

- knihy zo školskej knižnice 

- výpočtová technika a softvér 

 

4. Využívanie výpočtovej techniky 

 výpočtová technika sa v CVČ využíva v počítačových učebniach, v multimediálnej 

jazykovej učebni a v triedach. 

 

II. Charakteristika výchovného programu  

1.   Kľúčové kompetencie žiaka v CVČ 

V CVČ ide predovšetkým o rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré deti získavajú vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. Rovnako ako vo vzdelávaní v škole, aj v CVČ ich 

chápeme ako dôležitú kategóriu súborov vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 

orientácie osobnosti, ktoré potrebuje každý človek k svojmu osobnému rozvoju, sociálnemu 

začleneniu,  k aktívnemu občianstvu a k permanentnému celoživotnému vzdelávaniu.   

Z vyššie uvedeného vyplýva, že kompetencie detí v CVČ nadväzujú na  dané 

kompetencie príslušnej školy. 

Kľúčová kompetencia dieťaťa CVČ je preukázaná schopnosť využívať vedomosti, 

zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti pri samostatnej príprave na 

vyučovanie a sebavzdelávaní, v osobnostnom rozvoji, v aktívnom využívaní voľného času 

a v budúcom aktívnom uplatnení sa v praktickom živote.  

Kompetencie učiť sa učiť 

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie 

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží 

 prejavuje záujem o nové informácie 

 

Komunikačné kompetencie 

 zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor 
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 vypočuje si opačný názor 

 rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 

 prijíma spätnú väzbu 

 

Sociálne kompetencie 

 pomenuje svoje potreby, city a pocity 

 zvládne jednoduché stresové situácie 

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 

 rešpektuje úlohy skupiny 

 efektívne spolupracuje v skupine 

 uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 

 uvedomuje si potreby ostatných detí 

 poskytne pomoc alebo pomoc privolá 

 

Pracovné kompetencie 

 prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 

 plánuje a hodnotí svoje činnosti 

 prijíma nové informácie a poznatky 

 dokončí prácu 

 kultivuje svoju vytrvalosť  

 plní si svoje povinností 

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický 

život 

 rozvíja manuálne zručnosti 

 

Občianske kompetencie 

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 

 je otvorený  primeranému participovaniu na živote v oddelení 

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám 

 

Kultúrne kompetencie 

 pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky 

 prijíma kultúrne podnety 

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 

 ovláda základy kultúrneho správania  

 kultivuje svoj talent 

 

2. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ /metódy a formy práce/ 

Sú spoločné výchovno-vzdelávacie postupy, metódy, zásady alebo pravidlá, ktorými 

vedúci krúžkov vedú deti k získavaniu alebo rozvoju stanovených kompetencií. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania sa v CVČ preferujú najmä 

heuristické, problémové, demonštračné a  inscenačné metódy. Významnou stratégiou je 



8 
 

využívanie zážitkových metód a foriem práce ako napr. brainstorming, argumentácia, diskusný 

klub, dobrovoľníctvo, tímová spolupráca. 

Spoločnými stratégiami pre väčšinu výchovných oblastí je vytvorenie prostredia, ktoré 

deti aktivizuje a motivuje k rozvíjaniu kompetencií získaných na vzdelávaní v škole. 

 

 

IV.   Výchovný plán CVČ 
 

Je vypracovaný pre všetky krúžky na školský rok.  

Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí záujmovo –vzdelávacej  

s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností/aktivít pre príslušný 

krúžok. V jednom krúžku CVČ môžu byť deti aj z viacerých ročníkov. 

Činnosť v krúžku je spravidla 2 hodiny týždenne, pričom 1 hodina záujmovo – 

vzdelávacej činnosti trvá 60 minút.  

V.   Výchovné osnovy CVČ Slniečko 

 
Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované v jednotlivých  

oblastiach pre jednotlivé krúžky. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah a tému výchovno-

vzdelávacej činnosti, kompetencie a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre 

jednotlivé krúžky na obdobie školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností nesmie 

byť nižší, ako je stanovený vo výchovnom pláne.  
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Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: 
Čísla okolo nás I., II., Matematika 

prevažne vážne 
Ročník: 

8. a 9. ročník 

Charakteristika krúžku: Cieľom práce v matematickom krúžku je: 
 príprava žiakov na matematické súťaže,  

 práca so žiakmi nadanými na matematiku - 

rozvíjanie ich nadania,  

 rozvíjanie záujmu žiakov o matematiku, 

prostredníctvom úloh z tzv. rekreačnej 

matematiky - krúžok ako záujmová činnosť 

žiakov,  

 prehĺbenie matematických vedomosti žiakov,  

 zvýšenie logického myslenia a predstavivostí, 

zvýšiť záujem žiakov o matematiku.   

Príprava žiakov na zvládnutie Testovania 9 v marci 

2014 a príprava na prijímacie skúšky na stredné 

školy.  

Vzhľadom na skutočnosť, že žiaci sa hlásia aj na 

gymnázia okrem opakovania , precvičovania a 

upevňovania učiva základnej školy sa na krúžku budú 

riešiť aj examové úlohy, úlohy z rôznych 

matematických súťaži - malynár, matik, pytagoriáda, 

olympiáda a úlohy typu monitoru, úlohy na rozvíjanie 

logického a kritického myslenia. Žiaci sa pri riešení 

úloh budú učiť schopnosti argumentovať, 

komunikovať a spolupracovať v skupine, používať 

IKT na vyhľadávanie, spracovanie uloženie a 

prezentáciu informácií. Oboznámia sa s interaktívnou 

tabuľou a predvádzacími zošitmi vypracovanými v 

ActivInspire a s programom CabriGeometria. 

Počet hodín týždenne: 
120 minút 

Počet hodín ročne: 
60 hodín 

Prehľad tematických celkov: Príprava na súťaže             10 hod 

Upevňovanie matem. zručností                    20 hodín 

Predstavivosť a geometria                              4 hodín 

Hra                                                                  4 hodín 

IKT zručnosti                                                 8hodín 

Slovné úlohy                                                  6 hodín 

Pracovný zošit                                                8 hodín 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán 
 

M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

S
ep

te
m

b
er

 

2 Čísla okolo nás –

upevňovanie 

matemat. zručnosti 

Úvodná hodina  

Prirodzené a celé čísla 

Vedieť sčítavať, odčítavať, 

násobiť deliť 

Vysvetliť základné pravidlá 

a zásady počítania 

2  Desatinné čísla , zlomky Vedieť sčítavať, odčítavať, 

násobiť deliť 

Určiť zvyšok, pracovať 

s rôznymi zápismi čísel 

Zdokonaliť si zručnosti pri 

výpočtoch,  

 

Utužovať priateľské vzťahy 

v kolektíve pri skupinovej práci                                      

2  Dohody nám pomáhajú Vedieť aplikovať zákonitosti pri 

matematických operáciách 

Uviesť a vysvetliť základné 

pravidlá pri riešení úloh 

s rôznymi typmi zátvoriek. 

Upozorniť a určiť prípady 

nesprávneho postupu 

O
k

tó
b

er
 

2 Príprava na súťaže MO-súťažné úlohy Naučiť algoritmy a postupy pri 

riešení úloh školského kola 

 

Rozvíjať matem. zručnosť. 

Ukázať a naučiť správnu 

techniku algoritmu .Vytvárať 

správne postoje k náročnejším 

úlohám. 

2  Riešenie úloh zo školských kôl 

Pytagoriády 

Naučiť algoritmy a postupy pri 

riešení úloh školského kola 

 

Vedieť prekonať prekážky pri 

hľadaní možnosti riešenia 

Vytvárať správne návyky pri 

spoločnej práci 

2  Ako  zvládnuť testovanie 

Príprava na celoslovenské 

testovanie 9 generálka Komparo 

9 

Vedieť vypočítať náročnejšie 

úlohy 

Vedieť preskakovať švihadlo 

znožmo a striedavonož 

Rozvíjať koordináciu pri cvičení 

so švihadlom  
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M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

N
o

v
em

b
er

 

2 Upevňovanie 

matemat.zručnosti 

Cvičenia vo dvojiciach Vedieť spájať čitateľskú 

gramotnosť s matematickou 

zručnosťou 

Vedieť vyhodnotiť, vysvetliť 

a použiť text 

2  Číselné postupnosti Nájsť riešenia jednoduchých a 

zábavných úloh s matematickou 

témou 

 

Ukázať a naučiť správne riešenie  

a zápis úloh, vyberať úlohy 

s váhou nižšieho poznávacieho 

procesu 

2 Slovné úlohy Zaujímavé slovné úlohy so života 

so zameraním na finančnú 

gramotnosť 

Vedieť nájsť riešenia aplikačných 

úloh v matematike s prvkami 

problémov bežného života 

Rozvíjať obratnosť pri riešení. 

Upevniť vyšší poznávací proces 

žiakov, vyberať úlohy s vyššou 

váhou poznávacieho procesu 

 

2 Didaktické hry 

s matematickou 

tematikou 

Doplňovačky, hlavolamy Aplikovať získané matematické 

zručnosti pri logických úlohách 

Vedieť prekonať prekážky pri 

hľadaní riešenia 

Vedieť spolupracovať a spoločne 

sa snažiť dosiahnuť čo najlepší 

výsledok  

D
ec

em
b

er
 

2  Hľadanie votrelcov  

Hry zamerané na všestranný 

rozvoj matematických 

schopností,  

Naučiť sa techniku vyhľadávania 

správnych matematických 

výpočtov 

Rozvíjať vytrvalosť, obratnosť, 

rýchlosť a psychomotorické 

schopnosti žiakov 

2 Ekomatematika 

v slovných úlohách 

Nie je „Odpad ako odpad“ Vedieť robiť matematické 

výpočty pri environmentálnych 

úlohách zamerané na oblasť 

odpad 

 

Rozvíjať poznanie o tvorbe 

odpadu jeho množstve 

a poukázať na potrebu jeho 

znižovania  

Vytvárať správne návyky pri 

nakupovaní 



Výchovný program CVČ  

12 
 

M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2  Naše životné prostredie v číslach Vedieť robiť matematické 

výpočty pri environmentálnych 

úlohách zamerané na oblasť 

životné prostredie 

 

Rozvíjať znalosti o environm. 

problémoch  

Zdokonaliť si poznanie v oblasti 

ochrany vzduchu cez čísla 

Hľadať aplikačné úlohy 

2  Rekordy v ríši zvierat Vedieť akou rýchlosťou sa 

pohybujú zvieratá, vedieť, ktoré 

druhy vynikajú svojou 

hmotnosťou, analyzovať, 

porovnávať, premieňať 

Naučiť sa vyjadrovanie faktov 

číslami 

Ja
n

u
ár

 

2 IKT zručnosti                                               Diagramy, grafy Vedieť vytvoriť tabuľku, graf – 

diagram, naučiť sa rozlišovať 

hodnoty – údaje, vedieť 

interpretovať údaje, upevniť 

rôzne spôsoby znázornenia 

hodnôt – údajov, využitie IKT 

v štatistike,... ,  

prechod od jedného typu 

znázornenia k inému. 

Vymenovať a v praxi uplatňovať 

zápis údajov do tabuľky, vedieť 

zostrojiť graf, rozvíjať zručnosti                            

pri  prechode od jedného typu 

znázornenia k inému. 

(kruhový, stlpcový diagram..) 

2  Zábavne interaktívne testy Overenie vedomostí 

 

Vedieť prejaviť radosť 

z víťazstva, vedieť oceniť súpera 

a zmieriť sa 

s prehrou 
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M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2  Štatistický prieskum - projekt, 

spracovanie 

Vedieť urobiť štatistický 

prieskum, určiť štatistický súbor, 

rozsah štatistického súboru, 

štatistický znak, štatistickú 

jednotku, štatistické triedenie, 

náhodný výber, absolútnu 

početnosť, relatívnu početnosť 

javu,  

Riešiť úlohy zo štatistiky s 

využitím výpočtu aritmetického 

priemeru. Vedieť spracovávať 

získané hodnoty - údaje z 

vlastného štatistického prieskumu 

do tabuľky. Interpretovať údaje z 

tabuľky a prostredníctvom 

viacerých druhov diagramov – 

grafov (kruhový, koláčový, 

úsečkový, stĺpcový, spojnicový) 

znázorniť údaje 

2  Cabrigeometria Vedieť narysovať základné 

geometrické prvky, rovinné 

útvary 

Osvojiť si základné zručnosti pri 

práci s programom. zdokonaliť si 

techniku IKT zručností, 
vytrvalosť, obratnosť,  

F
eb

ru
ár

 

2 Predstavivosť a 

Geometria 

Obvody, obsahy a objemy 

 

Vedieť použiť vhodný vzorec pre 

výpočet, precvičiť orientáciu pri 

určovaní, rovinných útvarov a  

telies 

Poznať základné vzorce pre 

výpočet obvodu a obsahu štvorca, 

kosoštvorca, obdĺžnika, 

kosodĺžnika a trojuholníka.  

Vypočítať obvod a obsah útvarov 

(aj z obsahu). Riešiť slovné 

(kontextové a podnetové) úlohy z 

reálneho života s využitím 

poznatkov o obsahu a obvode 

útvarov a s využitím premeny 

jednotiek dĺžky a obsahu. 
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M
es
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c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2  Predstavivosť, stavba, kódovanie, 

stopy 

 

Vedieť si predstaviť situáciu 

a vedieť ju riešiť, naučiť sa 

stavby kódovať, podľa kódovania 

stavbu načrtnúť, rozlíšiť stavbu 

a teleso, 

Rozvíjať obratnosť a  schopnosti 

žiakov pri úlohách týkajúcich sa 

stavby, kódovania a stopy. 

 

2 Slovné úlohy Slovné úlohy vedúce k lineárnej 

rovnici so zameraním na 

finančnú gramotnosť 

Vedieť definovať lineárnu 

rovnica, nerovnicu s jednou 

neznámou, ľavá a pravá strana 

rovnice, riešenie (koreň) rovnice, 

znamienka rovnosti (nerovnosti), 

skúška správnosti  

Riešiť primerané slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie celých a des. 

čísel. Vedieť jednoducho zapísať 

postup riešenia slovnej úlohy, 

výpočet a odpoveď a urobiť 

skúšku slovnej úlohy 

2 IKT zručnosti Príprava na testovanie 2014 Získať prehľad o type a výbere 

úloh zadávaných na testovanie 

v elektronickej podobe 

Osvojiť si základné matematické 

a IKT zručnosti 

Rozvíjať zodpovednosť pred 

testovaním 

M
ar

ec
 

2 Upevňovanie 

matematických 

zručnosti 

Pyramídy čísel, doplňovanie čísel Vvedieť použiť zákonitosti 

postupy a pravidlá pri hľadaní 

riešenia 

Rozvíjať matematickú zručnosť, 

tvorivosť  a zmysel pre 

kolektívnosť                                   

2  Výrazy číselné a s premennou Osvojiť si pojem číselný výraz. 

Sčítať, odčítať, násobiť a deliť 

primerané číselne výrazy 

a výrazy s premennou 

Určiť počet členov v číselnom 

výraze. Vedieť rozhodnúť o 

rovnosti dvoch číselných 

výrazov. Vedieť rozlišovať medzi 

číselným výrazom a výrazom s 

premennou. Zostaviť jednoduchý 

výraz s premennou. Určiť vo 

výraze členy s premennou a členy 

bez premennej. Určiť hodnotu 

výrazu. 
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M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2 Pracovné listy 

 

Percentá, mierka mapy, plánu 

priama a nepriama úmernosť 

Poznať percentovú časť a 

ovládať jej výpočet 

Poznať základ a ovládať jeho 

výpočet 

Rozpoznať počet percent a 

vedieť ich výpočet 

Naučiť vypočítať a zopakovať 

úlohy výpočtom cez 1 percento, 

trojčlenku využiť pri slovných 

úlohách, riešiť úlohy 

z praktického života v oblasti 

finančníctva 

2  Uhly, uhly v trojuholníku, 

štvoruholníku, susedný 

a vrcholový, súhlasný a striedavý 

Vedieť definovať uhol, vedieť 

rozdelenie uhlov 

-vedieť rozdelenie trojuholníkov 

podľa veľkosti uhlov 

-vedieť merať a rysovať uhly 

danej veľkosti 

-poznať veľkosti ostrého, 

pravého, tupého, priameho a ešte 

väčšieho uhla 

-vedieť zostrojiť os uhla 

-poznať vzťahy medzi susednými 

a vrcholovými uhlami 

Dokázať objavovať uhly v 

praktickom živote a okolo seba 

Poznať výškový a strelecký uhol 

Využitím vlastnosti vedieť 

vypočítavať veľkosti uhlov 

A
p
rí

l 

2  Zlomky Sčitovanie, odčitovanie zlomkov 

zlomkov, --spoločný menovateľ, 

spoločný násobok, 

-krížové pravidlo 

-násobenie, činiteľ, súčin 

-rozširovanie a krátenie zlomkov 

Zlomok, tvar zlomku 

-desatinné číslo, periodické 

desatinné číslo, perióda, 

periodický rozvoj 

Riešiť aplikačné úlohy s využitím 

matematických operácii so 

zlomkami, vedieť porovnávať 

pomocou zlomkov, riešiť lineárne 

rovnice so zlomkami 
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M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2  Mocniny a odmocniny Vedieť zapísať súčin rovnakých 

činiteľov ako druhá mocnina, 

druhá mocnina ako obsah 

štvorca, zápis druhej mocniny 

reálneho čísla, vedieť určiť 

základ mocniny (mocnenec), 

exponent -mocniteľ, x2 = (−x)2 , 

naučiť sa výpočet druhej 

odmocniny, znak odmocnenia, 

základ odmocniny 

(odmocnenec), zápis druhej 

odmocniny 

Prečítať správne zápis druhej a 

tretej mocniny racionálneho čísla 

a určiť v ňom mocnenca (základ) 

a mocniteľa (exponent). Vedieť 

zapísať druhú a tretiu mocninu 

rac. čísla ako súčin rovnakých 

činiteľov. Zapísať aj súčin 

konkrétneho väčšieho počtu 

rovnakých činiteľov do tvaru 

mocniny a opačne. Vedieť 

vysvetliť vzťah x2 = (−x)2 a x3 ≠ 

(−x)3. 

2 IKT zručnosti Riešenie testov z www stránok 

zameraných na matematiku 

O skole, www.zborovna.sk atď 

Naučiť sa hľadať kľúčové slová, 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

Vedieť nájsť odpovede úloh 

s výberom, s negatívnym 

výberom, s jednoznačnou 

odpoveďou 

M
áj

 

2 Slovné úlohy Slovné úlohy na využitie  

závislosti prvkov 

 Lineárna závislosť, lineárna 

funkcia, priama úmernosť, obor 

reálnych čísel, nezávislá (x) 

a závislá premenná (y), priamka 

= graf lin. funkcie, vlastnosti 

grafu lineárnej funkcie, 

konštantná funkcia. 

Naučiť čítať údaje z grafu 

priamej a nepriamej úmernosti a 

vedieť ich použiť pri výpočte. 

Vedieť určiť druhú súradnicu 

bodu, ktorý leží na grafe. Riešiť 

slovné úlohy na využitie 

závislosti prvkov v priamej a 

nepriamej úmernosti 

 

 

http://www.zborovna.sk/
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Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: Veselý štetec 
Ročník: 

1. a 4. ročník 

Charakteristika krúžku: Žiaci prvého a druhého ročníka sa na prvých hodinách 

oboznamujú so základnými princípmi kresby a maľby. 

Po zvládnutí skúšajú zaujímavé techniky v témach 

prijateľných pre túto vekovú kategóriu. Primeranou formou 

sa oboznamujú s výtvarným umením. 

Počet hodín týždenne: 
120 minút 

Počet hodín ročne: 
 60 hodín 

Prehľad tematických celkov: Základné zručnosti          16 hodín 

Skicár základné nástroje  40 hodín 

Projekt  ZOO                    4 hodiny 



Výchovný program ŠSZČ  

 

 

 
CVČ Slniečko pri ZŠ Kežmarská 28, Košice 

18 

M 
Počet 

hodín 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

IX. 

2 Úvodná hodina Záujem žiakov o  výtvarné 

techniky 

Zistiť úrovne výtvarného prejavu 

žiakov. 

2 Výtvarný jazyk - základné prvky výtvarného 

vyjadrovania  

Bod – hravé činnosti s bodmi  
Mravenisko a mravce 

/ alebo  dáždnik s kvapkami vody/ 

Maľba mraveniska 

technikou odtláčania  

Technikou odtláčania vatovej 

tyčinky  znázorniť mravenisko 

a mravce ako bodky / alebo 

odtláčaním prstov dáždnik /  

Dodržať hygienu  pri práci. 

2 Farba – farebný kontrast  
Motýľ 

Maľba motýľa s využitím 

kontrastu 

Vytvoriť výtvarnú  prácu – 

používať teplé , studené , tmavé , 

svetlé a kontrastné farby 

2 Výtvarný jazyk – Kompozičné princípy a možností 

kompozície  

Výstavba proporcií a tvarov v plošnom vyjadrení 

Dopravné prostriedky 

Kresba autobusu, auta v 

dopravnej situácii 

Vo výtvarnej práci dodržať 

základy proporčnosti v kresbe. / 

na plochu nakresliť ľubovoľný 

dopravný prostriedok / 

X 

2 Výstavba proporcií a tvarov v priestorovom 

vyjadrení.  
Hlava človeka /busta / 

Modelovanie hlavy busta 

známeho človeka 

Pri modelovaní dodržať základy 

proporčnosti v modelovaní 

2 Kompozícia umiestňovania vo formáte.  
Stojan na ceruzky 

Tvorba odtlačkov na 

farebný papier a 

dekorovanie plechoviek 

Vytvoríme si rôzne pečiatky, 

ozdobíme farebný papier , ktorý 

v potrebnej veľkostí nalepíme na 

plechovku . 

2 Podnety výtvarného umenia  

Krajinomaľba  
Vychádzka do prírody -  zhotovenie náčrtu  / obzoru  

prírody / 

Vychádzka do prírody a 

zhotovenie náčrtu. 

Pozorovať prírodu , vysvetlenie 

pojmov – náčrt , obzor. Zhotoviť 

náčrt  prírody pre budúce 

maľovanie. 

XI. 

2 Impresionizmus –krajinomaľba  
Krajina v okolí školy 

Impresionizmus ako  

výtvarný smer a maľba 

krajiny 

Oboznámiť sa s výtvarným 

smerom – Impresionizmus – 

a namaľovať v tomto žánru  

výtvarnú prácu . 
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2 Škola v galérii  

Obraz – portrét  

Môj spolužiak 

Galéria mojich spolužiakov 

-maľba 

Výtvarne dodržať proporcie 

ľudského tela - časti tváre / 

kresba , maľba/ 

2 Podnety výtvarného umenia / výtvarné  činnosti 

inšpirované dejinami umenia /  

Zátišie /základy problematiky/ 

voľný námet 

Pozorovanie diel 

výtvarníkov a zobrazovanie 

zátišia  

Kresba základných tvarov 

ovocia a zeleniny 

Zobraziť variácie svetla ,farby, 

materiálov vo výtvarnej práci. 

Osvojiť si základné činností pri 

znázorňovaní zátišia. 

XII. 

2 Tešíme sa na Vianoce .  

Výroba adventného venca, pohľadníc, vianočného 

papiera, vianočných ozdôb. 

História Vianoc, zvyky a 

tradície Vianoc. Vlastné 

pohľady a fantázie na  

výzdobu. 

Upevniť poznatky o symboloch 

Vianoc. Rozvíjať tvorivosť , 

samostatnosť a originálnosť pri 

práci. 

2 Tvoríme na snehu / zo snehu /  

Voľný námet. 

Tvorba sochy zo snehu a 

ľadu. 

Vyskúšať si modelovanie 

a tvorenie zo snehu. Ukázať  

žiakom , že tvoriť sa dá aj z ľadu. 

2 Čo som dostal na Vianoce Môj darček - jeho hodnota 

v mojich očiach a  vnímaní 

vecí 

Farebne a proporcionálne 

zobraziť na plochu darček , ktorý 

som dostal na Vianoce. 

I. 

2 Podnety filmu a videa  

Filmový trik , kulisa. 

Vytvorenie kulisy k rozprávke ,,O červenej čiapočke“. 

( stromy, domček ,...) 

Najobľúbenejšia rozprávka, 

hlavné postavy a ich maľba 

Maľba pozadia a filmového 

plátna 

Spoznať prácu filmárov, 

vysvetliť pojem  kulisa (druh 

pozadia na dotvorenie filmovej 

atmosféry) a filmový trik (rôzne 

postupy, ktoré Vyvolávajú dojem 

skutočného obrazu či hereckej 

akcie) 

  2 Mierka – zväčšovanie predmetných tvarov Porovnávanie veľkosti 

tvarov a zväčšovanie, 

zmenšovanie a kopírovanie 

Naučiť sa , že pomocou 

štvorcovej siete môžeme ľahko 

a presne skopírovať obrázky 

v rôznych veľkostiach 
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II. 

2 Podnety dizajnu  

Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi 

a telesnými funkciami 

a) „oživenie“ sveta predmetov - prenos tvarov 

(funkcií) tela na predmet (nástroj, stroj, 

prístroj) 

b) protéza - umelé krídlo (labka, zobák)... 

Žiacky návrh predmetu z 

ich prostredia a okolia 

a) posun tvarovosti z 

jednej oblasti do 

inej  

Technika : a) kresba  

b) kolorovaná kresba  

c) modelovanie 

Žiaci navrhujú predmet 

inšpirovaný organickými tvarmi  

a výrazovosťou  tela (vtákov, 

zvierat, chrobákov...) 

2 Dizajn inšpirovaný slovom 

/ názvom / hľadanie analógií názvov častí predmetov 

a tela (napr. oko, ucho, bruško, nožička, rúčka, 

ručička, hlava ...) 

Modelovanie ,  kresba a 

kolorovaná kresba 

inšpirovaná slovom 

Žiaci navrhujú tvar predmetu 

inšpirovaný jeho názvom  

a) kresba 

b) kolorovaná kresba 

c) modelovanie 

2 Elektronické média  

Maľovanie prostredníctvom počítača/ ľubovoľná 

téma / 

Program RNA a maľba na 

počítači 

Oboznámiť sa s programom 

Skicár a namaľovať obrázok na 

počítači. 

2 Maľba toho istého obrázku ako na počítači Maľba voľnou rukou Namaľovať ten istý obrázok ako 

na počítači a porovnávanie  

výrazu toho istého motívu. 

III. 

2 Porovnávacie , kombinačné a súhrne cvičenia  

Syntéza rôznych typov obrazu. 

Experimentovanie z výtvarným dielom 

Experimentovanie a 

kombinovanie s rôznymi 

technikami a námetmi 

Zameniť prvky a kompozície 2 

typov obrazov medzi sebou / 

krajina a zátišie, príp. portrétu. 

Pokus o vytvorenie nového 

výtvarného diela. 

2 Náš nový spolužiak Portrét spolužiaka v triede 

formou koláže 

Výtvarnou technikov koláže 

vymyslieť a znázorniť nového 

spolužiaka ( spolužiačku ) 

v triede 
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IV. 

2 Možností zobrazovania motívu  
ľubovoľný motív 

Zmena farebných schém a 

vnímaní 

Vyskúšať si niečo nové – odklon 

od zobrazovacích schém. 

Namaľuj všetko inej farby ako to 

je v skutočnosti. 

2 Vychádzka / zber kvetov a prírodnín / - koláž Domaľovanie motýľov a 

vytvorenie jarnej koláže 

Nazbierať si rôzne druhy 

prírodnín a vytvoriť koláž jarnej 

prírody. Hmyz a motýle 

domaľovať. 

2 Podnety hudby a literatúry / syntetické podnety/ 

Divadlo 

Karnevalový kostým 

Čo všetko tvorí divadlo? 

Syntéza dramatického 

a výtvarného  výrazu , 

scéna, kostým , maska. 

Vytvoriť vlastný kostým na 

karneval 

V. 

2 Darček pre mamičku .  
Papierové kvety 

Práca s krepovým 

papierom. 

Osvojiť si techniku výroby 

papierových kvetov. Dodržať 

bezpečnosť pri práci 

2 Hudba ako obraz tónov.  
Ako cítim hudobnú skladu. 

Zobrazovanie hudby na 

plochu vyjadrovaním sa 

pomocou farieb 

Pomocou farebných tónov  

a farebných stupníc znázorniť na 

ploche melódiu hudby. 

2 Podnety rôznych oblastí poznávania sveta  

Podnety Vlastivedy 

Vlastná mapa 

a) fantastická krajina 

b) moja cesta do školy 

c) mapa pre blchu na psej hlave a pod. 

Tvorba vlastnej mapy, 

tvorba popisu. 

Žiak si vytvára vlastné symboly, 

určuje topografiu terénu, 

prepisuje terén do vrstevníc a k 

mape pripraví komentár Technika 

: kolorovaná kresba 

2 Výtvarné hry  

Zábavná koláž (montáž, asambláž, roláž, frotáž...) 

Výber techniky a námetu Podľa výberu techniky zhotoviť 

ten istý námet. 

VI. 

2 Škola v galérii  

Autoportrét - To sme my 

Kresba samého seba a 

vloženie do plagátu 

Nakresliť sám seba na spoločný 

plagát triedy 

2 Výtvarná galéria Tvorba, hodnotenie a 

predstavenie prác počas 

celého roka 

Zhotoviť galériu výtvarných prác 

žiakov 
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Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: Šachový krúžok 
Ročník: 

1. stupeň  

Charakteristika krúžku: 1.Fáza - Teoretická príprava 

Deťom sú vštepované teoretické základy. Vysvetľujú 

sa im hlavné princípy hry a dbá sa na presný a správny 

výklad pravidiel. 

2.Fáza - Voľná tvorba 

Počas voľnej tvorby si deti môžu precvičovať 

nadobudnuté teoretické znalosti, riešiť rôzne úlohy 

alebo sa len tak hrať medzi sebou, prípadne tí, ktorí si 

trúfajú môžu na súboj vyzvať aj trénera. Deti sa učia 

rôzne variačné a kombinačné situácie, v ktorých sa 

prejavuje ich bystrosť a predvídavosť. 

Počet hodín týždenne: 
120 minút 

Počet hodín ročne: 
60 hodín 

Prehľad tematických celkov: Pravidlá šachu               4 hod 

Nácvik základných herných činností              10 hodín 

Zdokonaľovanie základných herných činností   24 hodín 

Hra                                                                       22 hodín 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán 
 

M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

S
ep

te
m

b
er

 2 Základné pojmy Pravidlá šachu  Pojmy: šachovnica, kamene, figúry, 

pešiaci, hodiny 

Naučiť etiketu šachového správania 

a bontónu, pomenovať šachové kamene 

2 Chod kameňov  Možnosti všetkých figúr v šachu Žiaci majú ovládať správne ťahy 

kameňmi 

O
k

tó
b

er
 

2 Notácia Chod kameňov so zápisom Žiaci si majú osvojiť správny zápis 

vykonaných ťahov 

2 Vzájomné kontakty 

kameňov 

Obranné, útočné možnosti Získať obranné a útočné schopnosti  

2 Cieľ hry Matové postavenia, patové 

postavenia 

Konečné postavenie partie Ovládať záverečné postavenie 

2 Mat na jeden ťah Posledný ťah k výhre Pochopiť záverečný ťah vedúci 

k víťaznému postaveniu 

2 Pat na jeden ťah Posledný ťah k remíze Pochopiť záverečný ťah vedúci 

k remízovému postaveniu 

N
o

v
em

b
er

 

2 Matové postupy   Mat Dámou  Ideálny postup vlastného kráľa s 

dámou 

Ovládať záverečný postup zahnania 

súperovho kráľa na okraj šachovnice 

a matovať ho 

2 Mat Vežou  Ideálny postup vlastného kráľa s 

vežou 

Ovládať záverečný postup zahnania 

súperovho kráľa na okraj šachovnice 

a matovať ho 

2 Mat Strelcom  Ideálny postup vlastného kráľa so 

strelcom 

Ovládať záverečný postup zahnania 

súperovho kráľa na okraj šachovnice 

a matovať ho 

2 Mat Jazdcom  Ideálny postup vlastného kráľa s 

jazdcom 

Ovládať záverečný postup zahnania 

súperovho kráľa na okraj šachovnice 

a matovať ho 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

D
ec

em
b

er
 

2 Mat Pešiakom  Ideálny postup vlastného  

kráľa s pešiakom 

Ovládať záverečný postup zahnania  

súperovho kráľa na okraj šachovnice 

a matovať ho 

2 Mat dvoma Strelcami Ideálny postup vlastného kráľa so 

strelcami 

Ovládať záverečný postup zahnania 

súperovho kráľa na okraj šachovnice 

a matovať ho 

2 Opakovanie tematického 

celku 

Ideálne postupy v rôznych matových 

záveroch 

Zdokonaliť rôzne záverečné postupy 

Ja
n

u
ár

 

2 STRATÉGIA Prvky stratégie Pojmy: stratégia, taktika, pozičné 

faktory 

Pochopiť správny význam jednotlivých 

pojmov a ich výkladu 

2 Fázy partie 

(Otvorenie, Stredná hra, 

Koncovka) 

Delenie partie, hlavné princípy vo 

všetkých fázach 

Získať predstavu o rozdelení 

a spôsoboch boja v rôznych fázach 

2 Rýchle maty (Mat 

bláznov, Schuster mat,  

Légalov mat) 

Chyby s konečnými matovými 

následkami 

Naučiť sa využiť a vyvarovať sa pred 

rýchlymi spôsobmi úvodných matových 

postupov. 

F
eb

ru
ár

 

2 Materiál, priestor, čas Vysvetlenie pojmov v šachovom boji 

a získanie predstavy  

Objasniť bojových faktorov 

2 Bojový materiál 

(Hodnota kameňov) 

Tabuľky hodnôt jednotlivých 

kameňov 

Naučiť sa matematicky ohodnotiť 

vybité kamene 

2 Pôsobnosť figúr 

(Útočné a obranné 

možnosti) 

Väzba, dvojitý úder (vidlička, double, 

viacnásobné napadnutie) 

Pochopiť rôzne útočné taktické 

ohrozenia 

2 Pôsobnosť figúr 

(Útočné a obranné 

možnosti) 

Ústup, likvidácia, krytie, prekrytie, 

protiútok 

Pochopiť rôzne taktické spôsoby obrany 

M
a

re
c 2 Plány na zisk materiálu Manévrovací boj spojený s napádaním 

súperových kameňov a ich dobitím 

Naučiť sa správnym útokom dosiahnuť 

zväčšenie materiálnej prevahy 



  

25 
 

M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2 ELEMENTÁRNE 

PEŠIAKOVÉ  

KONCOVKY 

Kráľ a Pešiak proti 

Kráľovi 

Postup pre dosiahnutie premeny 

pešiaka 

Ovládať správny postup pri 

presadzovaní minimálnej výhody 

v záverečnej koncovke 

2 Štvorec, opozícia, 

blokáda, nevýhoda ťahu 

Rôzne spôsoby boja Kráľov Naučiť sa bojové taktické prostriedky 

v elementárnych koncovkách 

A
p
rí

l 

2 Koncovky s pešiakom na 

každej strane 

Postup pre dosiahnutie zisku pešiaka Získať technickú zručnosť 

v manévrovacom boji 

2 A:blokovaní pešiaci Postup vlastného kráľa na odtlačenie 

súperovho kráľa od pešiakov 

Zvládnuť manévrovanie samotnými 

kráľmi 

2 Kosoštvorec Bojové pravidlo kosoštvorca Pochopiť postavenie vedúce k výhre 

M
áj

 

2 B:neblokovaní pešiaci Postavenia s možnosťou postupu 

pešiakov 

Zvládnuť manévrovanie s možnosťou 

zapojenia pešiakov do boja 

2 Odtlačenie Postup pri ktorom kráľ kráľa odtláča 

od cesty k pešiakom  

Zvládnuť manévrovanie, pri ktorých 

zabránime súhre súperových kameňov  

2 Opakovanie tematického 

celku 

Testy pešiakových koncoviek Zistiť znalostnú úroveň  

2 Boj dámy proti pešiakovi Ideálny postupu kráľa a dámy proti 

ďaleko postúpivšiemu pešiakovi 

Ovládať spoločný postup  

Jú
n

 

2 Ďalekí pešiaci, remízoví 

pešiaci, víťazný priestor 

Postavenia s možnosťou výhry alebo 

remízy  

Objasniť postavenie, v ktorých je 

alebo nie je možná výhra 

2  Príprava na záverečný 

turnaj Slniečko 

Nácvik hry s časovou kontrolou Získať návyk na časové tempo turnaja 

6 Záverečný turnaj Slniečko Realizácia turnaja Vyhodnotiť záverečné poradie žiakov 
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Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: 
Divadielko - Z rozprávky do 

rozprávky 

Ročník: 
1. stupeň 

Charakteristika krúžku: Divadielko " Z rozprávky do rozprávky" - cieľom 

divadielka je vytvárať deťom sociálne situácie, do 

ktorých sa v živote dostalo, alebo dostane a pomáhať 

mu ich riešiť, podnietiť imagináciu diváka. Deti sa 

učia rozlišovať dobré a zlé. Detské divadielko  plní 

štyri významné funkcie - poznávaciu, výchovnú, 

estetickú a zábavnú a všetky tieto zložky musia byť 

vo vyváženej rovine. Okrem tohto divadielko plní aj 

ďalšie významné úlohy: - vychováva detského diváka 

a pripravuje detského herca, -pomáha osvojiť si určité 

zručnosti i remeselné, pri príprave rekvizít a scény, - 

vychováva herca ku kultúrnemu jazykovému pejavu, 

- učí základný technikám vedenia bábky -maňušky. 

Počet hodín týždenne: 
120 minút 

Počet hodín ročne: 
60 hodín 

Prehľad tematických celkov: Dramatika   4 hodín 

Prostriedky 8 hodín 

Stavebné prvky  4 hodín 

Dramatická tvorba 44 hodín 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán 

 

M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

IX. 2./2h Dramatika Úvodná hodina - Dramatické umenie Technika vedenia bábky 

Oboznámenie sa s bábkami a 

bábkovým divadlom 

 3./2h  Dramatické umenie Technika vedenia bábky 

Dieťa dokáže narábať s bábkou, zvláda 

jednoduché techniky vedenia bábok 

 4./2h   

Základné princípy oživovania 

improvizovanej bábky 

Improvizácia - práca s bábkou, 

jednoduché etudy vo dvojiciach 

X. 1./2h   

Základné princípy oživovania 

improvizovanej bábky 

Improvizácia - práca s bábkou, 

jednoduché etudy vo dvojiciach 

 2./2h Prostriedky 

Prostriedky vyjadrovania využívané pri 

dramatizácii Rečové prostriedky 

Dieťa  sa učí zvládať základy 

správneho tvornia dychu, hlasu a 

artikulácie. 

 3./2h   Pohybové prostriedky 

Chápať dôležitosť správneho držania 

tela. 

    Verbálna a neverbálna komunikácia 

Dokázať hlasom, pohybom a vedením 

bábky vyjadrit základné emócie. 

 4./2h   

Spojenie verbálnej a neverbálnej 

komunikácie ako dramatický prejav. 

Pri práci s bábkou na javisku prepájať 

slovné pohybové schopnosti za účelom 

vyjadrenia vlastných vnútorných stavou 

a emócií i emócií určitrj postavy 

XI. 1./2h Stavebné prvky 

Základné stavebné prvky detského 

divadla Dieťa sa hrá 

Vyjadriť sa prostredníctvom textu alebo 

úlohy spontánne a prirodzene, ale ostať 

sebou samým 

 2./2h   Dieťa sa hrá na niekoho iného 

Vlastnými detským vyjadrovacími 

prostriedkami hrať sa a konať ako daná 

bábková postava 

 3./2h Dramatická tvorba 

Proces dramatickej a inscenačnej 

tvorby Námety a témy 

Hľadať a vyjadriť námety k 

dramatizácii- Čo chceme hrať?, Ako to 

chceme hrať?,komu to chceme hrať? 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

 4./2h      

Prostredníctvom improvizácie prebudiť 

u detí tvorivosť - hrám sa s bábkou a 

hrám s bábkou improvizovanú situáciu, 

postavu 

XII. 1./2h    Vstup do role 

Na základe vlastného pocitu vyberať 

jednoduché ľudové rozprávky, v 

ktorých vystupujú zvieratká s ľudkými 

vlastnosťami rozdelenie a obsadenie 

úloh 

 2./2h      

Vstupovať do jednoduchých rolí, 

prirodzene a presvedčivo sa v nich 

správať 

 3./2h  Vnímanie dramatického diela Prezentácia tvorby 

Prezentovať pred členmi krúžku 

produkt spoločnej skupinovej tvorby a 

sledovať prezentácie ostatných, 

vystúpenie pre ŠKD 

I. 1./2h  Dramatické umenie- druhy žánre 

Základné divadelné druhy bábkové 

divadlo, pohybové a tanečné divadlo 

Oživenie bábkového divadla hudbou, 

spevom a tancom 

  2./2h    

Pohyb - štylizovaným pohybom 

naznačovať vlastnosti postáv napríklad 

zvýrazňovať zvieratá a predmety 

  3./2h    

Prostredníctvom zvukových efektov - 

jednoduchých rytmických nástrojov 

dotvárať atmosféru a štýl hry 

II. 1./2h    

Vytvárať, vyrábať jednoduché, účelové 

kulisy z kartónov 

  2./2h      

Vytvárať, vyrábať jednoduché, účelové 

kulisy z kartónov 

  3./2h      

Vytvárať, vyrábať jednoduché, účelové 

kulisy z kartónov 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

III. 1./2h  

Proces dramatickej a inscenačnej 

tvorby Námety a témy 

Dramatizácia predlohy podľa výberu 

detí -čítacia skúška, cibriť dialógy 

  2./2h    Vstup do role 

Vstupovať do jednoduchých rolí, 

prirodzene a presvedčivo sa v nich 

správať 

  3./2h    Dramatická situácia, príbeh 

Dokázať radiť situácie v časovej 

následnosti, dramatizovať príbeh 

  4./2h   Spolupráca ako prejav komunikácie 

Pri jednoduchej dramatickej hre vnímať 

ostatné deti v priestore a reagovať na 

nich. 

IV. 1./2h   Vstup do role 

Alternácia postáv - obsadenie jednej 

postavy viacerými deťmi 

 2./2h     

Alternácia postáv - obsadenie jednej 

postavy viacerými deťmi 

 3./2h   Hudba a pohyb 

Tanec- vytvorenie jednoduchého tanca 

ako doplnenie celkového obrazu scény 

 4./2h    

Tanec- vytvorenie jednoduchého tanca 

ako doplnenie celkového obrazu scény 

V. 1./2h   Technika vedenia bábky 

Zdokonaľovať techniku vedenia bábky 

pri nácviku rozprávky 

 2./2h      

Zdokonaľovať techniku vedenia bábky 

pri nácviku rozprávky - 

zdokonaľovanie verbálneho prejavu 

 3./2h      

Zdokonaľovať techniku vedenia bábky 

- precvičovanie rozprávky, prezentácia  

 4./2h  Dramatické umenie Bábkové divadlo 

Vytvárať, vyrábať jednoduché, účelové 

kulisy z kartónov, uplatniť vlastný 

výtvarný prejav 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

VI. 1./2h      

Vytvárať, vyrábať jednoduché účelové 

kulisy z kartónov, uplatniť vlastný 

výtvarný prejav 

  2.2h  Vnímanie dramatického diela Prezentácia tvorby 

Prezentovať pred členmi krúžku 

produkt spoločnej skupinovej tvorby a 

sledovať prezentácie ostatných, 

vystúpenie pre ŠKD 

  3./2h    Z Á V E R 

Zhodnotiť celoročnú spoluprácu, 

vyjadriť vlastné pocity a podnety pre 

nasledujúci šk. r. ,záverečné 

improvizácie a rozlúčenie sa s bábkami 

pred prázdninami 
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Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: Inline korčuľovanie 
Ročník: 

Prvý stupeň  

Charakteristika krúžku: Cieľom krúžku Inline korčuľovane je hravou formou 

prebudiť a zvýšiť záujem detí o korčuľovanie a pohyb, 

formou hravých cvičení na korčuliach, rozvíjať telesnú 

kondíciu a zmysel pre kolektívnosť, usmerňovať 

konanie detí v duchu zásad fair play a vytvárať 

správne pohybové návyky ku korčuľovaniu. 

Na hodinách deti hrajú hry na korčuliach zamerané na 

vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť, ohybnosť. Veľmi 

dôležité sú posilňovacie a kondičné cvičenia, ktoré 

budeme robiť na hodinách aj bez korčúľ. Obľúbené sú 

aj súťažné hry pri ktorých deti majú možnosť za 

pretekať si na korčuliach a porovnať si rýchlosť medzi 

svojimi spolužiakmi.  
Počet hodín týždenne: 

120 minút 

Počet hodín ročne: 
60 hodín 

Prehľad tematických celkov: Základy športových hier na korčuliach 

Prekážková dráha na korčuliach 

Základy korčuľovania 

Prípravné kondičné a koordinačné cvičenia 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán 

 
M

es
ia

c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma 

S
ep

te
m

b
er

 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Prvé kroky na in 

line  korčuliach  

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti, zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri korčuľovaní, Základný postoj, technika. 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Prvé kroky na 

inline  korčuliach  

Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti, Kroky 

v základnom postoji vpred, vzad 

Rozcvičenie, pohybové hry 
 

2 Prvé kroky na 

inline  korčuliach  

Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti, 

Nácvik chôdze na in line  korčuliach 

Rozcvičenie, pohybové hry 
 

O
k

tó
b

er
 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Jazda v základnom postoji znožmo 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zatáčanie pri jazde vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Jazda vpred v nesúbežných vlnovkách 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Jazda vpred v súbežných vlnovkách 

Rozcvičenie, pohybové hry 

N
o

v
em

b
er

 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Jazda vpred  - jednonož 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Jazda vpred s dvojoporovou fázou 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Prekladanie pri korčuľovaní vpred 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie brzdou (heel stop) 

Rozcvičenie, pohybové hry 

D
ec

em
b

er
 2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie oblúkom 

Rozcvičenie, pohybové hry 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie jednostranným pluhom 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie obojstranným pluhom 

Rozcvičenie, pohybové hry 

Ja
n

u
ár

 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vzad 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Korčuľovanie vzad v nesúbežných vlnovkách 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Brzdenie pluhom s odšľapávaním 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Jazda vzad 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Korčuľovanie vzad v súbežných vlnovkách 

Rozcvičenie, pohybové hry 

F
eb

ru
ár

 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Kombinácie Jazda vpred a vzad 

Rozcvičenie, pohybové hry 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Korčuľovanie rýchlostné v telocvični 

Rozcvičenie, pohybové hry 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie a pády 
Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Spolupráca – korčuľovanie v skupine 

Rozcvičenie, pohybové hry 

M
ar

ec
 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

A
p
rí

l 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie na tráve (grass stop) 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

M
áj

 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie o pevnú prekážku (wall stop) 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry + súťaž 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Zastavenie pohybu – brzdenie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Zastavenie s pomocou druhej osoby (friend stop) 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry  
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 

Jú
n

 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry + súťaž 
2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma 

2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
 2 Pravidlá bezpečného inline 

korčuľovania 

Rozcvičenie, pohybové hry 

kontrola kompletného vybavenia (výstroja) každého korčuliara pred aj počas činnosti 

Terénne korčuľovanie 

Rozcvičenie, pohybové hry 
 
 



  

38 
 

Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: Stolný tenis 

Ročník: 
2. stupeň 

Charakteristika krúžku: Cieľom je vytvoriť a formovať pozitívny vzťah 

k pohybu. Vzbudiť prirodzenú potrebu zvyšovania 

výkonu a sebazlepšovania. Zvládnuť techniku 

forhendového a bekhendového držania rakety. Klásť 

dôraz na správnu techniku úderov. Zdokonaliť 

jednotlivé údery v kombinácii s prácou nôh.  

Počet hodín týždenne: 
120 minút 

Počet hodín ročne: 
60 hodín 

Prehľad tematických celkov:  
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Výchovný program 

Tematický výchovno-vzdelávací plán 
 

M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

S
ep

te
m

b
er

 

2 Ping - pong Forhendové a bekhendové držanie 

rakety.  

Ping - pong 

 pohyb, šport a zdravie  

Zvládnuť techniku forhendového 

a bekhendového držania rakety.  

 

2 Ping - pong Základné postavenie hráča – 

stredové postavenie.  

Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si základného postoja a 

pohyb hráča pri stole. 

2 Ping - pong Nácvik úderov Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Získať návyk na správne držanie 

rakety. 

O
k

tó
b

er
 

2 Ping - pong Práca nôh. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Uvedomiť si prácu nôh pri 

základnom postoji. 

2 Ping - pong Práca nôh. 
 

Ping - pong   

pohyb, šport a zdravie 

Precvičiť si prácu nôh pri 

základnom postoji. 

2 Ping - pong Práca nôh. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zautomatizovať prácu nôh pri 

základnom postoji. 

N
o

v
em

b
er

 2 Ping - pong Pohyb hráča v hernom priestore. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si pohybové možnosti v 

priestore. 

2 Ping - pong Pohyb hráča v hernom priestore. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zdokonaliť pohybové možnosti v 

priestore. 
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Výchovný program 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2 Ping - pong Pohyb hráča v hernom priestore. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zautomatizovať pohybové 

možnosti v priestore. 

2 Ping - pong Pohyb hráča v hernom priestore. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zrekapitulovať pohybové 

možnosti v priestore. 

D
ec

em
b

er
 

2 Ping - pong Podanie - forhendové Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si základné držanie rakety  

a úderovú techniku. 

2 Ping - pong Podanie  Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Upevniť si základné držanie 

rakety - forhendové. 

2 Ping - pong Podanie - bekhendové Ping - pong   

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si základné držanie rakety  

a úderovú techniku. 

2 Ping - pong Podanie  Ping - pong   

pohyb, šport a zdravie 

Upevniť si základné držanie 

rakety - bekhendové. 

Ja
n

u
ár

 

2 Ping - pong Príjem podania. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Pochopiť spracovanie podania. 

2 Ping - pong Príjem podania. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zdokonalenie spracovania 

podania. 

2 Ping - pong Príjem podania. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Pochopiť spracovanie podania a 

return. 

2 Ping - pong Príjem podania. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zdokonalenie spracovania 

podania a return. 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

F
eb

ru
ár

 

2 Ping - pong Obranné údery.  Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si obrannú techniku pri 

prudkých úderoch. 

2 Ping - pong Obranné údery. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Precvičiť si obrannú techniku pri 

prudkých úderoch. 

2 Ping - pong Obranné údery. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zdokonaliť obrannú techniku pri 

prudkých úderoch. 

2 Ping - pong Obranné údery. Ping - pong   

pohyb, šport a zdravie 

Upevniť možnosti obrannej 

techniky pri prudkých úderoch. 

M
ar

ec
 

2 Ping - pong Útočné údery.  Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si útočnú techniku. 

2 Ping - pong Útočné údery. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Precvičiť si útočnú techniku. 

2 Ping - pong Útočné údery. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Zdokonaliť útočnú techniku. 

2 Ping - pong Útočné údery. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Upevniť možnosti útočnej 

techniky. 

A
p
rí

l 

2 Ping - pong Príprava na turnaj, turnaj. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si pravidlá na turnaji. 

2 Ping - pong Príprava na turnaj, turnaj. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Osvojiť si systém hry na turnaji. 
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Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

2 Ping - pong Príprava na turnaj, turnaj. Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Turnaj. 

M
á

j 

2 Ping - pong Útočná a obranná technika hráča Ping - pong  

pohyb, šport a zdravie 

Ovládať získané zručnosti v praxi. 
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Výchovný program 

 

Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: Ľudové tance - STUŠTIČKA 
Ročník: 

4. ročník 

Charakteristika krúžku: 1. Vyučovanie ľudových tancov a formovanie detí a 

mládeže 

2. Výchova pre spoluprácu v kolektíve 

3. Výchova k vlastenectvu a úcta k našim národným 

kultúrnym hodnotám, tradíciám 

4. Ľudová pieseň s akcentom 

5. Kultúra odievania 

6. Poznanie nárečí 

7. Folklór - základ národnej kultúry 

Počet hodín týždenne: 
120 minút 

Počet hodín ročne: 
 60 hodín 

Prehľad tematických celkov:  Výchova pre spoluprácu v kolektíve 

 Prehlbovať záujem o ľudový tanec - folklór 

 Pohybové vyjadrenie tancom, koordinácia 

 Posilňovať vedomie príslušnosti jednotlivca k 

svojmu národu, národná identita 

 Rozvoj hudobnosti, rytmu, estetického cítenia, 

hrdosti 

 Rozvoj pohybových schopností 
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Výchovný program 

 

M 
Počet 

hodín 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

IX. 
2 Úvodná hodina Záujem detí o tanec a spev Poznať radosť zo spevu a hudby. Vyvolať záujem 

detí o spev a tanec. 

 2 Bezpečnosť pri tanci, Predchádzať úrazom Dbať o bezpečnosť pri tanci 

 2 Dejiny tanca Vyvolať záujem  detí Zistiť hlasový potenciál 

 
2 Tanečná príprava Hlasové a dychové cvičenia. Vytvoriť rytmický sprievod klopaním jedného 

prsta. Dbať o správne držanie tela. 

X 2 Nácvik ľudovej piesne Regionálna pieseň Nacvičiť pieseň - text, melódiu. Prísunný krok. 

 2 Hudobno - pohybová rytmika Predstavenie rôznych štýlov Pokúsiť sa spojiť spev s tancom. 

 2 Nácvik ľudovej piesne Využitie ľudovej tvorivosti Prebúdzať záujem detí o ľudové piesne. 

XI. 
2 Jednoduché kroky Ladenie pohybu s hudbou. Nácvičiť pohybovú a priestorovú choreografiu k 

piesni. 

 
2 Zameranie na využitie 

koordinačných schopností 

Skočná technika Zjednotiť tanec a spev v skupine. 

 2 Nácvik choreografie Ladenie pohybu s hudbou. Spresňovať tanečné kroky 

XII. 
2 Tešíme sa na Vianoce .  

 

História Vianoc, zvyky a tradície Vianoc.  Upevniť poznatky o symboloch Vianoc. 

Poukázať na vianočné tradície. 

 2 Vianočné piesne a koledy. Detské riekanky. vyčítanky, tradície Pripraviť vianočný kultúrny program 

 
2 Vystúpenie - vianočná burza Upevnenie vianočných piesni a tanca. 

Vianočné pásmo. 

Poukázať na tradície a zvyky. 

I. 
2 Jednoduché krokovanie Regionálne ľudové prvky. Spresniť tanečné kroky, docvničovať pohybové 

variácie. 

  2 Nácvik a zdokonaľovanie Nácvik choreografie Naučiť sa rytmicky správne tancovať. 

       2 Karička Tancovať v kruhu Rozvíjať pohybovú kreativitu - ladnejší pohyb. 
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Výchovný program 

II. 
2 Zdokonaľovanie nacvičných 

prvkov 

Upevňovanie krokov a choreografie. Rozvíjať pohybovo - koordinačnú schopnosť. 

 
2 Motívy pokojnejšieho 

charakteru 

Jednoduchá choreografia. Rozvíjať motoriku, 

 2 Skočná technika Preskoky z nohy na nohu. Dodržiavať rytmus. 

 2 Použitie nácvičných prvkov Choreografia Pôsobiť na žiaka komplexne. 

III. 
2 Tanečné motívy Experimentovanie a kombinovanie s 

rôznymi tanečnými prvkami 

Kultivovať hudobné schopnosti. 

 2 Súlad pohybu s hudbou Ľudový tanec. nové  tanečné motívy Uplatniť získané zručnosti pri tanci. 

IV. 2 Tradície Zachovávať tradície pre budúcu generáciu. Vnímať krásu, precítiť spev, tradície 

 2 Kraslice Maľovanie kraslíc - voskovou technikou Rozvíjať kreativitu detí. 

 2 Ľudové tradície Fašiangy, Turíce Preferovať hodnoty. 

V. 2 Použitie nacvičných prvkov Krokovanie. Čapáše. Osvojiť si techniku krokov a čapášov. 

 2 Nácvik piesne Deň matiek - pieseň Vnímať krásu melódie,vážiť si mamičku. 

 2 Zakladanie májov Pieseň Opakovať  a uplatniť získané zručnosti. 

 2 Príprava na prezentáciu Súborová práca Zladiť pohyb s hudbou individuálne a skupinovo. 

VI. 2  Príprava na prezentáciu Zdokonalenie tanečných krokov. Vypestovať kladný vzťah k ľudovej tvorbe 

  Záver - vystúpenie Tvorba, hodnotenie a predstavenie  Vystupovať, predviesť sa pred rodičmi 
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Výchovný program 

 

 

Názov záujmovo-vzdelávacieho 

krúžku: Turistický krúžok 
Ročník: 

1. stupeň 

Charakteristika krúžku: Krúžok je zameraný na: 

 poznávanie prírody 

 ochranu prírody 

 poznávanie fauny a flóry 

 zvyšovanie telesnej kondície 

Počet hodín týždenne: 
1 mesačne x 6 hodín 

Počet hodín ročne: 
60 hodín 

Prehľad tematických celkov:  Výlet do Tatier 

 Turistická vychádzka 

 Opekanie 

 Stopy v snehu - výroba časopisu  

 Návšteva hradu 

 Poznávanie zvierat 

 Vianočné dielničky 

 Veľkonočné dielničky 
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Výchovný program 

Tematický výchovno-vzdelávací plán 
 

M
es

ia
c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

S
ep

te
m

b
er

 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

O
k

tó
b

er
 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

N
o

v
em

b
er

 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

 Rozlišovať ročné obdobia 

D
ec

em
b

er
 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

Ja
n

u
ár

 6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 
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Výchovný program 
M

es
ia

c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 
 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

F
eb

ru
ár

 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

M
ar

ec
 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

A
p
rí

l 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

M
áj

 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

Ekologické hry 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 

 Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

Jú
n

 

6  turistika  

 Environmentálna výchova 

- Oboznámenie sa  

s prostredím 

- Turistická vychádzka 

Pozorovanie zmien v 

prírode  

Ochrana prírody  

Lesná pedagogika 

 Vychovávať k ochrane prírody 

 Pochopiť základné princípy   

ochrany životného prostredia 
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Výchovný program 
M

es
ia

c
 

Počet 

hodín 
Tematický celok Téma Obsahový štandard Ciele, výchovný štandard 

- Vyhodnotenie krúžkovej 

činnosti 

Ekologické hry  Rozvoj vedomostí o ekosystéme 

 



 

 

 

CVČ pri ZŠ Kežmarská 28, Košice 
50 

Výchovný program 

VI.  Plán práce CVČ a mimoškolskej činnosti v šk. roku 2019/ 2020 

 

M. P.č.  Zodpovední 

SEPTEMBER 

1. Personálne zabezpečenie krúžkovej činnosti Vedenie školy 

2. Správa o CVČ za predchádzajúci školský rok 2018/2019 ZRŠ 

3. Vydanie Rozhodnutí o prijatí do CVČ ZRŠ 

4. Administrácia vzdelávacích poukazov  ZRŠ 

5. Aktualizácia Výchovného plánu CVČ Vedenie školy 

OKTÓBER 

1. Kontrola krúžkovej činnosti - výkazy hodín ZRŠ 

2. Deň zdravej výživy - výtvarné práce, prezentácia 
E. Fedor 

Pudleinerová 

3. Vydanie Rozhodnutí o odpustení poplatkov ZRŠ 

NOVEMBER 

1. Športový týždeň na ZŠ Kežmarská 28 A. Kubičková 

2.  
Kontrola krúžkovej činnosti - výkazy hodín, pedagogická 

dokumentácia 
ZRŠ 

DECEMBER 

1. 
Aktivity k Vianociam na posilnenie komunitného spôsobu života 

školy medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi 
Vedúci krúžkov 

2. Kontrola krúžkovej činnosti - výkazy hodín, poplatky 
ZRŠ, M. 

Bidulská 

JANUÁR 1. Hodnotenie činnosti CVČ za I. polrok 2019/2020 Vedúci krúžkov 

FEBRUÁR 1. Jarné prázdniny – jarný tábor Vedúci krúžkov 

MAREC 1. 

2. 

Kontrola krúžkovej činnosti - výkazy hodín, pedagogická dokum. 

Príprava letného tábora 

ZRŠ 

APRÍL 
1. Medzinárodný futbalový turnaj, 4. ročník ZRŠ, R. Nagy 

2. Sumarizácia výkazov hodín v jednotlivých krúžkoch Vedenie školy 

MÁJ 

1. Prezentácia krúžkovej činnosti - MDD 
ZRŠ, vedúci 

krúžkov 

2. Kontrola krúžkovej činnosti - výkazy hodín 
ZRŠ, vedúci 

kružkov 

JÚN 

1. Celomestský šachový turnaj ZRŠ, R. Juhar 

2. Celoškolský tenisový turnaj  ZRŠ, P. Jedinák 

3. Správy o činnosti jednotlivých krúžkov Vedúci krúžkov 

4. Kompletizácia Pedagogickej dokumentácie 
Vedúci krúžkov, 

ZRŠ  

 


