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NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKOVEJ 

ČINNOSTI 
  ZAMERANIE KRÚŽKU 

Rozprávková 
ruština 

Aksana Hlivar Cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o ruský jazyk, čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom 
a intonáciou, poznať ruskú ľudovú slovesnosť, rozvíjať u žiakov komunikačné zručnosť. 
V rámci krúžku sa žiaci pripravujú aj na rôzne súťaže na podporu rozvoja ruského jazyka 
ako napr. Ruské slovo, Puškinov pamätník, Rusko mojimi farbičkami a pod.  

eTwinning Mgr. Aneta Matúšková Krúžok je určený pre žiakov V.M triedy. Cieľom krúžku je medzinárodná spolupráca na projektoch v 
rámci európskych krajín. Spoznávanie cudzích kultúr, nachádzanie nových kamarátov a používanie 
angličtiny zábavnou formou.  

Hravá nemčina PhDr. Anita Slancová Krúžok nemeckého jazyka je určený pre žiakov II. stupňa. Cieľom krúžkovej činnosti je hravou formou 
rozvíjať a rozširovať slovnú zásobu a základné komunikačné zručnosti. 

Hodiny šťastia Ing. Agnesa Setničková Krúžok je určený pre žiakov II. stupňa. Vyučovanie šťastia je veľmi  aktuálne, pretože rapídne rastie 
počet depresívnych a vystresovaných detí na celom svete. Podľa Zdravotníckej svetovej organizácie 
práve depresia bude najväčším zdravotným problémom v roku 2020. Je preto nevyhnutné učiť 
šťastie a pocit blahobytu v školách, aby sa budúca generácia naučila chrániť vlastné mentálne 
zdravie. Je vedecky dokázané, že vyučovacie hodiny šťastia prispievajú k pozitívnemu psychickému 
rozvoju dieťaťa a jeho vnútornému blahobytu. Znižujú u detí úzkosť, pričom posilňujú ich 
sebavedomie. Deti sa stanú vyrovnanejšími a na ostatných vyučovacích hodinách podávajú lepší 



výkon. Témy, ktorým sa budú žiaci venovať sú: vďačnosť podporujúca šťastie, precvičovanie 
optimizmu, starostlivosť o vzťahy, dobré skutky podporujúce šťastie, vytýčenie a dosiahnutie 
cieľov, stratégie riešenia problémov, radosť z maličkostí, odpustenie, telesný pohyb a trvalo 
udržateľné šťastie. http://hodinastastia.sk/  

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.  

Kreatívne rúčky Zdenka Kruteková 
 

 

Krúžok je určený pre žiakov 2. – 4. ročníka. Cieľom krúžku je naučiť žiakov rôznym ručným prácam a 
technikám: vyšívanie, pletenie, základy háčkovania, plstenie, maľovanie na sklo a kameň, servítková 
metóda, výroba z farebného papiera, aranžovanie atď. Žiaci sa naučia pracovať s prírodným 
materiálom, ladenie farieb, trpezlivosť, predstavivosť, zručnosť, môžu popustiť uzdu svojej fantázie, 
návrat k ľudovým tradíciám a pod. Svoje výrobky môžu použiť napr. ako darček, ozdobu svojej 
triedy, nástenky 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, drevo, cesto a využiť rôzne techniky práce s nimi - modelovanie, točenie na 
hrnčiarskom kruhu, tkanie na ráme, vyšívanie, zdobenie kraslíc. 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 a 
Novohradským múzeom a galériou.  

Lipovienka Veronika Zaťková Krúžok ľudového tanca a spevu je určený pre žiakov I. stupňa. Cieľom krúžku je hlavne osvojiť 
tradičnú ľudovú kultúru našim žiakom, spojiť ich s folklórnymi zvykmi a tradíciami. Prostredníctvom 
vzájomnej spolupráce sa žiaci naučia folklórne tanečné kroky, tance a piesne; taktiež rozvíjať 
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...). Dôležitou podmienkou prijatia žiaka do krúžku 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.  

Tvorivé písanie Mgr. Jana Kozová Krúžok je určený pre žiakov II. stupňa. Cieľom krúžku je  pracovať so žiakmi, ktorí píšu poéziu a prózu,  
prispievajú do rôznych literárnych súťaží. V rámci krúžku sa žiaci pripravujú a posielajú práce na 
rôzne literárne súťaže. V prípade záujmu sa pokúsime vydať 1. číslo školského časopisu.  Súčasťou 

http://hodinastastia.sk/


krúžku bude raz mesačne návšteva klubu Vlas, spolupráca s regionálnymi autormi a besedy so 
spisovateľmi podľa ponuky.  

Machuľky PaedDr. Ildikó Balázsová Prostredníctvom metód tvorivej dramatiky rozvíjať myslenie, city, prirodzenou hrovou činnosťou 
viesť žiakov k vyjadrovaniu pohybom, používaniu mimiky, gest, ku komunikácii, rozvíjať slovnú 
zásobu. V rámci krúžku sa žiaci zúčastnia Detskej improvizačnej ligy a pripravia si vystúpenie pre 
žiakov 1. stupňa k MDD. 

Turistický 
krúžok 

Mgr. Radana Tuhárska 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. Krúžok je 
určený pre deti I. aj II. stupňa, stretnutia prebiehajú počas víkendov, väčšinou v sobotu.  

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. 

Matematický 
krúžok 

Mgr. Beata Zbojová Krúžok je určený žiakom 7. a 8. ročníka. Cieľom je zvýšenie záujmu žiakov o matematiku, doučiť 
žiakov s vysokou chorobnosťou základné učivo a hravou formou sprístupniť žiakom úlohy, s ktorými 
sa budú stretávať v praxi. Pozornosť bude zameraná na riešenie logických a aplikačných úloh, 
precvičovanie úloh testovacích, riešenie testov s využitím IKT (PC a interaktívne tabule), príprava 
žiakov na matematické súťaže a docvičenie učiva, s ktorým majú žiaci problémy na hodinách 
matematiky 

Odhaľovanie 
tajomstiev 

sveta okolo nás 

Mgr. Ján Urbašík Ak ťa baví fyzika a astronómia, tak tento krúžok je určený pre teba! Na krúžku sa 
budú realizovať zaujímavé pokusy a pozorovania, riešiť úlohy na súťaže ako Náboj, 
Čo vieš o hviezdach?, Fyzikálna olympiáda, Pohár vedy.  

Korčuľko Mgr. Zuzana Fungáčová Krúžok je určený pre žiakov I. stupňa. Bude sa realizovať pondelky od 14.00 – 16.00 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. 

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 2. – 9. ročníka. Pozývame všetky deti, ktoré chcú prakticky 
zažiť život včielok 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/  
 

 

https://kraj.sk/

