
 

PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI 2021/2022 
Krúžková činnosť sa prispôsobuje protiepidemiologickým opatreniam podľa aktuálnych usmernení!  

Okrem Športovej akadémie Mateja Tótha sú krúžky poberateľmi vzdelávacích poukazov! Vzdelávací poukaz je potrebné 

odovzdať vedúcemu krúžkovej činnosti, resp. triednemu učiteľovi! 

Zapojiť sa do krúžkovej činnosti je možné aj bez odovzdania vzdelávacieho poukazu! 

Por. 

č. 

Názov krúžku Veková 

kategór

ia 

Obsahová náplň Meno a priezvisko 

vedúceho krúžkovej 

činnosti 

Termín 

krúžku 

1.  Astronomický 

krúžok 

 

4.-5. 

ročník 

Cieľom krúžku je oboznámiť žiakov so základmi fungovania a zloženia 

vesmíru a pripraviť žiakov na súťaž Čo vieš o hviezdach? Budeme sa 

venovať témam ako Slnečná sústava. Ďalekohľady a iné astronomické 

prístroje. Hviezdy a medzihviezdna hmota. Sférická astronómia. 

Nebeská mechanika a astrofyzika. Galaxie. História astronómie. 

Maximálny počet žiakov: 8 

Mgr. 

Mariana 

Kováčová 

Korimčáková 

Štvrtok 

13:30-15:00 

 

 

 

 

 

2.  

Turistický 

krúžok 

 

2.-9. 

ročník 
Cieľom Turistického krúžku je viesť deti k prirodzenému pohybu v 

prírode, k objavovaniu nových, zaujímavých informácií, k 

lokálpatriotizmu, rozvíjať samostatnosť, ale aj spoluprácu a empatiu, 

rozvíjať ekologické a historické povedomie. Krúžková činnosť je 

rozdelená na jesennú a jarnú časť, stretnutia prebiehajú v sobotu, podľa 

počasia, alebo termínovníka hromadných akcií. Na prepravu využívame 

hromadnú dopravu – autobus, vlak. Počas jednej turistiky prejdeme cca 

10 – 15 km, snažím sa využívať možnosti dostupných turistických trás 

v blízkom okolí. Naplnenosť 25 žiakov. 

Mgr. Radana  

Tuhárska 

soboty 

podľa plánu 

3.  Múza Zuza 

 

1.-

2.ročník 

Krúžok je zameraný na výtvarnú, pracovnú a estetickú činnosť. Počas 

roka sa na krúžku budú žiaci stretávať s prácou a tvorivou činnosťou 

v oblasti prírodného materiálu, hliny, skla, papiera a iných materiálov. 

Na krúžku získajú zručnosti v oblasti jemnej motoriky, ktoré môžu 

využiť aj neskôr v oblasti výchov a tvorivej činnosti. Témy jednotlivých 

stretnutí sú plánované podľa ročného obdobia a možností využitia 

materiálu.  

PaedDr. 

Svetlana 

Tokárová 

PhD. 

Utorok 

14:00-15:30 



4.  Šachový 

krúžok 

 

1. - 9. 

ročník 

Cieľom krúžku je podporiť talentovaných žiakov v oblasti  šachu, 

príprava na obvodné a krajské kolá šachových súťaží, zapájať sa do 

rôznych šachových podujatí, 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 a členom aktívneho občianskeho združenia OZ 

Šachisti Lučenec, s ktorým naša škola spolupracuje. 

Mgr. Gustav 

László 

Štvrtky, čas 

podľa 

upresnenia 

5.  Tvorím, tvoríš, 

tvoríme 

 

3.-4. 

ročník 

 

Predpokladaný počet žiakov približne 15. Dôvodom otvorenia krúžku je 

motivovať žiakov k tvorivosti, rozvíjať u nich výtvarné zručnosti, 

estetické cítenie, myslenie a nadobudnutie nových zručností. Záujmová 

činnosť krúžku je zameraná na rozvoj tvorivej činnosti, predstavivosti a 

fantázie. 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 a pod. 

Mgr. Erika 

Vavríková 

Utorok 

14:00-15:30 

6. V

i 
Viem, čo zjem 

 

4. – 6. 

ročník 

Zábavnou formou si žiaci osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, 

zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie 

či skladovania. Cieľom je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so 

sebou nesprávna výživa prináša. 

Ing. Agnesa 

Setničková 

Štvrtok 

13:30 -15:00 

7.  Basketbalový 

krúžok 

 

5.-9. 

ročník 

Basketbalový krúžok bude poskytovať žiakom možnosť rozšírenej 

športovej prípravy v čase mimo vyučovania. Prispievať k všestrannému, 

telesnému, pohybovému a duševnému rozvoju osobnosti žiakov. Jeho 

cieľom je rozvoj koordinačných a motorických zručností a osvojenie si 

herných činnosti a pravidiel basketbalu. Tréningy sa budú zameriavať 

na basketbalové cvičenia pre začiatočníkov (základné postavenie, 

správna technika streľby, driblingu, prihrávky, rôzne zábavné hry, 

pohybové aktivity, kondičné cvičenia) zoznámenie sa s priestorom, 

loptou, basketbalovým pohybom na ihrisku, správne rozcvičovanie sa 

a pod. 

Mgr. Michal 

Jóža 

Streda  

15:00 – 

17:00 

8.  Práca s drevom 

 

5.-

9.ročník 

Žiaci sa v rámci tohto krúžku budú učiť základné techniky opracovania 

dreva. Ako správne používať jednotlivé druhy nástrojov a náradia, čítať 

technický výkres a zvládať jednotlivé pracovné operácie. Svoje 

zručnosti si otestujú na drevených výrobok, ktoré budú vyrábať. 

Maximálny počet žiakov 10. 

Mgr. Michal 

Jóža 

Každý 

nepárny 

utorok 

14:00-15:00  

9.  Zdravotnícky 

krúžok  

 

5.-9. 

ročník 

Cieľom je naučiť žiakov teoretické a praktické vedomosti, zručnosti 

prvej pomoci: pripraviť žiakov na zdravotnícku súťaž, zapájať sa do 

zbierok, spolupracovať s ČK,SZŠ,OD, ÚSVZ, spolupracovať  so SAV  

v  Bratislave  - COVID  19 (získať nové vedomosti, zručnosti, zamerať 

sa na prevenciu.) 

Mgr. Andrea 

Lenhartová 

Streda 13:30 

– 15.00 



10.  Hravá 

angličtina 

 

4. 

ročník 

Maximálny počet žiakov 15. Obohatiť  slovnú zásobu z anglického 

jazyka,  zatraktívniť  prostredníctvom hier učenie angličtiny, 

nenútenou  formou priblížiť žiakom základné jednoduché anglické 

frázy- otázky, kooperatívnymi  aktivitami podporiť záujem o cudzí 

jazyk, nadobudnúť zručnosti v čítaní a písaní v anglickom jazyku 

a odbúrať strach z verbálneho prejavu v cudzom jazyku. 

Mgr. Zuzana 

Kamenská 

Utorok 

13:30 – 

15.30 

11.  Korčuľko 

 

1.-4. 

ročník 

Cieľom tohto krúžku je naučiť zábavnou formou deti a mládež 

prirodzene sa pohybovať na špecifickom povrchu, prekonávať strach z 

kĺzavého pohybu, zvyšovať odolnosť organizmu intenzívnou 

pohybovou činnosťou. Pôjde o dobrodružne ladené činnosti, rozvíjajúce 

pozitívne morálno – vôľové vlastnosti a tvorivosť. Súčasťou je nácvik a 

zdokonaľovanie špecifických pohybových činností a zručností, rozvoj 

príslušných pohybových schopností, celkovej telesnej zdatnosti a 

nadobúdanie adekvátnych teoretických poznatkov. Maximálny počet 

žiakov je 28. 

Ladislav 

Majerčík 

Daniel 

Adamove 

(tréneri HC 

Lučenec) 

Pondelky 

14.00 - 

16.00 
Zimný 

štadión 

Lučenec 

(čas na ľade 

14.30 – 

15.30) 
12.  Malí boccisti  

 

1.-

4.ročník 

Cieľom krúžku je rozvíjanie všestranných pohybových zručností 

prostredníctvom pohybových hier s využitím špeciálnych didaktických 

a telovýchovných pomôcok, ktoré súčasne zdokonaľujú aj matematické 

schopnosti a logické myslenie detí, spoznať základy boccie – športové 

aktivity zamerané na koordináciu pohybov a vypestovať u detí návyk 

pravidelného športovania.  

PaedDr.  

Ildikó  

Balázsová 

Pondelok  

13:30 -15:30 

 

Telocvičňa 

ZŠ MRŠ 

13.  Včelársky 

krúžok 
 

2.-5. 

ročník

 

Pozývame všetky deti, ktoré chcú spoznať 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! Počet žiakov 10.  

Mgr. David 

Turčáni PhD. 

Včelí kRAJ 

Streda  

14.  Minihádzaná 

 

2.-4. 

ročník 

Malá hádzaná pre upravený počet hráčov. Cieľom tréningov je 

prostredníctvom pohybových a prípravných hier  nacvičiť a  zdokonaliť 

útočné a obranné herné činnosti jednotlivca v hádzanej, príprava na 

turnaje. Krúžok je určený pre žiakov: 2.- 4. ročníka.  

Mgr. Zuzana 

Mészárosová,  

Štvrtok, 

14.40 – 

15.40, 
telocvičňa ZŠ 

MRŠ  
15.  Športová 

akadémia 

Mateja Tótha 
Pohybová príprava je 

platená, neprijímajú 

sa vzdelávacie 

poukazy 

MŠ 

1.-5. 

roč. 

Deti  učíme systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, 

ktorá pretrvá do dospelosti. Na tréningoch sa venujeme všeobecnej 

pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Pripravujeme deti 

na športové výkony, učíme ich správne vykonávať pohyb. Formy, akými 

to realizujeme, sú plné radosti a hier. Tréningový proces v akadémii stojí 

na troch pilieroch: športový tréning, vývojová kineziológia a 

psychologická príprava. Každý tréning má presne stanovený obsah a 

cieľ, ktorý tréner realizuje. Tréning je zameraný na rozvoj všeobecných 

pohybových schopností, funkčný rozvoj organizmu, ale aj rozvoj 

Mgr. Zuzana 

Fungáčová, 

Mgr. Zuzana 

Mészárosová 

Mgr. Z. 

Fungáčová- 

utorok 13:30-

14:30 (1.roč., 

16:00 – 17:00 

(MŠ) 

Mgr. Z. 

Mészárosová  



 

základných lokomócií. Realizuje sa prostredníctvom cvičení, ktoré sú 

zakomponované do hier a súťaží. ŠAMT je jedinou pohybovou 

prípravou pre deti, ktorá sa na tréningoch systematicky venuje vývojovej 

kineziológii.  

Deti sú rozdelené do dvoch kategórií: 

Materská škola (4 - 6 ročné deti): tréningy sú 1x týždenne. 

Základná škola (7 - 11 ročné deti): tréningy sú 2x týždenne. 

Pohybová príprava je platená. 

 

 

utorok 14.30 

- 15.30 

a štvrtok 

13:30 – 14:30 

Telocvična a 

areál ZŠ 

MRŠ  

 

 


