
 

PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI 2020/2021 
Krúžková činnosť začína od októbra 2020 a prispôsobuje sa protiepidemiologickým opatreniam podľa aktuálnych usmernení! 

Por. 

č. 

Názov krúžku Veková 

kategór

ia 

Obsahová náplň Meno a priezvisko 

vedúceho krúžkovej 

činnosti 

Termín 

krúžku 

1. Detský gitarový 

orchester 

 

2.-9. 

ročník 

Detský gitarový orchester je hudobné teleso organizované formou 

záujmového krúžku. Do krúžku sa môže prihlásiť žiak 2. – 9. 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 (záleží od dosiahnutej úrovne 

hry), ponúkať členovi krúžku hudobno-tvorivé podnety. 

Mgr. Peter 

Kleja 

Utorok 

13:30 -15:30 

2. Turistický 

krúžok 

 

1.-9. 

ročník 
Cieľ krúžku: 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. 

Mgr. Radana  

Tuhárska 

soboty 

podľa plánu 



3. Mladý vedec 

 

7.-8. 

ročník 

Predpokladaný počet žiakov 10. Cieľom je motivovať žiakov v 

predmetoch chémia a biológia, rozvíjať kreativitu, tvorivé myslenie a 

nadobúdanie nových zručností pri realizácii rôznych aktivít. Cieľom je, 

aby žiaci mali radosť zo získavania nových vedomostí, aby rozvíjali 

praktické zručnosti.  

Mgr. 

Dominika 

Tutková 

Štvrtok  

13:50 – 

15:50 

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 

Utorok 

13.45 - 

15.15 

5. Tvorím, tvoríš, 

tvoríme 

 

1.-9. 

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 

Štvrtok 

13:40 - 

15:40 

6. Basketbalový 

krúžok 

 

5.-9. 

ročník 

 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. 

Mgr. Michal 

Jóža 

Pondelok 

15.45 - 

17.00 

7. 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  

Mgr. Andrea 

Lenhartová 

Pondelok 

 13.40 - 

15.10 

 



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

a na prevenciu.) 

8. Matematika na 

eTwinningu 

 

6.-7. 

ročník 

Cieľom krúžkovej činnosti je realizácia jednoduchých projektov v rámci 

eTwinningu z matematiky a v anglickom jazyku. V rámci krúžku si žiaci 

nájdu partnerské školy a budú realizovať zaujímavé projekty. Cieľom 

krúžku by bolo samozrejme upevniť medzipredmetové vzťahy, posilniť 

samostatnosť a sebadôveru žiakov, zlepšiť jazykové kompetencie. 

Mgr. Renáta 

Vreteničková 

Utorok  

13:50- 14:50 
Učebňa INF 

2 

9. Hravá 

angličtina 

 

3. 

ročník 

Maximálny počet žiakov 15. Cieľom je podporiť záujem o cudzí jazyk 

a odbúrať strach - hanbu z verbálneho prejavu v cudzom jazyku s 

využitím metód konverzácie, hier, riekaniek, dramatizácie, 

prostredníctvom ktorých fixujeme používanie slovíčok, fráz a gramatiky 

anglického jazyka. Prostredníctvom posterov, vystrihovačiek, 

osemsmeroviek a tajničiek žiaci získajú základy písania v anglickom 

jazyku. 

Mgr. Zuzana 

Kamenská 

Pondelok 

13:00-15:00 
Učebňa UD 

10. Nemčina hrou 

 

1.-9. 

ročník 

Naučiť sa hravou formou základnú slovnú zásobu z určitých oblastí veku 

primerane a prostredníctvom hier ju upevňovať a prihliadať na potreby 

a záujmy detí. 

PhDr. Anita 

Slancová 

Utorok 

13:00 – 

15:00 

JU2 
11. Pele-mele 

 

3.-

4.ročník 

Krúžok ponúka všestranný záber aktivit: všestranný záber: pobyt v 

prírode, matematika hrou, slovenčina hrou, podľa podmienok  

jednoduché varenie, šport (napr. hokejbal, badminton, loptové hry,...), 

krátka turistika, príprava na súťaže podľa potreby (iBobor, 

pytagoriáda,...), niečo  z informatiky, riešenie hlavolamov, sudoku, 

pracovné vyučovanie i výtvarná výchova.  

Mgr. Pavel 

Anderle 

 

Streda 

13:00 – 

15:00 

12. 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. 

Mgr. Maroš 

Bunganič 

Pondelky 

14.00 - 

16.00 
Zimný 

štadión 

Lučenec 



13. Florbalový 

krúžok  

 

5.-9. 

ročník 

Ide o loptovú hru pri ktorej sa deti zaručene vybláznia do sýtosti. Cieľom 

krúžku bude zdokonaľovanie herných činnosti jednotlivca ako aj 

spolupráca v tíme zábavnou formou, nadobúdanie teoretických 

poznatkov k danému športu.. Osvojovanie si pravidiel, komunikácie, 

vzájomného rešpektu, ctenia si fair play. Pripraviť deti na prípadné 

školské súťaže. Maroš Bunganič je vyštudovaný pedagóg so 

skúsenosťami v práci s deťmi v letných táboroch, spolupracuje s HC 

Lučenec. Do krúžku prijímame 20 žiakov. 

Mgr. Maroš 

Bunganič 

Utorky 

15.45 -17.00 
Telocvičňa 

ZŠ MRŠ 

14. Malí boccisti 
(bočisti) 

 

1.- 2. 

ročník 

Cieľom krúžku je rozvíjať všestranné pohybové zručností detí 

prostredníctvom pohybových hier a aktivít s využitím špeciálnych 

didaktických a telovýchovných pomôcok, ktoré súčasne zdokonaľujú aj 

matematické schopnosti a logické myslenie detí. 

PaedDr.  

Ildikó  

Balázsová 

Streda  

13.30 - 

14.30 
Telocvičňa 

ZŠ MRŠ 

15. Včelársky 

krúžok 

 

1.-9. 

ročník 

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!  

V prípade, ak sa prihlásia žiaci rôznej vekovej kategórie, budeme 

skupinu deliť.  

Mgr. David 

Turčáni PhD. 

štvrtok 

13.50 - 

15.20 

16. Rastislav 

 

Veková 

kategóri

a do 10 

rokov 

Školský detský folklórný súbor Rastislav - pre deti do 10 rokov Vám 

ponúkajú možnosť podieľať sa svojím tancom a spevom na zachovávaní 

tradícií Novohradu. Krúžkovú činnosť povedie Miroslava Podhorová, 

ktorej zverenci dosahujú takú úroveň interpretácie, že po dovŕšení 

stredoškolského veku sa bez problémov uplatnia v najlepších folklórnych 

súboroch na Slovensku. V prípade, že sa Vám novohradský folklór zapáči, 

ponúkame Vám možnosť vystupovať s DFS Jánošík po celom Slovensku, 

aj v zahraničí. Zober krpce a príď, čakáme Ťa v telocvični! 

Miroslava 

Podhorová 

stredy 

16.00-17.30 
Telocvičňa 

ZŠ MRŠ 

17. Štefánik 

 
 

Veková 

kategóri

a do 15 

rokov 

Školský detský folklórný súbor Štefánik - pre deti do 10 rokov Vám 

ponúkajú možnosť podieľať sa svojím tancom a spevom na zachovávaní 

tradícií Novohradu. Krúžkovú činnosť povedie Miroslava Podhorová, 

ktorej zverenci dosahujú takú úroveň interpretácie, že po dovŕšení 

stredoškolského veku sa bez problémov uplatnia v najlepších folklórnych 

súboroch na Slovensku. V prípade, že sa Vám novohradský folklór zapáči, 

ponúkame Vám možnosť vystupovať s DFS Jánošík po celom Slovensku, 

aj v zahraničí. Zober krpce a príď, čakáme Ťa v telocvični! 

Miroslava 

Podhorová 

piatky 15.00 - 

18.00 

Telocvičňa 

ZŠ MRŠ 



18. Minihádzaná 
Prijímajú sa vzdelávacie 

poukazy, neplatí sa

 

1. -2. 

roč. 

3. - 4. 

roč. 

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 dve kategórie žiakov: 1. - 2. ročník a 3.- 

4. ročník. V každej kategórii počet žiakov na tréningu je 15. Krúžok 

zastrešuje Slovenský zväz hádzanej.  

Mgr. Zuzana 

Mészárosová, 

Mgr. Zuzana 

Mészárosová 

ml. 

Pondelok 

14.40-15.40 

Streda 

14.40-15.40 

19. 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 

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. 

Mgr. Zuzana 

Fungáčová, 

Mgr. Zuzana 

Mészárosová 

Mgr. Z. 

Fungáčová - 

štvrtok 13:30-

14:30 

Telocvična a 

areál MŠ 

MRŠ 

 

Mgr. Z. 

Mészárosová 

utorok   

14.40-15.40 
Štvrtok14.45-

15.45 

 

 

 

 


