
Záujmové krúžky v šk. roku 2022/23 

 

názov krúžku vedúci náplň krúžku 

Doučovanie 

pre 1. – 9. roč. 

Mgr. Monika Augustínová 

Lucia Burzová 

Mgr. Lucia Podhradská 

Mgr. Cecília Illová 

pond., ut., str., štvr. 13.40 hod. 

Krúžok je vhodný pre všetkých žiakov, ktorí potrebujú pomoc 

s učením (nielen pre integrovaných žikakov). Krúžok budú 

viesť členky inkluzívneho tímu a jeho hlavnou náplňou je 

pomoc s problémami s učivom, opakovanie učiva pred 

písomkami podľa potreby žiaka.  

Príprava deviatakov na 

testovanie 

pre 9. roč. 

RNDr. Daniela Maráková MAT 

Mgr. Bohumil Čechvala SJL 

utorok 13.40 – 15.40 hod. 

Krúžok je zameraný na precvičovanie a prípravu deviatakov na 

T9 z oblasti slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Činnosť je orientovaná na upevňovanie učiva, precvičovanie 

prostredníctvom štandardizovaných testov NUCEM 

a zdokonaľovanie vedomostí žiakov tak, aby boli čo najlepšie 

pripravení zvládnuť celoslovenské testovanie. 

Mladý ekovedec 

pre 5. - 7. roč. 

Mgr. Monika Muľová 

streda 13:40 – 15:40 hod. 

Cieľom krúžku je pozorovať a poznávať prírodniny, javy v 

prírode, schopnosti urobiť pokus a nákres, pracovať s lupou, 

mikroskopom, kľúčmi a atlasmi na určovanie prírodnín. 

Robotický krúžok  

pre 5.-9. roč. 

RNDr. Janka Schreiberová 

utorok 13.40 – 15.40 hod. 

Krúžok sa  bude venovať  konštruovaniu robotických modelov 

poskladaných z mechanických dielov stavebníc LEGO 

MINDSTORMS a ich programovaniu v tomto softvéri. 

Navštívime Trenčianske robotické dni, najšikovnejší žiaci sa 

môžu zapojiť aj do robotických súťaží. Krúžok je vhodný pre 

chlapcov aj dievčatá, ktoré baví skladať, modelovať a chcú sa 

naučiť programovať robotov.  Krúžok nie je vhodný pre 

mladšie ročníky. 

Hráme sa zdravo  

pre 1. st. 

Mgr. Miroslava Jacolová ň 

štvrtok 13:30 hod. 

Náplňou krúžku bude oboznámiť deti so zdravým spôsobom 

života. Spoločne si budeme pripravovať zdravé jedlá, 

zacvičíme si v telocvični i na čerstvom vzduchu, budeme tvoriť 

výrobky z prírodného i odpadového materiálu. 

Florbalový krúžok  

pre 5. - 7. roč. 

Mgr. Miroslav Ostrovský Krúžkom chceme podporiť pohybovú aktivitu žiakov 2. st.  

naučíme sa pravidlá tohto športu, budeme zlepšovať 

techniku, ak bude možnosť, zapojíme sa do súťaží. 

Výtvarný krúžok  

pre 5. – 8. roč. 

Mgr. Elvíra Angermayerp 

pond. 13:45 – 15:15 hod. 

Krúžok je určený  predovšetkým záujemcom 2. stupňa 

základnej školy, ktorí si aj vo voľnom čase pestujú pozitívny 

vzťah k akejkoľvek forme umeleckého vyjadrovania sa.   

Náplňou bude umelecká práca s témami, ktoré reflektujú 

súčasnosť a ktoré sú žiakom blízke, prípadne budeme pracovať 

s témami a technikami, ktoré si sami zvolia.  

Priestor bude tiež vyhradený na realizáciu prác, s ktorými sa 

chceme zapájať do rôznych výtvarných súťaží. Krúžok je 

určený aj žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí majú 

záujem o stredné školy s výtvarným zameraním, kde sa 

budeme individuálne zaoberať konkrétnymi témami, ktoré 

žiaci absolvujú na prijímacích pohovoroch tej ktorej školy.  



Krúžok Hejného 

matematiky  

pre žiakov 3. a 4. roč. 

Mgr. Denisa Schindlerová  

streda 13:00 – 14:30 hod. 

Krúžok ponúka priestor na využitie získaných ale aj 

nadobudnutie nových matematických poznatkov v tvorivých 

úlohách prostredníctvom objavovania, skúšania, hľadania 

a učenia sa na vlastných chybách. Žiaci si vytvárajú vlastný 

úsudok prostredníctvom samostatného bádania, ale aj 

v tímovej práci, ktorá buduje nielen matematické zručnosti, 

ale aj vzťahy. 

Krúžok Nepopletená 

popletená  

pre žiačky 7. - 9. roč. 

Ing. Jarmila Bohovicová 

utorok 13:45 – 15:15 

V príjemnom prostredí pri šálke čaju a rozhovore s priateľmi 

zvládať kúzlo práce s klbkom, ihlicami a háčikom. Trénovať 

svoju vytrvalosť a trpezlivosť. 

Hravé čítanie  

pre žiakov 1. ročníka 

Mgr. Renáta  Trpíšková 

Mgr. Gabriela Hercegová 

štvrtok od 13.00 hod. 

V krúžku Hravá abeceda, sa budeme spoločne hrať rôzne hry 

zamerane na čitateľskú gramotnosť,  čítať knižky, rozprávať 

príbehy a aj tvoriť. Našim cieľom bude deťom priblížiť viac 

prácu s textom, zdokonaliť čítanie a aj čítanie s porozumením 

a zopakovať si abecedu. 

Nemčina hravo  

pre žiakov 2. st. 

Mgr. Art. Klaudia Bártová Na krúžku nemeckého jazyka budeme predovšetkým  hravou 

formou spoznávať  

čaro tejto germánskej reči. Krúžok je určený nielen pre žiakov, 

ktorí sa nemecký jazyk už na našej škole učia, ale aj pre 

žiakov,  ktorí sa chcú zahrať, spoločne vytvárať  projekty, ísť 

na prechádzku, spoznať zaujímavosti z nemeckého prostredia 

a iné. 

Zároveň je určený pre žiakov, ktorí by mali záujem po 

skončení ZŠ ďalej pokračovať v štúdiu na nemeckých 

stredných školách alebo bilingválnych gymnáziách. Tu 

prehĺbime a individuálnym prístupom utvrdíme naučené 

poznatky z jazyka. 

 

Strelecký krúžok 

pre žiakov 2. st. 

Ing. Peter Košút 

piatok 14:00 – 16.00 hod. 

Bude sa zaoberať výlučne športovou streľbou zo vzduchovej 

pušky Slavia 631.   Žiaci sa na krúžku naučia základy 

bezpečnosti počas streľby, základy zaobchádzania so zbraňou 

(vzduchovkou), techniku streľby – zaujať správnu polohu 

v ľahu, správne mieriť, dýchať a spúšťať spúšť, streľbu 

s oporou a bez opory v polohe ležmo, význam streleckých 

pomôcok – strelecký remeň, rukavica, kabát, ako sa robí 

korekcia mieridiel, rozptyl rán – vyhodnotenie striel, počítanie 

zásahov, ošetrovanie zbraní a streleckého materiálu a ich 

uskladnenie. Žiaci sa budú zúčastňovať na rôznych streleckých 

súťažiach od školských až po celoslovenské v závislosti od ich 

úspešnosti. 

ŠKD1, ŠKD2   

 


