Názov krúžku:

Prírodovedný krúžok

Vedúci krúžku:

Mgr. Adriana Angerová

Deň krúžku:

Utorok (štvrtok)

Miesto:

Škola a okolie

Stručný popis:

Na krúžku sa zoznámime s fascinujúcim svetom prírody. Na vychádzkach
budeme pozorovať, ako sa príroda počas roka mení a zbierať prírodniny.
Tie potom budeme skúmať pod mikroskopom, robiť s nimi zaujímavé
pokusy, vytvárať z nich nevšedné výtvory. Popritom sa naučíme
spoznávať a pomenovať rastliny a živočíchy žijúce v našom okolí.

Názov krúžku:

„ Mladý záchranár“

Vedúci krúžku:

Mgr. Zuzana Hučková

Deň krúžku:

Podľa rozvrhu - streda alebo štvrtok

Miesto:

I.C, nemá ŠKD

Stručný popis:

-

Základy prvej, predlekárskej pomoci
Prevencia chorôb
Zdravý životný štýl

Názov krúžku:

Tanečný krúžok

Vedúci krúžku:

Mgr. Erika Kilian

Deň krúžku:

Podľa rozvrhu(streda, štvrtok), 14:00

Miesto:

Malá telocvičňa

Stručný popis:

Náplňou krúžku je tanečná a pohybová výchova, ktorá spočíva
v tancovaní veľmi jednoduchých prvkov, pri ktorej sa deti naučia vnímať
rytmus a zvládnuť jednoduchú tanečnú choreografiu na hudbu, ktorá im
je blízka.

Názov krúžku:

Špeciálna pedagogika

Vedúci krúžku:

Mgr. Babošová Viera

Deň krúžku:

Individuálne hodiny po dohode

Miesto:

Chips

Stručný popis:

Krúžok je pre žiakov, ktorí majú špecifické vývinové poruchy učenia.
Cieľ - je podporiť rozvoj špecifických funkcií ako predpoklad k úspešnému
zvládnutiu čítania, písania a počítania.
Hodiny sú zamerané podľa diagnostiky konkrétnych žiakov na:
- cvičenia na zlepšenie koncentrácie pozornosti
- uvoľňovacie a relaxačné cvičenia
- rozvíjanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností
- rozvíjanie pamäte (akusticko-verbálna a zraková pamäť),
poznávacie procesy (zachovanie, priraďovanie, triedenie –
kategorizácia)
- rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie, nácvik pravo –ľavej
orientácie ( telesná schéma, rovinná a časová orientácia)
- rozvíjanie oromotoriky, vizuomotoriky, jemnej a hrubej motoriky,
grafomotoriky
- zlepšenie techniky čítania, odstraňovanie dvojitého čítania, čítanie
s porozumením
- doučovanie a utvrdzovanie učiva

Názov krúžku:

ANGLIČTINA PRE 3. A 4. ROČNÍK

Vedúci krúžku:

PaedDr. Beata Nagyová

Deň krúžku:

pondelok alebo štvrtok (podľa dohody so žiakmi a počtu prihlásených
detí)
od 14.00

Miesto:

Jazykové laboratórium

Stručný popis:

Krúžok Angličtina pre 3. a 4. ročník je zameraný na zlepšenie
komunikačných schopností žiakov, prácu s textom – čítanie zaujímavých
článkov a rozprávok s porozumením a upevňovanie naučenej slovnej
zásoby a fráz z vyučovacích hodín. Počúvaním nahrávok, formou hier,
pesničiek a praktických aktivít si žiaci zdokonalia schopnosť porozumieť
každodenným výrazom a vetám a správne ich používať.

Názov krúžku:

Varenie, pečenie

Vedúci krúžku:

PhDr. Paluková Vlasta

Deň krúžku:

Utorok, štvrtok

Miesto:

Kuchyňa ZŠ

Stručný popis:

Krúžok je prispôsobený tak, aby sa ho mohli zúčastniť žiaci všetkých
ročníkov.
Žiaci sa naučia pripravovať zdravé a tradičné jedlá, Muffiny, medovníčky,
nátierky, polievky, koláče, rožteky, posúchy, puding, linecké koláčiky,
lístkové tyčinky a pod.

Názov krúžku:

Kretiv

Vedúci krúžku:

Mgr. Gabriela Požgayová

Deň krúžku:

utorok cca 15:00-17:00

Miesto:

trieda (4.B?)

Stručný popis:

Tvorivá výtvarná práca s rôznymi materiálmi (papier, drevo, keramika,
sklo, textil, prírodniny…..).

Názov krúžku:

ČAROVNÁ FLAUTA začiatočníci

Vedúci krúžku:

Mgr. Lucia Samuhelová

Deň krúžku:

podľa rozvrhu

Miesto:

IKC

Stručný popis:

Na krúžku Čarovná flauta začiatočníci budeme krok za krokom spoznávať
noty, hudobnú teóriu, ktorú si overíme formou pracovných listov
a rôznymi zábavnými hrami, budeme sa učiť hrať jednoduché piesne.
Získame základné schopnosti t.j. práca s dychom, správne držanie
nástroja, artikulácia. Postupne budeme rozvíjať sústredenosť, motorickú
techniku prstov, hudobnú predstavivosť, zlepšovať kvalitu dýchania.

Názov krúžku:

ČAROVNÁ FLAUTA pokročilí

Vedúci krúžku:

Mgr. Lucia Samuhelová

Deň krúžku:

podľa rozvrhu

Miesto:

IKC

Stručný popis:

Na krúžku Čarovná flauta pokročilí budeme pokračovať v spoznávaní nôt,
hudobnej teórie, ktorú si vysvetlíme a precvičíme formou pracovných
listov a rôznymi zábavnými hrami, budeme sa učiť hrať nielen jednoduché
piesne, ale aj duety a rôzne ľudové a moderné skladby s hudobným
doprovodom. Pokračovať budeme v rozvíjaní sústredenosti pri hre,
motorickej technike prstov, hudobnej predstavivosti, zlepšovaní kvality
dýchania.

Názov krúžku:

Ľudový spev

Vedúci krúžku:

Mgr. Mária Pavlovičová

Deň krúžku:

Pondelok 12.45 – 13.15

Miesto:

ZŠ, Izba pána učiteľa

Stručný popis:

Aktivity :
- spievanie slovenských ľudových piesní
- rytmizácia riekaniek
- detské ľudové hry
- hranie na ľahkoovládateľných nástrojoch
- tancovanie jednoduchých tančekov
Cieľ :
- udržiavať ľudovú pieseň a ľudové zvyky
- prezentovať činnosť krúžku na vystúpeniach
- zapojiť sa do súťaže v sólovom speve Slávik Slovenska

Názov krúžku:

Počítačová grafika a animácia pre 3. a 4. ročník

Vedúci krúžku:

Mgr. Jana Gílová

Deň krúžku:

Podľa rozvrhu

Miesto:

Informatika

Stručný popis:

Kreslenie v programe: Skicár, TuxPoint, LogoMotion, RNA
Animovanie v programe: Pivot, Revelation Natural, Art, LogoMotion

Názov krúžku:

Zdravotnícky krúžok

Vedúci krúžku:

Mgr. Slavomíra Karpačová

Deň krúžku:

Podľa rozvrhu

Miesto:

Učebňa biológie/7.B

Stručný popis:

Nácvik prvej pomoci, praktické ošetrenia, príprava na Súťaž mladých
zdravotníkov. Krúžok je vhodný pre II. stupeň.

Názov krúžku:

Príprava na testovanie z matematiky

Vedúci krúžku:

Mgr. Mária Grausová

Deň krúžku:

podľa rozvrhu

Miesto:

9.B

Stručný popis:

Krúžok pre žiakov 9. ročníka, ktorí chcú ľahšie zvládnuť Testovanie 9 –
MONITOR z matematiky. Zopakujeme si učivo podľa požiadaviek
Testovania 9 a svoje vedomosti si precvičíte na testoch.

Názov krúžku:

Chute sveta

Vedúci krúžku:

Mgr. Dominika Greifová

Deň krúžku:

podľa rozvrhu

Miesto:

žiacka kuchynka a multimediálna učebňa

Stručný popis:

Cieľom krúžku je objavovať odlišné krajiny a kultúry cez ich kuchyňu.
Jednotlivé krajiny si najprv predstavíme teoreticky, a potom si sami
pripravíme jednoduché jedlá alebo zákusky, ktoré sú pre ne typické.
Krúžok je určený žiakom druhého stupňa.

Názov krúžku:

Spoznávame dejiny

Vedúci krúžku:

Mgr. Monika Holtánová

Deň krúžku:

podľa rozvrhu bude upresnené

Miesto:

6.B, multimediálna učebňa

Stručný popis:

Krúžok je určený pre žiakov, ktorí sa chcú viac dozvedieť o dejinách,
živote svetových a slovenských osobností, ktoré zmenili svet, pokúsiť sa
odhaliť príčiny vojenských konfliktov a ich vplyv na súčasnosť. Práca na
krúžku bude prebiehať rôznymi formami – práca s literatúrou,
internetom, filmovými ukážkami, ktoré budú následne doplnené
diskusiou o téme. Žiaci si môžu prehĺbiť poznatky o dejinách, naučiť sa
pracovať s populárno-náučnou a odbornou literatúrou, vypracovať krátku
správu o téme, vytvárať prezentácie, pracovať s prameňmi, formulovať a
prezentovať fakty a vlastný názor.

Názov krúžku:

Výroba a zdobenie cukrárskych výrobkov

Vedúci krúžku:

PaedDr. Vladimír Kuzár

Deň krúžku:

v stredu od 14,00 hod. do 15,30 hod.

Miesto:

II. stupeň

Stručný popis:

Chceš pripravovať cukrárske výrobky ako profesionálny cukrár? Naučíme
ťa pripravovať cukrárske výrobky (napr.: linecké srdiečka, medovníčky,
odpaľované venčeky, mini veterníky, čokoládové košíčky...). Okrem
výroby sa taktiež budeme venovať rôznym technikám zdobenia, ktoré
používajú profesionálni cukrári (napr.: modelovanie ozdôb, ozdoby z
karamelu, čokolády, glazúry...). Krúžok je vhodný pre dievčatá aj chlapcov
7. až 9. ročníka ZŠ.

Názov krúžku:

CHEMICKÝ KRÚŽOK

Vedúci krúžku:

PaedDr. Beata Nagyová

Deň krúžku:

Utorok / streda (podľa dohody so žiakmi a počtu prihlásených detí)
od 14.00 hod.

Miesto:

Fyzikálno – chemická učebňa

Stručný popis:

Na chemickom krúžku majú žiaci možnosť realizovať bezpečné chemické
pokusy sprevádzané farebným a zvukovým efektom (napr. Farebný
ohňostroj, Chemickú sopku, Cukrovú dúhu,...) použitím bezpečných
chemických látok a bežne používaných potravín. Žiaci pracujú tiež
s mikroskopom, pripravujú preparáty na pozorovanie objektov
a jednoduchou a hravou formou sa učia pochopiť princípy prírody.

Názov krúžku:

Príprava na testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry

Vedúci krúžku:

Mgr. Rovenská Jana

Deň krúžku:

Utorok

Miesto:

Trieda 9.a

Stručný popis:

Precvičovanie práce s textom, zamerané na čítanie s porozumením,
analýza položiek testov, nácvičné testy – celkové opakovanie
a precvičovanie učiva. Precvičovanie pravopisu, určovanie slohových
útvarov, práca s umeleckým textom, aplikácia pojmov teórie literatúry.

Názov krúžku:

Florbal - 1. a 2. ročník

Vedúci krúžku:

Mgr. Richard Kovács

Deň krúžku:

Pondelok 14 – 15 hod.

Miesto:

Veľká telocvičňa

Stručný popis:

Florbal je kolektívna hra, ktorá sa hrá v telocvični s florbalovými
hokejkami a plastovou dierkovanou loptičkou. Hrajú proti sebe dve
družstvá na špeciálne florbalové bránky, v ktorých sú brankári vo
florbalovom brankárskom výstroji bez hokejky.
Žiaci sa naučia základné zručnosti, techniky a pravidlá florbalu.

Názov krúžku:

Florbal - 3. a 4. ročník

Vedúci krúžku:

Mgr. Richard Kovács

Deň krúžku:

Utorok 14 – 15 hod.

Miesto:

Veľká telocvičňa

14,00 – 15,30

Stručný popis:

Florbal je kolektívna hra, ktorá sa hrá v telocvični s florbalovými
hokejkami a plastovou dierkovanou loptičkou. Hrajú proti sebe dve
družstvá na špeciálne florbalové bránky, v ktorých sú brankári vo
florbalovom brankárskom výstroji bez hokejky.
Žiaci sa naučia základné zručnosti, techniky a pravidlá florbalu.

Názov krúžku:

Florbal - 5. a 9. ročník

Vedúci krúžku:

Mgr. Richard Kovács

Deň krúžku:

Štvrtok 14 – 15 hod.

Miesto:

Veľká telocvičňa

Stručný popis:

Florbal je kolektívna hra, ktorá sa hrá v telocvični s florbalovými
hokejkami a plastovou dierkovanou loptičkou. Hrajú proti sebe dve
družstvá na špeciálne florbalové bránky, v ktorých sú brankári vo
florbalovom brankárskom výstroji bez hokejky.
Žiaci sa naučia základné zručnosti, techniky a pravidlá florbalu.

Názov krúžku:

Športové hry 2. stupeň

Vedúci krúžku:

Mgr. Nataša Kubíková

Deň krúžku:

Streda 14.00 – 15.00 hod.

Miesto:

Veľká telocvičňa

Stručný popis:

Základy športových hier, basketbalu, volejbalu, florbalu.
Zdokonaľovanie vybíjanej, prehadzovanej. Hry sa striedajú aj podľa počtu,
zloženia a záujmu detí.

Názov krúžku:

Športové a pohybové hry ŠKD

Vedúci krúžku:

Mgr. Jozef Hladký

Deň krúžku:

Pondelok 15.00 – 16.00 hod. – 1. a 2. ročník
Streda 15.00 – 16.00 hod. – 3. a 4. ročník

Miesto:

Veľká telocvičňa školy

Stručný popis:

Krúžok je určený pre žiakov I. stupňa, ktorí navštevujú ŠKD.
Hravou formou sa budem snažiť deti naučiť základy mnohých športov.
Od atletiky cez gymnastiku až po kolektívne loptové hry ako basketbal
alebo florbal. Aby došli domov poriadne unavení ale s úsmevom na tvári.

Názov krúžku:

FIT ŠPORT

Vedúci krúžku:

Mgr. Miriam Lišková

Deň krúžku:

Pondelok - 12.00 – 14.00

Miesto:

malá telocvičňa

Stručný popis:

Krúžok je zameraný nielen na cvičenie na fit loptách (koordinácia tela),
ale aj na hry, ktoré rozvíjajú rýchlosť a obratnosť tela.

