Názov krúžku:
Vedúci krúžku:
Deň krúžku:
Miesto:

Anglický čitateľský klub
Mgr. Monika Holtánová
Utorok 14:00 -16:00
V.C

Stručný popis:

Krúžok je zameraný na čítanie autentických anglických textov (primeraných veku
žiakov) od anglických/ amerických klasických autorov ale i aktuálne populárne
texty z časopisov a internetu. Práca krúžku je zameraná na upevňovanie a
rozširovanie slovnej zásoby a gramatických štruktúr a rozvoj čítania s
porozumením. Na čítanie textov nadväzujú ďalšie činnosti - pracovné listy, hry,
diskusia, práce v skupine/ dvojici, prezentácie, dramatizácia textu, nácvik
divadielka.

Názov krúžku:

ANGLIČTINA PRE 3. A 4. ROČNÍK

Vedúci krúžku:

Beata Nagyová

Deň krúžku:

pondelok / štvrtok (podľa dohody so žiakmi a počtu prihlásených detí)
od 13.30 (alebo 14.00)

Miesto:

Jazykové laboratórium

Stručný popis:

Krúžok Angličtina pre 3. a 4. ročník je zameraný na prácu s textom – čítanie
zaujímavých článkov a rozprávok s porozumením, zlepšenie komunikačných
schopností žiakov 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:

FIT ŠPORT

Vedúci krúžku:

Mgr. Miriam Lišková

Deň krúžku:

STREDA - 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.

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:

Žurnalistický

Vedúci krúžku:

Angerová

Deň krúžku:

Štvrtok

Miesto:

Multifunkčná učebňa

Stručný popis:

Náplňou krúžku je tvorba školského časopisu Lamačanko - písanie článkov
o triednych a školských aktivitách, prepisovanie príspevkov na počítači,
kreslenie obrázkov a grafická úprava jednotlivých strán.
Krúžok je určený pre 4. – 8. ročník.

Názov krúžku:

Astronomický krúžok

Vedúci krúžku:

Ing. Mgr. Jana Budinská

Deň krúžku:

Štvrtok 14:00

Miesto:

FCH učebňa

Stručný popis:

Astronomický krúžok je pre žiakov od 4. do 9. ročníka. Je určený pre všetkých,
ktorí chcú vedieť niečo o vesmíre, galaxiách, hviezdach a planétach.

Názov krúžku:

Matematika pre 8. ročník

Vedúci krúžku:

Mgr. Mária Grausová

Deň krúžku:

Štvrtok

Miesto:

Trieda 8.B

Stručný popis:

Krúžok pre žiakov, ktorí si potrebujú precvičiť učivo matematiky 8. ročníka.

Názov krúžku:

Príprava na TESTOVANIE 9 - matematika

Vedúci krúžku:

Mgr. Mária Grausová

Deň krúžku:

Utorok

Miesto:

Trieda 9.A

Stručný popis:

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

Názov krúžku:

Športové a pohybové hry

Vedúci krúžku:

Mgr. Jozef Hladký

Deň krúžku:

Pondelok 15:00 – 16:00 ( 1-2 ročník )

Miesto:

Veľká telocvičňa

Stručný popis:

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.

Štvrtok 15:00- 16:00 ( 3-4 ročník )

Názov krúžku:

Tanečný krúžok

Vedúci krúžku:

Mgr. Erika Kilian

Deň krúžku:

Streda, 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:

Doučovanie v IV.C

Vedúci krúžku:

Mgr.Anna Chrenková

Deň krúžku:

utorok

Miesto:

IV.C trieda

Stručný popis:

Precvičovanie učiva hlavne zo slovenského jazyka a matematiky hravou formou
pre žiakov IV. C triedy.

Názov krúžku:

Florbal - 3. a 4. 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 - 1. a 2. ročník

Vedúci krúžku:

Mgr. Richard Kovács

Deň krúžku:

Utorok 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 - 5. a 9. ročník

Vedúci krúžku:

Mgr. Richard Kovács

Deň krúžku:

Streda 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:

štvrtok od 14:00

Miesto:

veľká telocvičňa

Stručný popis:

Nácvik a zdokonaľovanie športových hier : vybíjaná, basketbal, prehadzovaná,
florbal a iné...

Názov krúžku:

Varenie, pečenie

Vedúci krúžku:

Paluková Vlasta

Deň krúžku:

Utorok- 13.00 – 14.00 h
Štvrtok- 14.00- 15.00 h
Kuchyňa na ZŠ

Miesto:
Stručný popis:

Krúžok je prispôsobený tak, aby sa ho mohli zúčastniť žiaci od prvého
ročníka. Budú sa pripravovať rôzne koláče, polievky, chuťovky, šaláty.
Venovať sa budeme aj zdravej výžive prípravou smoothy, kokteilov,
šalátov a nátierok. Nezabudneme ani na tradičné slovenské jedlá ako sú
halušky, kapustnica a pod.

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:

Hudobno-dramatická dielňa

Vedúci krúžku:

Mgr. Miriama Šelepová

Deň krúžku:

Utorok

Miesto:

Izba pána učiteľa, ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava

Stručný popis:

Na hudobno-dramatickej dielni sa budú žiaci venovať príbehu (rozprávke,
scénke – podľa vlastného výberu). Okrem dramatizácie príbehu, spoločne so
žiakmi zhudobníme niektoré z jeho textov, budeme sa zaoberať výberom
sprievodnej hudby, nacvičíme piesne (spev + hra na jednoduchých perkusijných
nástrojoch) a jednoduché choreografie/tančeky.
Taktiež si ukážeme ako sa pracuje v jednoduchých zvukových editoroch,
budeme sa venovať tvorbe kostýmov, kulís, atď.
Spolu so žiakmi utvoríme malý školský muzikál 

Názov krúžku:

ČAROVNÁ FLAUTA

Vedúci krúžku:

Mgr. Lucia Samuhelová

Deň krúžku:

utorok 13:00
streda 14:00
trieda 5.B

Miesto:
Stručný popis:

Na krúžku Čarovná flauta budeme krok za krokom spoznávať noty,
hudobnú teóriu, ktorú si overíme prostredníctvom 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:

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9 A PRIJÍMACIE POHOVORY ZO SJL

Vedúci krúžku:

Mgr. Slavomíra Karpačová

Deň krúžku:

štvrtok, 14.00, 90 minút

Miesto:

IX.A

Stručný popis:

Príprava žiakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy.
Hlavnou náplňou je riešenie a analýza skúšobných testov, opakovanie
a upevňovanie učiva základnej školy.

