
POZOR! 
Aktuálna ponuka záujmových útvarov v CVČ   

Šikovné sovičky  
na školský rok 2018/2019 

 
 
 
 
 
 

 Záujmová oblasť  
názov záujmového útvaru 

Meno vedúceho 
záujmového útvaru 

Veková  
skupina pre ktorú  
je ZÚ určený 

Termín činnosti  
ZÚ 

    Kultúrna a umelecká oblasť    

1.  Mažoretky 
Nácvik choreografií na rytmickú hudbu, reprezentácia školy pri 
rôznych príležitostiach školy a mesta Dolný Kubín. 

 
PaedDr. Eleonóra 
Germušková 

 
1.-6.roč. 

Utorok  
13:30 14:30 

2.  Divadelný krúžok 
Nácvik divadelných hier, prezentácia školy, zapájanie sa do 
vyhlásených regionálnych súťaží a prehliadok amatérskych 
divadelných skupín. 

 
Mgr. Jozef Strapec 

 
1.-9.roč. 

Streda 
13:25 – 15:25 

3.  Šikovníček 
Krúžok je zameraný na tvorivé činnosti pomocou rôznych 
výtvarných techník ako sú servítková technika, maľovanie na sklo, 
práca s odpadovými materiálmi a podobne.  

 
PaedDr. Ľubomíra 
Trnkócyová     
 

 
1.-2.roč. 

Streda 
13:30 – 15:30 

4.  Darček 
Krúžok je zameraný na tvorivé činnosti pomocou rôznych 
výtvarných techník ako sú servítková technika, maľovanie na sklo, 
práca s odpadovými materiálmi a podobne. Krúžok je zameraný 
na náročnejšie tvorivé činnosti. 

 
PaedDr. Ľubomíra 
Trnkócyová     

 
3.-5.roč. 

Utorok 
13:30 – 15:30 

5.  FS Kohútik   Piatok 



Tanec, spev a ľudové tradície. Reprezentácia na rôznych školských 
a mestských akciách. Účasť na prehliadkach a folklórnych 
festivaloch.  

 

Milota Kelčíková 1.-8. roč. 15:00 – 16:30 

6.  Čitateľský krúžok 
Krúžok je určený pre deti ktoré radi čítajú. Je zameraný na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti a zručnosti, rozvoj slovnej zásoby 
a predstavivosti u detí na prvom ako aj na druhom stupni ZŠ. 

 
Milota Kelčíková 

 
2.-5. roč. 

Utorok 
14:00 – 16:00 
V Školskej knižnici 

  

Technická a prírodovedná oblasť 
   

7.        Programovanie 
Základy programovania v programovacích jazykoch a práca s 3D 
tlačou. 

 
Mgr. Juraj Machaj 

 
6.-9. roč. 

Utorok 
14:00 – 16:00 
PC učebňa 

8.  Lego 
Počas práce v útvare budú deti pracovať so stavebnicou Lego, 
rozvíjať fantáziu,  tvorivé myslenie. Zručnosti na rozvoj jemnej a 
hrubej motoriky. 

 
Mgr. Drahoslava Dudáková    

 
1.-4. roč. 

Streda 
13:30 – 15:30 

9.  Z každého rožku trošku 
Záujmový útvar bude zameraný na zaujímavosti z fyziky, chémie, 
techniky, prírody okolo nás a tajomstiev jej fungovania. Deti sa 
počas celého roka naučia pripraviť rôzne fyzikálne a chemické 
pokusy, v školskej dielni budú vyrábať výrobky a dozvedia sa 
mnoho nového o prírode. 

Mgr. Jana Majerská 1.-4. roč. 
5.-9. roč. 

Utorok 
14:00 – 16:00 
 
Učebňa fyziky 

10.  Mladý remeselník 
Deti budú pracovať s moderným náradím, prístrojmi 
a elektrotechnikou. Budú využívať na prácu rôzny materiál ako 
drevo, kov, plast, plech, drôt a iné. Práca s 3D tlačou. 

 
Mgr. Rastislav Eliaš 

 
5.-9. roč. 

Streda 
14:00 – 15:00 
Školské dielne 

  Športová oblasť    

11.      Florbalový krúžok 
Cieľom krúžku je rozvoj pohybových schopností žiakov, osvojenie 
si základných herných činností jednotlivca vo florbale, účasť 
v Slovenskej florbalovej lige v kategóriách od najmladších žiakov. 

 
Mgr. Juraj Lakoštík 

 
1.-9. roč. 

Pondelok VTV 
13:30 – 17:30 
Štvrtok VTV 
14:30 – 18:30 
Deti budú mať hodinový tréning, 
rozpis do jednotlivých skupín bude 
včas zverejnený. 

12.       Gymnastický krúžok  
Krúžok je zameraný na rozvoj pohybových schopností detí. 

Zvládnutie jednoduchých, ale aj náročných gymnastických 

 
Mgr. Katarína Tabačáková 
Phd. 

 
1.-9. roč. 

Pondelok MTV 
13:30 – 15:30, 15:30 – 17:30 
Štvrtok MTV 



prvkov a cvikov a zostáv. Cvičení na rôznych gymnastických 
náradiach. Vybrané deti jednotlivých vekových kategórií sa počas 
roka budú zúčastňovať gymnastických súťaži v rámci Slovenka. 

14:30 – 16:30, 16:30 – 18:30 
Rozpis do jednotlivých skupín 
bude včas zverejnený. 

13. Hráme bedminton 
Krúžok je zameraný na základy bedmintonu u najmladších detí až 
po účasť v bedmintonovej súťaži organizovanej bedmintonovým 
zväzom v rámci celého Slovenska vo výkonnostných kategóriách 
U11, U13. 

Mgr. Anna Vešelényiová 1.-6. roč. Utorok VTV 
15:30 – 17:30, 17:30 – 19:30 
Streda VTV 
14:30 – 16:30 
Piatok VTV 
14:30 – 16:30, 16:30 – 18:30 
Rozpis do jednotlivých skupín 
bude včas zverejnený. 

14.      Futbalový krúžok 
Krúžok je zameraný na herné činnosti  a techniku ovládania 
futbalovej lopty, pohyb na ihrisku. Rozvoj spolupráce, zmyslu pre 
fér plej u najmladších hráčov. 

Mgr. Juraj Lakoštík 1.-3. roč. Piatok MTV 
15:00 – 17:00 
 

15.      Súťažný bedminton 
      Krúžok je určený pre deti ktoré sa  zúčastňujú bedmintonových    

turnajov registrovaných hráčov v kategórii U15, U17 

 
Mgr. Jaroslava Komorová 

 
5.-9. roč. 

Utorok VTV 
13:30 – 15:30 
 

16.       Bedminton pre pokročilých 
      Krúžok je určený pre deti ktoré sa  zúčastňujú bedmintonových    

turnajov registrovaných hráčov v kategórii U15, U17 

 
Adam Brestovský 

 
7.-9. roč. 

Streda VTV 
16:30 – 18:30 
 

17.      Volejbal 
Krúžok je zameraný na herné činnosti  a techniku ovládania 
volejbalovej lopty, pohyb na ihrisku. Rozvoj spolupráce, zmyslu 
pre fér plej.  

 
Mgr. Iveta Eliášová 

 
7.-9. roč. 
 

Utorok MTV 
13:30 – 15:30 
 

 

 

    Spoločenskovedná oblasť 

   

18. Škola hrou 1., 2.,3., 
Praktickými činnosťami a pestrými  aktivitami zabezpečuje náplň 
krúžku rozvoj životných zručností. 

 

Mgr. Jana Hrabčáková 
Mgr. Zlata Jurčiaková 
Mgr. Eva Janáková 
 

2. roč. Utorok  
13:30 – 15:30 
 

19. Varíme s láskou 
Záujmový útvar je určený pre deti ktoré sa radi venujú vareniu, 
pečeniu a činnostiam ktoré s tým súvisia. 

Milota Kelčíková 3.-9. roč. Pondelok 
14:00 – 15:00 
Školská kuchynka  
 

 HORÚCE NOVINKY!    

20. Mladý moderátor Dušana Szalak 3.-9. roč. Pondelok 



´Moderátor je v dnešnej dobe veľmi atraktívna pozícia a 
mladými je vnímaná ako "in" zamestnanie. V tomto záujmovom 
útvare sa budete učiť rôzne techniky verbálnej a neverbálnej 
komunikácie, jazykové cvičenia, vyskúšate si načítavať text, 
natočíte krátky blog, stretnete sa s moderátorkou a zažijete veľa 
zaujímavých aktivít. 

 

13:30 – 15:30 

 

21. Z rozprávky do rozprávky 
V tomto záujmovom útvare sa deti oboznámia s rôznymi 
rozprávkami, ktoré budú nie len čítať a počúvať, ale aj 
dramatizovať, to znamená hrať, pripravovať kulisy, scény, 
kostýmy a samozrejme pravidelne prezentovať všetko čo 
sa naučili. 

Dušana Szalak 2.-9. roč. Utorok 
13:30 – 15:30 

 

22. Komiksovo 
V krúžku budú deti nie len čítať zaujímavé komiksy, ale ich 
aj vytvárať na pokračovanie, literárne aj graficky. Pri 
grafickej realizácii budú využiť rôzne techniky. Stretnú sa 
s profesionálnym tvorcom komiksov... 
Prezentovať svoje práce budú deti formou výstav, súťaží a 
v školskom časopise. 

 

Dušana Szalak 3.-9. roč. Streda 
13:30 – 15:30 

 

23. Divadelný súbor  
Vedúca ZÚ sa venuje výlučne svojej tvorbe, kt. vzniká 
priamo za pomoci členov súboru, takže ide o tvorivé 
divadlo, kde si deti a mládež vyskúšajú nielen samotné 
herectvo, ale aj scenáristiku, dramaturgiu a réžiu. Používa 
často formy lyrického divadla, tanca, hudby a pod. 
 

 

Dušana Szalak 3.-9. roč. Štvrtok 
13:30 – 15:30 

 

24. Bábkové divadlo / Bábkari  
V rámci činnosti ZÚ sa deti naučia všetky techniky, postupy 
a druhy bábkového divadla. Práca v ZÚ zahŕňa aj výrobu 
jednotlivých druhov bábok, kt. neskôr slúžia v divadelnom 
súbore, prípadne vo vyuč. procese pre pedagógov alebo 
ako výzdoba školy.  

Dušana Szalak 3.-9. roč. Piatok 
13:30 – 15:30 

 

25. Posunková reč Dušana Szalak 3.-9. roč.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri výučbe posunkovej reči vstúpia deti do sveta ticha a 
zoznámia sa so základnými znakmi posunkovej reči, naučia 
sa prstovú abecedu, dozvedia sa o spôsobe komunikácie s 
nepočujúcimi, artikulácii a odzeraní z úst. Naučia sa, že 
gramatika tvorby viet je u nepočujúcich odlišná 
a podobne, stretnú sa s nepočujúcimi ľuďmi 
a profesionálnou prekladateľkou. 



 
 

 Riadne vyplnenú prihlášku dieťaťa do záujmového útvaru je potrebné odovzdať najneskôr do 7.9.2018 triednemu učiteľovi, alebo 

zaslať na e-mail: anna.veselenyiova@zsjmdk.org 

 Výška príspevku pre deti s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne je 3€ na mesiac (30€ ročne) za každý záujmový útvar,  ktorý dieťa navštevuje.  

 Výška príspevku pre deti s trvalým pobytom mimo Dolného Kubína je 6€ na mesiac (60€ ročne) za každý záujmový útvar ktorý dieťa navštevuje. 

 V prípade, že obec uhradí príspevok za dieťa do CVČ pri ZŠ J. Matúšku, bude zákonný zástupca o tejto skutočnosti informovaný. Vzniknutý finančný 

rozdiel bude vrátený z účtu ZŠ Janka Matúšku na konci školského roka po vyúčtovaní.  

 Prosíme, aby zákonný zástupca dieťaťa  vypísal za každý záujmový útvar osobitnú prihlášku, ak už ste prihlášku 

odovzdali na konci školského roka, nie je potrebné podávať novú prihlášku! 

Upozornenie 

 

Poplatok za september a október je potrebné uhradiť najneskôr do 20.9.2018 prevodom na účet podľa predpisu ktorý je uvedený v AScagende pre každé  

dieťa. Prihlasovacie údaje pre deti ZŠ Janka Matúšku sú rovnaké, ako pri kontrole známok dieťaťa. Deti ktoré navštevujú inú ZŠ dostanú prihlasovacie 

údaje od vedúceho krúžku. 

Číslo účtu:  3556054358/0200 

IBAN:   SK66 0200 0000 0035 5605 4358,  

VS:                       má pridelené každé dieťa iný 

Suma:   podľa predpisu 

Poznámka pre prijímateľa:  meno, priezvisko dieťaťa, trieda ktorú navštevuje, 

V prípade vkladu priamo na účet je potrebné k danej sume pripočítať 1,30€ (bankový manipulačný poplatok ) . 

V prípade akýchkoľvek otázok,  môžete kontaktovať ZRŠ Mgr. Anna Vešelényiová na t.č. : 0905 164 765  
 
 

 

 

 

 


