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Charakteristika centra voľného času 
   CVČ je náväznosťou  na dlhoročné skúsenosti z krúžkovej činnosti na našej škole, ponúka 

tradičné atraktívne aktivity a súťaže pre mládež, rozvíjanie osobnostných a vedomostných 

kompetencií žiakov a takisto začleňuje do svojho programu i najaktuálnejšie témy a 

problematiku súčasnej spoločnosti. Centrum voľného času sa každý rok člení na viacero 

záujmových útvarov, v jednom záujmovom útvare je max. 20 detí. Záujmové útvary a aktivity 

CVČ sú prístupné pre všetkých žiakov školy.  

   Členovia centra majú možnosť pod vedením kvalifikovaných a kreatívnych vedúcich 

aktívne tráviť svoj voľný čas po vyučovaní, zúčastniť sa rôznych športových i spoločenských 

aktivít, vybrať si z ponuky záujmových útvarov, relaxovať, zabávať sa.  

   CVČ sa bude aktívne podieľať na príprave a organizácií školských podujatí, spolupracovať 

s učiteľmi. Centrum bude mať kvalitné materiálno-technické i priestorové vybavenie, ktoré 

uspokojí záujmy všetkých členov.  

   Činnosť i vybavenie CVČ sú zárukou kvalitne stráveného voľného času mládeže pod 

pedagogickým vedením. Záujmové činnosti  pomáhajú šíriť dobré meno našej školy na 

verejnosti.  

 

Charakteristika žiakov 
   CVČ môžu navštevovať všetci žiaci našej školy. Sú to žiaci prevažne z Dlhej Lúky, Smilna, 

Chmeľove, Zborova a Bardejova. CVČ poskytuje záujmovú činnosť 149 žiakom. Patria k nim 

aj žiaci zo ŠVVaP a žiaci z iných základných škôl. 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
Rodičia:  

 rodičia – zber druhotných surovín, materiálne vybavenie strediska, riešenie 

výchovných problémov žiakov.  

 

Iné subjekty: 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – výchovné 

poradenstvo.  

 Farský úrad v Zborove – poradenstvo a spolupráca v náboženských otázkach. 

 Mesto Bardejov – finančná podpora. 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy v CVČ 
Vlastné ciele a poslanie výchovy v centre voľného času: 

 pomáhať deťom užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať, 

 rozvíjať osobnosť, záujmy a talent detí, 

 rozvíjať schopnosti a športové predpoklady detí, 
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 podporovať tvorivosť detí, 

 vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností detí, 

 zabezpečovať rôznorodé súťaže na miestnej, prípadne okresnej úrovni, 

 rozvíjať schopnosť detí reprezentovať seba a školu, 

 poznať a uvedomovať si pozitíva pravidelného aktívneho relaxu,  

 podporovať fantáziu a kreativitu pri pohybových aktivitách,  

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybových aktivitách,  

 tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov,  

 empatia, charitatívna činnosť, prosociálne cítenie,  

 prevencia agresie, násilia a šikanovania,  

 vytvárať kladný vzťah k správnym morálnym a kresťanským hodnotám. 

 

Zameranie CVČ a rozvíjanie kompetencií žiakov 
   Centrum voľného času je zamerané na rozvíjanie kompetencií žiakov v rámci 

voľnočasových aktivít.  

   Výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase umožňuje individuálny rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Podporuje vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného času, aktívnemu 

oddychu, rozvoju svojho talentu a celoživotnému vzdelávaniu. Učí ho úcte k ľudským právam 

a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným 

hodnotám a tradíciám štátu a cirkvi, ako aj iným kultúram a národom. 

  Kompetencie sa prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjajú a navzájom 

prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Žiak si ich rozvíja účasťou na 

záujmovej a oddychovej činnosti.  

   Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu žiaka v CVČ.  

   Žiak CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho 

individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke trvania jeho pobytu v CVČ.  

 

Kompetencie, ktoré sú rozvíjané prostredníctvom CVČ: 

Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu: 

 zbiera informácie z rôznych zdrojov, 

 získané vedomosti dáva do súvislosti,  

 skúsenosti uplatňuje v praxi, 

 hodnotí sám seba – sebareflexia, sebahodnotenie, 

 objektívne porovnáva výsledky svojej práce s výsledkami práce svojich vrstovníkov, 

 vie oceniť prácu iných, 

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží, 

 vie pracovať hravou formou s deťmi so ŠVVP.  

Kompetencie komunikatívne: 
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 ovláda reč, rozširuje si slovnú zásobu čítaním a počúvaním, 

 ovláda komunikáciu s rovesníkmi, s dospelými, 

 vie správne argumentovať, 

 zapája sa do diskusií, 

 obhajuje svoj názor, 

 naučí sa vyjadriť svoje myšlienky. 

Sociálne kompetencie: 

 zvláda tímovú (skupinovú) prácu, 

 učí sa obhájiť svoj názor a návrh v skupine, 

 vie si nájsť miesto v kolektíve, 

 rieši konflikty a problémy, 

 váži si sám seba, svoje zručnosti. 

Pracovné kompetencie: 

 samostatne pracuje na úlohe, 

 vie si plánovať prácu, 

 ovláda jednoduché manuálne činnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický 

život, 

 motivuje sa k práci, 

 vie prežívať radosť z malých výsledkov práce, 

 rešpektuje prácu druhých, 

 vie prekonávať prekážky, 

 spolupracuje s deťmi rôzneho veku, vzájomne sa učí a obohacuje, 

 učí sa plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť. 

Občianske kompetencie: 

 rozvíja sociálne vedomie, 

 rešpektuje národnosť a rasu – empatia, 

 uvedomuje si svoje správanie sa voči sebe a okoliu, 

 vie  pracovať s rizikovými skupinami, sociálne handicapovanými, nezamestnanou 

mládežou, 

 rešpektuje a stotožňuje sa so životom podľa evanjelia.  

Kultúrne kompetencie: 

 poznáva kultúrne pamätihodnosti hornošarišského regiónu, 

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, 

 rešpektuje iné kultúry a zvyky, 

 aktívne sa podieľa na kultúrnych podujatiach oddelení CVČ, 

 kultivuje svoj talent, 
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 ovláda základy kultúrneho správania rozpozná vhodné a nevhodné správanie sa, vníma 

agresivitu, šikan a vie sa brániť. 

 

Kompetencie k používaniu IKT: 

 dokáže obsluhovať počítač a prislúchajúce periférne zariadenia, 

 dokáže používať digitálny fotoaparát, vie upravovať a tlačiť fotografie, 

 vie požívať internet na vyhľadávanie informácií i zábavu, 

 dokáže komunikovať za pomoci internetu. 

Formy výchovy a vzdelávania 
   Dochádzka dieťaťa je pravidelná alebo nepravidelná. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú 

a oddychovú činnosť budeme realizovať pravidelnými, priebežnými príležitostnými, 

spontánnymi činnosťami v záujmovom útvare a jednorazovými podujatiami v CVČ. 

 

Formy práce: 

 otvorená komunikácia, 

 pohybové hry,  

 besedy, diskusie,  

 rozhovory,  

 tvorivé dielne,  

 záujmové krúžky,  

 psychomotorické cvičenia, kreatívne a estetické pohybové aktivity,  

 hudobno-dramatické formy , 

 percepčné činnosti (hudbu vyjadri pohybom), inštrumentálne činnosti , 

 návštevy a exkurzie,  

 kontakty s prírodou, 

 diskotéky,  

 aktívne využívanie informačných technológii pri výučbe i výchove,  

 tradičné a netradičné hry. 

Tematické oblasti výchovy 
Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa realizuje v týchto výchovných oblastiach: 

 vzdelávacia oblasť 

 spoločensko – vedná oblasť 

 pracovno – technická oblasť 

 prírodovedno – environmentálna oblasť 

 esteticko – kultúrna oblasť  

 telesná a športová oblasť 

 

     Ciele výchovy a vzdelávania vo voľnom čase podľa výchovných oblastí: 
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      Oblasť vzdelávacia: 

 

 rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh, 

 rozvíjať finančnú gramotnosť, 

 rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, 

 získavať nové poznatky a informácie, 

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

      Oblasť spoločensko – vedná: 

 získavať hlasovú a pohybovú prípravu, 

 vytvárať pozitívny vzťah k hovorenému slovu, cudziemu jazyku a hudbe, 

 využívať získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov, spolupracovať 

s ostatnými, 

 zoznamovať sa so zdravým životným štýlom, 

 získavať všeobecný prehľad o spoločenskom dianí, 

 aktívne sa zapájať do spoločenského diania, zúčastniť sa súťaží a prehliadok. 

      Oblasť pracovno – technická: 

 rozvíjať logické a technické myslenie, 

 rozvíjať motorické schopnosti, 

 vedieť pracovať podľa návodu, popisu, plánu, 

 aplikovať poznatky, vytvárať nové kombinácie, 

 samostatne a systematicky pracovať, 

 orientovať sa vo vyhľadávaní informácii prostredníctvom internetu, 

 bezpečne využívať pracovné nástroje a prístroje. 

      Oblasť prírodno – environmentálna: 

 poznať základné životné funkcie flóry a fauny, 

 rozvíjať cit k živým tvorom a prírode, 

 pestovať životné postoje a návyky k ochrane životného prostredia, zodpovednosť, 

tolerancia a spolupráca, 

 chápať základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy. 

  Oblasť esteticko – kultúrna: 

 rozvíjať manuálne zručnosti a jemnú motoriku, 

 zapájať fantáziu pri tvorbe vlastných návrhov, 

 rozvíjať tvorivosť a predstavivosť, 

 získavať kladný vzťah k hudbe, výtvarnému umeniu a kultúrnemu dedičstvu, 

 získavať cit pre hudbu, rytmus a tempo, 

 aktívne sa zapájať do súťaží a prehliadok, 

 vytvárať tanečné zostavy, 
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 vedieť prezentovať sa na akciách CVČ a vystupovať na verejnosti. 

 

      Oblasť telesná a športová 

 objavovať a ďalej rozvíjať vlastné pohybové schopnosti, 

 rozvíjať pohybové schopnosti – obratnosť, rýchlosť, pružnosť, 

 rozvíjať morálno - vôľové vlastnosti a zmysel pre fair play, 

 spolupracovať v skupine – tímová práca, 

 vedieť sa orientovať v prírode, zvládnuť techniku táborenia v prírode, 

 upevňovať vzťah k pohybu, 

 aktívne sa zapájať do športových aktivít, zúčastňovať sa súťaží. 

 

   Výchovný plán 
   Výchovný plán bude realizovaný prostredníctvom aktivít v jednotlivých záujmových 

útvaroch. Prostredníctvom jednotlivých aktivít sú realizované všetky tematické oblasti 

výchovy. Každý záujmový útvar pracuje podľa svojho ročného plánu a plní svoje výchovné 

štandardy a osnovy. 

Ponúkané záujmové útvary v školskom roku 2018/2019: 
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p.č.  názov skratka 
Tematická oblasť 

výchovy 
popis termin Veduci 

1 
Cykloturistický 

krúžok 
CTK 

telesná a 
športová 

Krúžok zameraný na rozvoj fyzického pohybu a zručností 
žiakov s hlavným dôrazom na turistiku a cyklistiku. 

piatok           
14:00  -  17:00 

Mgr. Marián 
Jurčišin Kukľa 

2 
Čitateľsko-

spisovateľský krúžok 
ČSK 

spoločensko - 
vedná 

Práca s knihami, požičiavanie kníh, rozvíjanie literárneho 
talentu u žiakov 

piatok                
od 13:25 do 

15:25 

PaedDr. Juliána 
Delejová 

3 Doučovanie zo SJL DSJL vzdelávacia Príprava deviatakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory 
pondelok     

13:30 - 15:30 
PaedDr. Juliána 

Delejová 

4 
Krúžok IKT pre 
začiatočníkov 

KIKTZ 
spoločensko - 

vedná 
základy práce s internetom, komunikácia, formatovanie textu, 

grafika, tabuľka. 
pondelok    

13:25 - 15:25 
Ing. Stanislav 

Rondzik 

5 Krúžok varenia KV 
pracovno - 
technická 

varenie hrou, príprava jedál 
pondelok od 

13:25 do 15:25 
Mgr. Ivana 

Vagaská 

6 Let´s speak English I. LSE1 
spoločensko - 

vedná 
komunikácia v anglickom jazyku pre I. stupeň 

streda                
od 13:15 do 

15:15 

Mgr. Lívia 
Kováčová 

7 Let´s speak English II. LSE2 
spoločensko - 

vedná 
komunikácia v anglickom jazyku pre II. stupeň 

štvrtok          
13:30 - 15:30 

Mgr. Andrea 
Tarnovská 

8 
Matematika pre 

deviatakov 
MAT9 vzdelávacia 

Príprava na Testovanie 9, príprava na prijímacie skúšky, 
rozšičujúce učivo 

utorok           
13:30  -  14:30, 

štvrtok          
13:30  -  14:30 

Mgr. Michal Gura 

9 Pohybové hry 1 PH1 
telesná a 
športová 

Rozvijanie športových zručnosti 
utorok            

13:15 - 15:15 
Mgr. Rastislav 

Zámborský 

10 Pohybové hry 2 PH2 
telesná a 
športová 

Rozvijanie športových zručnosti 
štvrtok          

13:15 - 15:15 
Mgr. Rastislav 

Zámborský 
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11 Prírodovedný krúžok PRK 
prírodno - 

environmentálna 
Chov zvierat,  vychádzky do prírody spojene s pozorovaním, 

zber liečivých rastlín 
pondelok     

13:30  -  15:30 
Mgr. Michal Gura 

12 Prvá pomoc v praxi TvB 
prírodno - 

environmentálna 
Zážitkové učenie sa prvej pomoci prostredníctvom aktivít 

streda            
14:00 - 16:00 

Mgr. Klaudia 
Olejárová 

13 Robotický krúžok RK 
spoločensko - 

vedná 
programovanie lego robotov, príprava na súťaže  

streda            
13:25 - 15:25 

Ing. Stanislav 
Rondzik 

14 Šikovné ruky ŠR 
pracovno - 
technická 

Krúžok zameraný na tvorenie, kreslenie, maľovanie... 
štvrtok          

13:15  -  15:15  
Mgr. Ivana 

Vagaská 

15 Škola hrou ŠH vzdelávacia 
Popopludňajšie aktivity pre druhákov so zameraním na 

doučovanie slabších žiakov 
utorok           

12:45  -  14:45   
Mgr. Ivana 

Vagaská 

16 Štvrtácke popoludnie ŠtP vzdelávacia 
Nácvik piesní na sv. omšu a rôzne podujatia, príprava žiakov 

na vystúpenia a hudobné súťaže, doučovanie, návštevy 
knižnice, didaktické hry . 

utorok od        
13:15 do 15:15  

Mgr. Silvia 
Demská 

17 Tretiacke popoludnie TP vzdelávacia 
 Príprava žiakov na súťaže, doučovanie, návštevy knižnice, 

didaktické hry  
štvrtok          

12:30 - 14:30 
Mgr. Valeria 
Kobulnická 

18 Zábavné popoludnie ZP vzdelávacia 
Počítačové hry, didaktické hry, doučovanie žiakov so slabého 

sociálneho prostredia 
utorok           

12:30  -  14:30 
Mgr. Valeria 
Kobulnická 
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Výchovný jazyk 
  Výchovným jazykom v CVČ je slovenský jazyk ako štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

Personálne zabezpečenie 
   Prevádzku CVČ bude zabezpečovať spolu 11 zamestnancov. Z toho 11pedagogických 

zamestnancov. 

   Požadovaným vzdelaním pre pedagogického zamestnanca v CVČ je stredná pedagogická 

škola alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (najmä odbor vychovávateľstvo a 

príbuzné pedagogické vedy). 100 % pedagogických zamestnancov spĺňa kvalifikačné a 

odborné predpoklady.  

   Pedagogickí zamestnanci sa príležitostne zúčastňujú ďalšieho vzdelávania a 

sebavzdelávania zameraného na kultiváciu zručnosti pre vedenie záujmových útvarov.  

   Pedagogickí zamestnanci a vedúci záujmových a športových útvarov ovládajú špecifické 

zručnosti ako: hra na hudobný nástroj, informatika a iné. 

   Podieľajú sa na príprave a realizácii rôznych súťaží, výletov a vychádzok do prírody.
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Materiálno – technické a priestorové podmienky 
   Priestory pre činnosť záujmových útvarov sú vyhovujúce, majú vyhovujúce hygienické 

podmienky. Žiaci majú skrinky na odkladanie obuvi a šatstva a sociálne zariadenia.  

   V každej miestnosti je umývadlo s pitnou vodou. Materiálne a technické vybavenie je veľmi 

dobré pre činnosť všetkých záujmových útvarov. 

   Pre potreby záujmových útvarov máme k dispozícií školské ihrisko, prispôsobené na 

kolektívne hry (volejbal, vybíjaná, basketbal), počítačovú učebňu, kuchynku a nové učebne 

vybavené didaktickou technikou. Do školy, teda aj do CVČ je bezbariérový prístup.  

Prevádzka CVČ  
CVČ má celoročnú prevádzku. Je otvorené denne, najmä po skončení vyučovania, od 11.30 –

do 16.00 hod. Počas príležitostných akcií aj v sobotu a v nedeľu. 

Hospodársko –technická činnosť Bude zameraná na:  

 Dodržiavanie finančnej disciplíny  

 Uplatňovanie zásad hospodárnosti  

 Získavanie sponzorských príspevkov 

 Skvalitnenie materiálno–technického vybavenia a zariadenia. 

 

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

 
   Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečíme základným poučením detí o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v CVČ, ktoré zrealizujú pedagogickí zamestnanci a 

vedúci záujmových útvarov pri nástupe detí do CVČ a neskôr im ho budú permanentne 

pripomínať. 

   Zabezpečíme nepretržitú starostlivosť a dohľad na deti pri všetkých činnostiach 

zabezpečovaných CVČ. 

   V prípade úrazu máme dobrú dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov máme  

uvedené v zápisných lístkoch detí. Lekárnička I. pomoci je umiestnená v kabinete.  

  V škole a CVČ platí písomný zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov vo všetkých 

objektoch. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 
   Pri hodnotení dieťaťa budeme sledovať úroveň dosahovania očakávaných výstupov v 

jednotlivých záujmových útvaroch, či oblastiach výchovy ( kompetencie dieťaťa). 

   V hodnotení dieťaťa rešpektujeme zmeny v jeho osobnostnom vývoji (otvorenosť 

hodnotenia ). Dieťa učíme k sebahodnoteniu. 

   Pri hodnotení detí  budeme aplikovať metódy individuálneho prístupu, motivácie, 

povzbudenia, pozorovania, rozhovoru a spätnej väzby od rodičov. 
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Cieľom hodnotenie je: 

 poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o jeho správaní a výsledkoch, 

 motivovať žiaka k lepším výkonom, samostatnosti, príp. podporiť sebavedomie žiaka, 

 povzbudiť ho v aktívnej a prospešnej činnosti. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov, hodnotenie 

CVČ 

 

   Cieľom vnútorného systému kontroly pedagogických zamestnancov je zvyšovanie kvality 

výchovno-vzdelávacej, záujmovej a oddychovej činnosti najmä na plnenie: 

 cieľov, ktoré sme si stanovili vo výchovnom programe CVČ, 

 ďalších dielčích cieľov. 

   V hodnotení využívame metódy: 

 pozorovanie (hospitácie), 

 motivačný rozhovor, spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu, 

 analýza výsledkov činnosti detí v záujmovom útvare, úroveň zručností detí, 

 kvalita uspokojovania záujmov detí, 

 analýza plánu výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa v záujmovom útvare, 

alebo v oddychových činnostiach(pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, 

frekvencia, nadväznosť) 

 hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

uplatňovania inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, 

 spätná väzba od detí, 

 spätná väzba od rodičov, 

 hodnotenie verejnosťou, zriaďovateľom, školskou inšpekciou. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 

 

   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov budeme orientovať najmä na 

skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti a na moderné metódy neformálneho 

vzdelávania.  

   Budeme ho zabezpečovať: 

 umožňovaním rozvoja zručností vychovávateľov potrebných pre rozšírenie ponuky 

záujmových útvarov, 

 sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky trénovania jednotlivých športov 

zastúpených v športových útvaroch, 

 podporovaním kreativity pedagogických zamestnancov. 
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Výchovné štandardy 
  

   Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole a na kľúčové kompetencie dieťaťa 

v CVČ. 

   Obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa 

ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

   Výkonovými štandardami stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. 

Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v CVČ alebo po 

absolvovaní činnosti v záujmovom útvare. 

   V našom CVČ sme stanovili tieto výchovné štandardy: 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení/záujmovom 

útvare, dodržiavanie školského poriadku 

CVČ. 

Spolurozhodovať o živote v skupine. 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, 

tolerancia. 
Prejavovať úctu k rodičom, starším . 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia. 

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd. 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 

komunikácia, spolužitie bez násilia. 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 

v správaní sa. 

Konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza. 

Samostatne a kriticky  riešiť jednoduché  

konflikty v oddelení/záujmovom útvare. 

Základy cudzích jazykov, u mladších 

žiakov základné slová /farby, zvieratá, 

rodina/, abeceda. 

Viesť deti a mládež k rozširovaniu si 

znalostí cudzích jazykov. 

Zvládanie a rozširovanie konverzačných 

schopností. 

Rozvíjať slovnú zásobu 

Rozvíjať myšlienkové postupy 

Viesť mládež k samovzdelávaniu 

Rozširovanie komunikačných 

schopností. 

Pozdrav, podanie ruky , požiadanie, 

odmietnutie, oslovenie, stolovanie. 

Kultivovať kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa. 
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Esteticko-kultúrna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hudba, výtvarné umenie, tanec. Prejavovať pozitívny vzťah  k umeniu. 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

a umelecké činnosti. 

Rozvíjať svoj talent a špecifické 

schopnosti. 

Záujmový útvar, kultúrne vystúpenie. Byť otvorený  k tvorivej  činnosti. 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby. Prejavovať pozitívny vzťah   

k jednoduchej estetickej úprave 

prostredia. 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, 

Vianoce. 

Podieľať sa na príprave kultúrnych 

podujatí a vystúpení 

v oddelení/záujmovom útvare. 

Práca s rytmom 

Rytmizácia textov 

Jednoduché melódie 

Príprava vystúpení. 

Zvládanie rytmu 

Zvládanie jednoduchej melódie 

Zvládanie zbor. Spevu. 

 

Práca s prírodnými materiálmi 

Tlač na textil 

Tradície – vianočné a veľkonočné ikebany 

Práca s papierom 

Drobné techniky 

Maľba na sklo 

Práca s textilom . 

Rozvíjať základné manuálne zručnosti 

a vytvárať pracovné vedomosti, zručnosti 

a schopnosti. 

Poznať rôzne materiály, ich vlastnosti 

a technologické pracovné postupy. 

Pohybová a hlasová príprava 

Rozvoj fantázie a tvorivosti 

Vystúpenia a akcie pre CVČ, mesto. 

Získať schopnosť vyjadriť myšlienky 

a názory. 

Aktívne interpretovať texty, precvičovať 

gestikuláciu, neverbálnu a verbálnu 

komunikáciu. 

Nácvik, uvoľnenie, sústredenie 

Odbúravanie zábran a napätia 

Práca s telom a pohybom 

Nácvik plynulosti reči a slovnej 

komunikácie. 

Improvizácia s dejom, naštudovanie 

a zvládnutie úloh. 

Rytmické cvičenia. 

Základné vedomosti a zručnosti 

z dramatického umenia. 

Viesť k samostatnému mysleniu. 

Osvojiť si kultivované vyjadrovanie 

myšlienky. 

Rozvíjať empatické schopnosti. 

Kresba – ceruzka, pastelky 

Maľba – tempery, vodové farby. 

Jednoduchá grafika. 

Práca s papierom. 

Základné vedomosti a zručnosti vo 

výtvarnom umení. 

Rozvoj citu pre výtvarné techniky. 

Rozvoj tvorivosti, predstavivosti, 
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Priestorové práce. 

Výrobky z prírodnín a odpadového 

materiálu – PET fľaše, tetrapakové obaly. 

fantázie. 

Kladný vzťah k výtvarnému umeniu. 

Aranžovanie kvetov a živých rastlín. 

Výroba dekoratívnych predmetov. 

Práca s rôznym prírodným materiálom 

Práca s papierom, textilom, sklom. 

Rozvoj citu pre materiál. 

Rozvoj tvorivosti, fantázie, nápadov 

a predstavivosti. 

Podporovať kladný vzťah k výtvarnému 

umeniu. 

Pracovno - technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť. 

Samostatne si vytyčovať jednoduché 

osobné ciele. 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce. Prejaviť osobnú zodpovednosť za 

vykonanú prácu. 

Spolupráca, kooperácia, vytváranie 

kladného vzťahu k ostatným, hrdosť na 

spoločný výsledok práce. 

Byť otvorený,  spolupracovať so 

skupinou. 

Zhodnotenie modelu, práca s návodom, 

predlohou alebo jednoduchým náčrtom. 

Rozvoj logického a technického 

myslenia. 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti. 

Prejaviť jednoduché manuálne 

a technické  zručnosti. 

Karnevalová maska, výzdoba priestorov 

CVČ. 

Podieľať sa na  tvorbe jednoduchých 

projektov. 

Používanie vhodných pracovných pomôcok 

a nástrojov. 

Schopnosť samostatne pracovať, vedieť 

pracovať trpezlivo a vytrvalo. 

Splnenie úlohy, presnosť a čistota práce. Rozumieť významu osobnej 

zodpovednosti za vykonanú prácu. 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie 

energiami, vodou. 

Vyjadriť základné princípy ochrany 

životného prostredia. 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 
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prírody, zber papiera, triedenie odpadu, 

tvorivé využitie odpadu. 

činnosti na tvorbe a ochrane životného 

prostredia. 

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 

pokusy. 

Byť otvorený k experimentovaniu 

a hľadaniu nových poznatkov. 

 

 

Telovýchovná a športová  oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Záujmový útvar - pohybové hry, 

strelecký, turistický, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry. 

Relaxovať pravidelným cvičením 

a pohybom. 

Rozvíjať svoj športový talent 

a schopnosti. 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 

civilizačné choroby. 

Pomenovať škodlivosť fajčenia alkoholu 

a iných drog. 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové 

hry, netradičné športové disciplíny. 

Pomenovať význam pravidelného pohybu 

a cvičenia. 

Základ verbálnej a neverbálnej 

komunikácie .Správne držanie tela 

a správne dýchanie. 

Viesť detí a mládež k poznaniu 

a pochopeniu pohybových 

zákonitosti ľudského tela ,rozvíjať 

pohybové schopnosti. 

Nácvik správneho držania tela priame 

cvičenia, rehabilitačné cvičenia. 

Zdôraznenie významu správneho držania 

tela pre zdravie človeka i pre duševnú 

sviežosť. 

Všestranné telesné rozcvičenie. Zisťovanie 

pohybovej úrovne členov útvaru. 

Uvedomené chápanie vlastného cvičenia. 

Rozvoj pozorovacích schopností. 

Spevňovanie svalstva, zúčastňujúceho sa 

na správnom držaní tela. 

Výchova k sebadisciplíne , húževnatosti, 

usilovnosti, , cieľavedomej činnosti, 

výchova k sústavnosti. 

Pravidelné tréningy v letných mesiacoch – 

ihriská v zimných mesiacoch – telocvične. 

Riadené kolektívne hry. 

Rozvíjať športové praktické zručnosti, 

postupné osvojovanie si pravidiel 

športových hier,  prijatie zásad fair play a 

dodržiavanie pravidiel. 
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Výchovné osnovy 
Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine. 

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy 

v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku CVČ. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Aktivizácia. 

Kooperačné hry. 

Hry na dôveru. 

Hranie rolí. 

Prejavovať úctu 

k rodičom, starším. 

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie 

o domove, prejavy úcty 

k ľuďom, tolerancia. 

Individuálny prístup. 

Film. 

Rozprávka. 

Hranie rolí. 

Tvorivá dielňa. 

Hry na vciťovanie. 

Pochopiť 

význam dodržiavania 

ľudských práv 

a základných slobôd. 

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, diskriminácia, 

moje práva, tvoje práva, 

spolužitia bez násilia. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Brainstorming. 

Hry riešiace konflikty. 

Hry na dôveru. 

Hry na presadzovanie. 

Viesť deti a mládež 

k rozširovaniu si znalostí 

cudzích jazykov. 

Základy cudzích jazykov, 

u mladších žiakov základné 

slová /farby, zvieratá, rodina/ 

Abeceda. 

Motivácia. 

Hranie rolí. 

Aktivizácia. 

Individuálny prístup. 

Klasické. 

Rozvíjať slovnú zásobu. 

Rozvíjať myšlienkové 

postupy. 

Viesť mládež 

k samovzdelávaniu. 

Rozširovanie 

komunikačných 

schopností. 

Zvládanie a rozširovanie 

konverzačných schopností. 

Klasické. 

Motivácia. 

Aktivizácia. 

Hranie rolí. 

Kultivovať kultúrne 

návyky a vyjadrovanie 

sa. 

Pozdrav, podanie ruky , 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Tréning 

Hranie rolí. 

Dramatizácia. 

Rozlíšiť kultúrne  

a nekultúrne prejavy 

v správaní. 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia, 

spolužitie bez násilia. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Tréning 
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Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché 

osobné ciele. 

Sebahodnotenie , 

sebarealizácia , hodnotenie 

spoločne v skupine. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Povzbudenie. 

Rozhovo.r 

Hranie rolí. 

Sociálne hry. 

Hry na presadzovanie s. 

Rozvoj logického 

a technického myslenia. 

Zhodnotenie modelu, práca 

s návodom, predlohou alebo 

jednoduchým náčrtom. 

Vysvetľovanie. 

Predvádzanie. 

Individuálny prístup. 

Rozvoj manuálnych 

a technických zručnosti, 

upevňovanie pracovných 

návykov. 

Jednoduché pracovné operácie 

a postupy. 

Ukážka. 

Pohovor. 

Opakovanie. 

Samostatná práca. 

 

Schopnosť samostatne 

pracovať, vedieť 

pracovať trpezlivo 

a vytrvalo. 

Používanie vhodných 

pracovných pomôcok 

a nástrojov. 

Riešenie pracovných 

problémov. 

Účasť na súťažiach. 

Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie. 

Práca s počítačom, 

komunikácia s internetom, 

práca v textovom a grafickom 

editore. 

Individuálny prístup. 

Tréning. 

Vlastná práca. 

Prezentácia. 

Riešenie úloh. 

Rozumieť významu 

osobnej zodpovednosti 

za vykonanú prácu. 

Splnenie úlohy, presnosť a 

čistota práce. 

Individuálny prístup. 

Rozhovor. 

Tréning. 

Vysvetlenie. 

Hodnotenie. 

Vlastná práca. 

Vedieť  spolupracovať so Spolupráca, vytváranie 

kladného vzťahu k ostatným , 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Aktivačné hry 

Hranie rolí. 

Vedieť samostatne  

a kriticky riešiť 

jednoduché konflikty. 

Konflikt, z čoho konflikt 

vzniká, správanie, ktoré 

podporuje konflikt, správanie, 

ktoré konfliktu predchádza. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Hry riešiace konflikt. 

Hranie rolí. 
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skupinou. hrdosť na spoločný výsledok 

práce. 

Kooperačné hry. 

Spoločné podujatia. 

Besiedka. 

Súťaž. 

Rozvíjať základy  

manuálnych 

a technických  zručností. 

Práca s rôznym materiálom, 

netradičné pracovné postupy, 

zhotovenie darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky, manipulačné 

zručnosti. 

Individuálny prístup. 

Povzbudenie. 

Vysvetlenie. 

Aktivizácia. 

Tvorivá dielňa. 

Vlastná práca. 

Výstava prác. 

Besiedka. 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov. 

Tvorba obrazov a výzdoba     

priestorov CVČ, spoločná 

karnevalová maska. 

Najzručnejšia škola. 

 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Povzbudenie. 

Tvorivá dielňa. 

Kooperačné hry. 

Vlastná práca. 

Prezentácia. 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Pochopiť základné 

princípy ochrany 

životného prostredia. 

Pozorovanie prírody, 

pozorovanie zmien v prírode, 

šetrenie energiami, vodou. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Ekologické hry. 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane 

životného prostredia. 

Starostlivosť o izbové kvety, 

čistenie prírody a okolia CVČ, 

zber papiera, triedenie odpadu, 

využitie odpadu, zber 

prírodnín. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Motivácia. 

Aktivizácia. 

Prezentácia. 

Rozvíjať a prehlbovať 

praktické zručnosti 

potrebné pre život 

v prírode. 

Založenie táborového ohňa, 

stavba stanu a starostlivosť 

o tábor. 

Vlastná skúsenosť. 

Improvizácia. 

Súťaže a kvízy. 
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Esteticko-kultúrna oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Posilniť úctu ku 

kultúrnym hodnotám 

v blízkom okolí. 

Ľudové tradície, zvyky 

a povesti. 

Individuálny prístup 

vysvetlenie, aktivizácia 

ukážka, film, rozprávka 

výtvarná práca, dramatizácia 

výstava prác, súťaž. 

Rozvíjať základy vzťahu  

k umeniu. 

Hudba, výtvarné umenie, 

tanec, nácvik programu. 

Motivácia. 

Ukážka. 

Povzbudenie. 

Návšteva kultúrneho. 

Podujatia. 

Súťaž. 

Rozvíjať talent 

a špecifické schopnosti. 

Netradičné výtvarné techniky, 

hudobné  a športové činnosti. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Povzbudenie. 

Brainstorming. 

Výstava prác. 

Súťaž. 

Rozvíjať a základy 

tvorivých schopností  

a zručností. 

Kultúrne vystúpenie. Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Povzbudenie. 

Aktivizácia. 

Brainstorming. 

Prezentácia. 

Výstava prác. 

Prejavovať pozitívny 

vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia. 

Úprava oddelenia, netradičné 

ozdoby. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Povzbudenie. 

Brainstorming 

Aktivizácia. 

Tvorivá dielňa. 

Zvládanie rytmu 

Zvládanie jednoduchej 

melódie. 

Zvládanie zbor. Spevu. 

Práca s rytmom. 

Rytmizácia textov 

Jednoduché melódie. 

Príprava vystúpení. 

Vysvetľovanie. 

Opakovanie. 

Počúvanie. 

Napodobňovanie. 

Vystupovanie. 

 

Rozvíjať základné 

manuálne zručnosti 

a vytvárať pracovné 

vedomosti, zručnosti 

a schopnosti. 

 

Práca s prírodnými materiálmi. 

Tlač na texti. 

Tradície – vianočné 

a veľkonočné ikebany. 

Práca s papierom. 

 

Praktické činnosti. 

Teoretické poznatky cez 

výklad, pracovné listy. 

Názorné ukážky. 
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Poznať rôzne materiály, 

ich vlastnosti 

a technologické pracovné 

postupy. 

Drobné techniky. 

Maľba na sklo. 

Práca s textilom. 

 

 

Získať schopnosť 

vyjadriť myšlienky 

a názory. 

Aktívne interpretovať 

texty, precvičovať 

gestikuláciu, neverbálnu 

a verbálnu komunikáciu. 

 

Pohybová a hlasová príprava. 

Rozvoj fantázie a tvorivosti. 

Vystúpenia a akcie pre CVČ, 

obec. 

Rolové hry. 

Spolupráca v skupine. 

Drobné etudy. 

Dramatizácia. 

Základné vedomosti 

a zručnosti 

z dramatického umenia. 

Viesť k samostatnému 

mysleniu. 

Osvojiť si kultivované 

vyjadrovanie myšlienky. 

Rozvíjať empatické 

schopnosti. 

Nácvik, uvoľnenie, 

sústredenie. 

Odbúravanie zábran a napätia. 

Práca s telom a pohybom. 

Nácvik plynulosti reči 

a slovnej komunikácie. 

Improvizácia s dejom, 

naštudovanie a zvládnutie 

úloh. 

Rytmické cvičenia. 

Vysvetľovanie. 

Napodobňovanie. 

Pozorovanie. 

Aktivizácie. 

Improvizácia techniky. 

Experimenty. 

Dialóg. 

Cvičenia. 

Opakovanie. 

Základné vedomosti 

a zručnosti vo výtvarnom 

umení. 

Rozvoj citu pre výtvarné 

techniky. 

Rozvoj tvorivosti, 

predstavivosti, fantázie. 

Kladný vzťah 

k výtvarnému umeniu. 

Kresba – ceruzka, pastelky. 

Maľba – tempery, vodové 

farby. 

Jednoduchá grafika. 

Práca s papierom. 

Priestorové práce. 

Výrobky z prírodnín 

a odpadového materiálu – PET 

fľaše, tetrapakové obaly. 

Klasické. 

Aktivizácia. 

Rozhovor. 

Riešenie problémov. 

Hra. 

Výtvarné experimenty. 

Rozvoj citu pre materiál 

Rozvoj tvorivosti, 

fantázie, nápadov 

a predstavivosti. 

Podporovať kladný 

vzťah k výtvarnému 

umeniu. 

 

Aranžovanie kvetov a živých 

rastlín. 

Výroba dekoratívnych 

predmetov. 

Práca s rôznym prírodným 

materiálom. 

Práca s papierom, textilom, 

sklom. 

Klasické. 

Aktivizácia. 

Tvorivé dielne. 

Individuálny prístup. 

Výstava prác. 
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Telesná a športová oblasť 

 

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy 

Kultivovať základné  

seba obslužné a 

hygienické návyky. 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie. 

Individuálny prístup 

vysvetlenie, motivácia 

aktivizácia, tréning 

hodnotenie. 

Rozvíjať schopnosť  

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom. 

Turistika, bicyklovanie, 

lyžovanie, plávanie, cvičenie 

v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne športové  hry. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Povzbudenie. 

Aktivizácia. 

Tréning. 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia,  alkoholu 

a iných drog. 

Nikotín, fajčenie, alkohol  

a zdravie, civilizačné choroby. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie 

Film. 

Beseda s odborníkom. 

Výtvarná ilustrácia 

prežitku. 

Súťaž. 

Pochopiť význam 

dodržiavania základných 

zásad zdravej výživy. 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za svoje 

zdravie, príčiny ochorenia, 

racionálna strava, potravinová 

pyramída. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Aktivizácia. 

Hranie rolí. 

Dramatizácia. 

Film. 

Beseda s lekárom. 

Súťaž. 

Poznať základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Stravovacie návyky, pitný 

režim, striedanie práce 

s odpočinkom, prvá pomoc. 

Individuálny prístup. 

Vysvetlenie. 

Aktivizácia. 

Hranie rolí. 

Dramatizácia. 

Film. 

Beseda s lekárom. 

Súťaž. 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti. 

Záujmový útvar. Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Povzbudenie. Aktivizácia. 

Súťaž. 

Tréning. 

Viesť detí a mládež 

k poznaniu a pochopeniu 

Základ verbálnej a neverbálnej 

komunikácie .Správne držanie 

Nácvik jednotlivých 

prvkov. 
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pohybových 

zákonitosti ľudského tela 

,rozvíjať pohybové 

schopnosti. 

tela a správne dýchanie. Samostatnosť prejavu, 

účasť na súťažiach. 

Uvedomené chápanie 

vlastného cvičenia. 

Rozvoj pozorovacích 

schopností. 

Všestranné telesné rozcvičenie  

zábavnou formou. 

Vlastné cvičenie. 

Pozorovanie ukážky. 

Rozbor ukážky. 

Zdôraznenie významu 

správneho držania tela 

pre zdravie človeka i pre 

duševnú sviežosť. 

Nácvik správneho držania tela 

Priame cvičenia, rehabilitačné 

cvičenia. 

Sledovanie ukážok. 

Vlastné cvičenia pred 

zrkadlom. 

Samostatne, vo dvojiciach. 

Výchova k potrebe 

telesného cvičenia na 

základe zisťovania 

vlastnej pohybovej 

úrovne. 

Všestranné telesné rozcvičenie. 

Zisťovanie pohybovej úrovne 

členov útvaru. 

TV testy, špeciálne cviky. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Výchova k uvedomenej 

činnosti, oboznámenie sa 

so základmi anatomickej 

stavby tela. 

 

Výber špeciálnych cvikov, 

ktoré výrazne precvičujú 

jednotlivé svalové skupiny 

oboznámenie s anatomickou  

stavbou tela. 

Výber cvikov z liečebnej 

TV, špeciálne cviky, 

individuálny prístup, 

motivácia. 

Výchova 

k sebadisciplíne, 

húževnatosti, usilovnosti, 

samostatnosti, 

cieľavedomej činnosti, 

výchova k sústavnosti. 

Spevňovanie svalstva, 

zúčastňujúceho sa na 

správnom držaní tela. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Samostatne cvičenia. 

Špeciálne cviky. 

Výchova k sústavnosti 

v cvičení ,pomocou 

ktorej sa dá dosiahnuť 

zvyšovanie výkonnosti 

vo zväčšení rozsahu 

pohybu. 

Zväčšovanie rozsahu pohybu 

na základe pretiahnutia 

svalstva. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Tréningové jednotky. 

Povzbudenie. 

Aktivizácia. 

Hodnotenie 

Spojenie výchovy 

telesnej s výchovou 

estetickou. 

Vysvetlenie významu 

rytmičnosti pohybu , rytmus 

pohybu. 

Individuálny prístup. 

Motivácia. 

Hudobné nahrávky. 

Oboznámenie sa so 

súčasnými technikami 

moderného tanca, 

vyjadriť sa 

Pohybová a tanečná príprava. 

Tanec individuálny 

a skupinový, práca s tempom 

a hudbou. 

Improvizácia. 

Práca s ťažiskom váhy 

a rovnováhy. 

Práca vo dvojiciach. 
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prostredníctvom tanca. 

Vedieť pracovať 

individuálne, ale aj 

v skupine 

Tancovať v tempe 

a podľa hudby. 

Spolupráca vytváranie 

kladného vzťahu k ostatným, 

hrdosť na spoločný výsledok. 

Individuálny prístup. 

Práca v skupine. 

Samostatnosť v prejave. 

Motivácia. 

Rozvíjať športové 

praktické zručnosti, 

postupné osvojovanie si 

pravidiel športových hier, 

prijatie zásad fair play a 

dodržiavanie pravidiel. 

Pravidelné tréningy v letných 

mesiacoch – ihriská v zimných 

mesiacoch – telocvične. 

Riadené kolektívne hry. 

Tréningové jednotky. 

Hry a súťaže. 

Priama hra. 

Vysvetľovanie. 

Predvádzanie. 

Napodobovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



26 | S t r á n k a  

 

 

Záver 
   Centrum voľného času supluje sčasti rodinné prostredie a zabezpečuje spoločenskú, 

záujmovú a relaxačnú činnosť. Využívajú to hlavne žiaci zamestnaných rodičov, ktorí tak nie 

sú odkázaní tráviť čas na ulici a na autobusovej zastávke. Rodičia i žiaci ponuku CVČ radi 

využijú, o čom svedčí aktuálna naplnenosť všetkých záujmových útvarov ponúkaných našou 

školou a maximálne využitie priestorov.  


