
PRIDAJ SA K  NÁM!

POHYBOVÁ PRÍPRAVA 
školský krúžok 

pre chlapcov a  dievčatá 1. – 4.ročníka ZŠ

       

 kedy?       1 x týždenne 2 hodiny
1. - 2.ročník streda 14.00 – 16.00

3. - 4.ročník pondelok 14.00 – 16.00
kde?    telocvičňa ZŠ Tajovského, Poprad

kontakt: Mgr. Zuzana Szabóová,  +421 907 573 623, triklub.poprad@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------
PRIHLÁŠKA do POHYBOVEJ PRÍPRAVKY

meno a priezvisko:....................................................... dátum narodenia: .................................
RČ: ................................................................................... trieda: .........................................................
adresa bydliska: ...................................................................................................................................
kontakty na rodičov:
matka: meno a priezvisko: ..............................................................................................................

  mobil: .......................................................... mail: ................................................................
otec:   meno a priezvisko: ................................................................................................................

  mobil: .......................................................... mail: .................................................................

vzdelávací poukaz:       áno / nie podpis rodiča: ...............................................................



V našej prípravke sa venujeme primárne deťom prvého stupňa ZŠ, 6 až 12-13 ročným. Je to vek, kedy
sa z pohľadu športových zručností a návykov s deťmi dá najviac pracovať a najviac sa na ne „nalepí".
V tomto veku sa deti veľmi rady hrajú, získavajú návyky a vyvíjajú sa. Je dôležité, aby dieťa malo
možnosť vyvíjať sa naozaj bez špecializovaného zamerania a predišlo tak možným komplikáciám v
budúcnosti,  ako  sú  jednostranne  preťažovaný  pohybový  aparát,  svalové  disbalancie,  či  ochorenia
dýchacích  ciest.  Dbáme  o  ich  zdravý  vývin.  Máme  pre  ne  pripravený  program,  ktorý  je  pestrý,
všestranný, pre chlapcov i pre dievčatá, pre rýchlych i vytrvalých, pre silných aj obratných.... Nejde
nám o to, vychovať z detí profesionálnych športovcov, ale mladých ľudí, pre ktorých bude pohyb v ich
živote prirodzenou formou prejavu, životným štýlom a prostriedkom ako si udržať zdravie a pozitívnu
náladu.  Samozrejme  podporíme  aj  tých,  ktorí  sa  budú chcieť  dať  na  pretekársku  dráhu.  Nemenej
dôležitým je aj sociálny aspekt tejto vekovej kategórie. Práve tu sa vytvárajú silné sociálne väzby a
priateľstvá, často na celý život …

Naše ciele:
 Zlepšiť pohybovú kultúru a zdatnosť detí
 Uľahčiť deťom výber správneho športu do budúcna formou všeobecnej športovej prípravy
 Pomôcť športovým klubom v štádiu výberu talentovanej mládeže pri náboroch a adaptácii sa

na tréningový proces
 Zapojiť aj staršiu generáciu do pohybu - ako vzory pre deti. Byť príkladom!

Naša vízia:  dieťa má 12 - 13 rokov ...

 Od 6-tich rokov sa aktívne venuje športu, behá, skáče, šplhá, pláva, bicykluje,.... vyskúšalo si
všetky druhy športov, aby si našlo záľubu v tom „svojom"

 Je fyzicky a mentálne zdatné, dokáže sa samo rozhodnúť, akému športu sa chce vo svojom
živote alebo voľnom čase venovať

 Vše-športová príprava mu dala skvelý základ pre zdravý a komplexný rozvoj
 Naučilo sa spolupracovať s kamarátmi,  bojovať aj  za slabšieho člena tímu,  počúvať názory

ostatných. Lepšie zvláda prehry a neúspech..
 Kladie si ciele a systematicky pracuje na ich dosiahnutí, na zlepšovaní svojich schopností
 Šport a pohyb mu poskytuje radosť, priestor na relax. Má pozitívny vplyv na jeho zdravie.
 Šport a čas strávený s priateľmi mu poskytuje množstvo zážitkov – nepotrebuje k tomu umelé a

sprostredkované formy (TV, PC, mobil, tablet, ...)

Tréningy v našej prípravke sa snažíme pripravovať pre deti nielen podľa ich fyziologických daností,
ale predovšetkým podľa ich veku a schopností, či výkonnosti. Tréningy zameriavame na všestrannosť a
pohybovú pestrosť. Tréningy sú zábavné, veselé a podporujú u detí rozvoj emocionálnych vlastností a
prejavov. Hlavným cieľom je vzbudiť u detí pozitívnou hravou formou kladný vzťah k športu, pohybu
a vytvoriť tak kvalitný základ do civilného života a možno i do budúcej športovej kariéry. 

Približne  80% náplne  našich  tréningových  jednotiek  je  zameraných  na  všeobecný  rozvoj,  ktorého
základom sú detská atletika, gymnastika, švihadlá, prvky úpolových športov, loptové hry rozvíjajúce
jemnú motoriku,  či posilňovanie hravou formou s vlastnou váhou, atď. nevynímajúc ani „sezónne“
športy ako cyklistika, lyžovanie, korčuľovanie, turistika a pod.

Naše novinky na šk. rok 2018/2019:  
 Tréningy 1 x týždenne po 2 hodiny (pondelky a stredy od 14.00 – 16.00)

 V  prípade  dostatočného  záujmu  detí,  organizácia  športového  programu  počas  všetkých
školských prázdnin („denný tábor“), organizácia plaveckého výcviku, ……. 
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