
Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja 

Záujmové krúžky  

Školský rok 2022/2023 
 

Základná škola 

Záujmový krúžok Deň Hodina 
Vedúci 
krúžku 

1. Angličtina hrou (1 – 3. ročník) 
2. Streda 14.30-16.30 L. Valúchová 

3. Cieľom je priblížiť angličtinu zábavnou formou – hry a pesničky. 
1. Šikovné rúčky (Výtvarno-tvorivý krúžok) (1. stupeň) 

4. Štvrtok 14.00-16.00 M. Holešťáková 

2. Pre všetky šikovné rúčky, ktoré radi maľujú, skúšajú rôzne výtvarné techniky či radi 
tvoria z rôzneho materiálu. Cieľom krúžku je u detí rozvíjať  kreativitu, tvorivosť a 
fantáziu. Budeme pracovať klasickými aj inovatívnymi výtvarnými postupmi, s 
tradičným či netradičným materiálom. 

3. Z rozprávky do rozprávky (Tvorivé čítanie) (1. stupeň)  
5. Štvrtok 13.30 -15.30 M. Kahaníková 4. Budeme sa hrať s literárnym textom, podporovať lásku k čítaniu, určovať znaky 

rozprávky, písať vlastné básničky a rozprávky. 
6. Malý športovec (1. stupeň) 

7. Pondelok 
/Štvrtok 

14.00 - 15.00 
15.00 – 16.00 

M. Hrmelová 
Všeobecná športová príprava pre žiakov 1. stupňa, ktorá je zameraná na rozvoj 
všestrannosti (kondície a koordinácie) a tímovej spolupráce. Ku základom 
gymnastiky a atletiky sa pripoja základy športových hier. 

8. Tanečno-gymnastický krúžok (3-9. ročník) 

9. Utorok 14.00-16.00 
L. Bohatová,  
E. Majdanová 

10. Krúžok, na ktorom sa naučíš rôzne druhy tanca a nebude chýbať gymnastika 
a pohybové hry. Zlepšenie flexibility, pohybových a tanečných zručností.  Spolu sa 
niečo naučíme a zabavíme. 

11. Florbal (2. stupeň) 12. Štvrtok 
13. /Piatok 

13.40-14.40 
13.40-14.40 

D. Hriník 
14. Krúžok s dlhoročnou tradíciou kde sa rodia šampióni. 
15. Posilňovanie (od 7. ročníka) 

16. Podľa  
17. dohody 

Podľa dohody D. Hriník 

18. Ak chceš pracovať na svojej kondícii a sile môžeš sa prihlásiť na krúžok posilňovanie. 
Po škole v určených časoch môžete tento priestor využívať. Začiatočníci môžu 
pracovať na základoch a pokročilí sa môžu zdokonaľovať v cvičení. Krúžok je pre 
dievčatá aj chlapcov. 

19. Matematický krúžok (pre 9. ročník)  

20. Štvrtok 14.00-16.00 A. M. Jakubová 

21. Príprava na prijímačky a monitor z matematiky formou zaujímavých úloh a cvičení 
(Kahoot, Wizer, práca v skupinách). Spoločne budeme riešiť úlohy z učiva, ktorému 
si nepochopil alebo si ho chceš zopakovať (typy príkladov, ktoré sú časté na 
monitoroch, cvičné monitory a testy z opakovania na prijímačky).  

22. Spevácky zbor (2. stupeň)  

23. Pondelok
/ Utorok 

14.00-15.00 
7.00-8.00 

D. Sabová 
24. Krúžok pre všetkých, ktorí radi spievajú, alebo hrajú na hudobný nástroj. Budeme 

cvičiť piesne na školské sv. omše, učiť sa nové piesne a trochu aj pracovať na 
technike spevu, zlepšovať dýchanie a rozsah hlasu. 

25. Šachový krúžok (2. stupeň)  

26. Utorok 14.00-16.00 
Š. Jaroš, 
 J.Hrkút 

27. Koluje ti v žilách modrá krv? Ak aj nie, kráľovská hra „šach“ ťa prenesie do sveta 
stratégie, logického myslenia a taktiky. Šach má v sebe prvky umenia, vedy a športu. 
Tento krúžok je určený pre úplných začiatočníkov aj pokročilejších, žiakov základnej 
školy aj gymnazistov. Lebo v šachu môže aj mladší poraziť staršieho, malý veľkého... 
Aj najmä, šach ťa naučí poraziť svoju vlastnú netrpezlivosť, začneš premýšľať 
dopredu a pochopíš, že vyhrať sa dá aj keď prehráš. 

5. Mozgová posilka (6. - 9. ročník)  

28. Podľa  
29. dohody 

Podľa dohody M. Bittšanský 

6. Krúžok pre všetkých, ktorí sa radi zamýšľajú nad zaujímavými úlohami v škole či v 
živote a chceli by túto schopnosť svojho mozgu posilniť. Výsledok sa určite dostaví 
na výsledkoch z matematiky/fyziky, monitore, možno aj riešení olympiádnych 
príkladov. A v dospelom živote na primeranom platovom ohodnotení.  

7. Krúžok umeleckých remesiel /šikovné ruky/ 
30. Utorok 15.00 – 17.00 E. Okruzhko 8. Nauč sa ušiť drobné kuchynské potreby, pliesť, háčkovať, vyrobiť kvety zo 

saténových stúh, ale aj dekoračné predmety podľa tvojho záujmu. 

9. Workout (od 7. ročníka) 
31. Streda 
32. /Piatok 

Podľa dohody M. Mosor 

33. Futbalový krúžok (1 - 5. ročník) 34. Utorok 14.00-16.00 M. Hatalla 

10. Informatický krúžok (3.-5. ročník) 35. Utorok 14.00-16.00 O.Vrábeľ 

 


