
 
 Východná ul.9, 91108 Trenčín
       kontakt: 032/74 33 502
               www.cvctn.sk
              cvctn@cvctn.sk
     facebook: Centrum Voľného Času

 
CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU,  VÝCHODNÁ  9,  911 08  TRENČÍN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÝCHOVNÝ   PROGRAM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

V Trenčíne   09.09. 2013 Pripravila : Mgr. Viera Žilková 



Centrum voľného času Trenčín, Východná 9, 911 08 Trenčín 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah : 
 
 

 
I. Charakteristika CVČ ................................................................................ 4 

II. Vlastné ciele a poslanie výchovy ............................................................. 6 

III. Kľúčové kompetencie dieťaťa CVČ ..........................................................  8 

IV. Tematické oblasti výchovy ....................................................................... 10 

V. Formy výchovy a vzdelávania................................................................... 12 

VI. Výchovný plán ......................................................................................... 14 

Pravidelná záujmová činnosť ..................................................... 14 

Príležitostná záujmová činnosť ................................................... 16 

Organizácia súťaží a predmetových olympiád ............................ 17 

Celoročné projekty  .................................................................... 18 

Prázdninová činnosť .................................................................. 19 

VII. Personálne zabezpečenie ....................................................................... 20 

VIII. Podmienky pre zaistenie BOZP pri výchovno-vzdelávacom. procese ......  20 

IX. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí ........................................... 20 

X. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov .......................... 21 

XI. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických .zamestnancov .. 21 

XII. Výchovné štandardy ................................................................................. 22 

XIII. Výchovné osnovy ..................................................................................... 24 

XIV. Personálne obsadenie CVČ na školský rok 2013/14 ................................     61 

XV. SWOT analýza     ..................................................................................... 62 

 

 
 
 
 
 
 
 



Centrum voľného času Trenčín, Východná 9, 911 08 Trenčín 

 

3 

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vypracovaný na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná 

Výchovný jazyk: slovenský 

Druh školského zariadenia: štátne 

Dátum prerokovania v pedagogickej rade 1.10.2013 

Dátum prerokovania v rade školského zariadenia: 14.10.2013 

Platnosť výchovného programu: do 30.06.2016  

Zriaďovateľ: Mesto Trenčín 

IČO 36126616 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa:                                          cvctn@cvctn.sk 
Východná 9         www.cvctn.sk 
911 08 Trenčín         tel./fax: 032/7433502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Viera Žilková 
riaditeľka CVČ Trenčín        pečiatka 

mailto:cvctn@cvctn.sk
http://www.cvctn.sk/


Centrum voľného času Trenčín, Východná 9, 911 08 Trenčín 

 

4 

 

.  CHARAKTERISTIKA CENTRA VOĽNÉHO ČASU TRENČÍN 
 

1.1.  Základné údaje 

 

Centrum voľného času Trenčín je (ďalej len CVČ)  samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorú 

zriadilo Mesto Trenčín. Úlohou CVČ je poskytovať počas celého kalendárneho roka výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mladých ľudí do 30 rokov z Trenčína a jeho blízkeho okolia, a tak 

ponúknuť možnosť aktívneho trávenia voľného času širokej skupine obyvateľstva. 

 

            1.2. Priestory a materiálno-technické vybavenie CVČ 

 

 CVČ sídli v budove ZŠ Východná 9, 911 08 Trenčín, kde sa presťahovalo z centra mesta v marci 

2005. Jeho priestory tvorí jedno podlažie pavilónu školy. Na športové činnosti zariadenia si vypožičiava 

telocvičňu školy. CVČ má špecializované učebne: tanečnú, výtvarnú, jednu počítačovú, keramickú, dielňu, 

herňu I a herňu II a malú telocvičňu so žinenkami tatami. 

 Materiálno-technické vybavenie je sústavne dopĺňané a je na primeranej úrovni (2 digitálne 

fotoaparáty, digitálna kamera, 16 počítačov, z toho 5  pre zamestnancov, hudobné nástroje, video, televízor, 

rôzne technické nástroje v dielni, keramická pec, grafický lis, hrnčiarsky kruh, prenosné CD nosiče, 

dataprojektor, kopírka, skener a iné pomôcky). Samozrejmosťou je však nutné neustále dokupovanie 

spotrebného materiálu napr. na ZÚ výtvarnej výchovy alebo dopĺňanie opotrebovaného športového materiálu  

CVČ sídli na druhom poschodí, nie je tu vybudovaný bezbariérový prístup. 

 

1.3.  Činnosť CVČ 

 

 Školské zariadenie má celoročnú prevádzku a poskytuje tieto formy záujmového vzdelávania: 

1. pravidelná činnosť:     krúžky a kluby 

2. príležitostná činnosť:  okresné a niektoré krajské vedomostné, umelecké  

    a športové súťaže, výstavy, odborné semináre, výlety pre deti, realizácia  projektov   

   a iné 

3. denné a pobytové tábory v čase školských prázdnin. 

Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch sa uskutočňuje najmä v popoludňajších hodinách v priebehu 

celého týždňa podľa rozvrhu záujmovej činnosti a podľa plánu činnosti.  

Príležitostná činnosť prebieha v súlade s celoročným plánom a býva aj v dňoch pracovného pokoja. 

Tábory sa uskutočňujú počas školských prázdnin. 
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1.4. Dlhodobé projekty a programy 

 

 CVČ odborne i organizačne zabezpečuje od r. 2005 celoslovenskú prehliadku Detský výtvarný 

a literárny Trenčín a od r. 2008 súťaž Bienále amatérskej a detskej keramiky v Trenčíne. V spolupráci so 

školami mesta Trenčín realizuje dlhoročný projekt Tvorivé dieťa. V športovej oblasti je CVČ 

spoluorganizátorom majstrovstiev Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov, tento rok sme organizovali aj 

Celoslovenské kolo vo futbale stredoškolskej mládeže – chlapci i dievčatá . 

 

1.5. Charakteristika klientov CVČ 

 

 CVČ navštevujú členovia prevažne vo veku 2,5 – 30 rokov priamo z Trenčína i z jeho blízkeho 

okolia. Prevažná väčšina detí je zo sídliska Juh, kde školské zariadenie sídli. Počet členov sa pohybuje od 

300 do 500 a má stúpajúcu tendenciu, možno aj zásluhou nulového poplatku na úhradu nákladov.  

Špecifickú časť klientov tvoria osoby nad 30 rokov, ktorí navštevujú krúžok nemeckého jazyka a práce  s PC, 

Magic T.G. klub, zdravotnú gymnastiku, skautov, keramiku pre dospelých, jogu, orientálne tance, krúžok 

anglického jazyka a iné. 

Kompetencie klientov CVČ predstavujú plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným 

výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu mladého človeka v CVČ. Klient CVČ má osvojené tieto 

kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžky trvania 

jeho pobytu dochádzky do CVČ: 

- vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 

- komunikačné kompetencie 

- sociálne kompetencie 

- pracovné kompetencie 

- občianske kompetencie 

- kultúrne kompetencie 

- kompetencie riešiť problémy 

- kompetencie k používaniu informačno-komunikačných technológií 

- kompetencie k iniciatívnosti a podnikavosti. 
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1.6. Spolupráca CVČ s inými subjektmi 

 

 CVČ pri napĺňaní svojich cieľov činnosti spolupracuje s miestnou samosprávou, základnými 

a strednými školami, materskými školami, školskou správou, Krajským školským úradom, Galériou M. A. 

Bazovského, Mestskou galériou, Štátnym pedagogickým ústavom, Krajskou knižnicou M. Rešetku, 

miestnymi občianskymi združeniami s podobným zameraním. V tomto školskom roku chceme zvýšiť 

spoluprácu s rodičmi, oslovovať ich pri rôznych príležitostiach a snažiť sa ich zapojiť do diania v CVČ.  

 

1.7.   Propagácia činnosti 

 Propagácia činnosti CVČ je na nízkej úrovni. Preto medzi hlavnými úlohami bude snažiť sa 

o zvýšenú propagáciu Centra cez miestne médiá, školské zariadenia, webové stránky, ktorá je pravidelne 

aktualizovaná. Uskutočňovať verejné vystúpenia, prezentovať sa svojimi aktivitami tak, aby sme prenikli do 

širokého povedomia občanov. 

 

 

II.  VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY  

 Poslaním CVČ je motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých k rozvoju osobnosti 

zmysluplným využitím voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym 

tímom. CVČ napĺňa svojou výchovno-vzdelávacou činnosťou ciele, ktoré stanovuje § 4 školského zákona. 

Strategické ciele rozvoja: 

1. Nadväzovať na najlepšie skúsenosti a tradície, rozširovať a skvalitňovať   

   ponuku záujmovej činnosti. 

2. Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom  

    profesionalizácie pedagogickej práce a optimalizovaním materiálnych  

    a priestorových podmienok. 

Hlavné ciele: 

1. Zvyšovať záujem o pravidelné záujmové činnosti ponukou širokej škály  oblastí  

prostredníctvom krúžkovej a klubovej činnosti. 

      2.  Zabezpečovať vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov, vytvárať  

           pre nich motivačné prostredie. 

      3.  Rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mladých ľudí, podporovať ich  

           tvorivosť, rozvíjať ich sociálne kompetencie a predchádzať tým  

 nežiaducim  sociopatologickým javom. 

       4. Skvalitniť  spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školskými zariadeniami 
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       5.  Vytvoriť špeciálny program rozvoja CVČ a jeho propagáciu 

       6.  Zabezpečovať súťaže žiakov základných a stredných škôl vyhlasovanými MŠ SR 

            Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v pláne práce výchovno-vzdelávacej činnosti                   

            na príslušný školský  rok. 

       7. Zaviesť nové formy a metódy práce, zriadiť ďalšie priestory pre záujmovú činnosť. 

 

Smerovanie výchovy 
 

Výchovu bude centrum smerovať 

 na rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho nadania, rozumových aj fyzických schopností v čo najširšom objeme, 

 k výchove zameranej na posilňovanie úcty dieťaťa k ľudským právam a základným slobodám, 

 k výchove zameranej na posilňovanie úcty dieťaťa k rodičom, ku svojej vlastnej kultúre, jazyku, 
k národným hodnotám a krajiny trvalého pobytu, 

 k príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, 
znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, národnostnými a náboženskými skupinami 
a osobami domorodého pôvodu, 

 k výchove zameranej na posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu. 
 

Pre skvalitnenie výchovno–vzdelávacieho procesu budeme využívať metodicko–odbornú, školiacu, 
informačnú, poradenskú a servisnú činnosť Iuventy v Bratislave. 
 
 

2.1. Oblasť výchovy a vzdelávania detí a mládeže v regióne 
 

2.1.1 Oblasť záujmovej činnosti 
 
Zachovať pravidelnú a príležitostnú činnosť centra, v spontánnej činnosti rozšíriť aktivity /deň otvorených 

dverí, informačné dni, špecializované stretnutia, záujmový servis pre verejnosť, zakladanie otvorených 
klubov/. 

 
2.1.2 Oblasť práce s rodinou 

 
Obohatiť ju o stretnutia podporujúcich osvetovú činnosť medzi rodičmi o možnosti zakladania otvorených 

klubov pre rodičov a deti so špeciálnymi problémami, pripravovať a realizovať spoločné programy pre deti, 
mládež a ich rodičov. 

 
2.1.3 Oblasť práce s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 
Zaraďovať takto znevýhodnené deti a mládež do záujmových útvarov, spolupracovať s občianskymi 

združeniami, podporovať prácu s aktivistami, dobrovoľníkmi, vytvárať chránené pracoviská a dielne, 
realizovať projekty pre sociálne znevýhodnených mladých ľudí, mladé a neúplné rodiny, pre telesne 
a mentálne postihnutých mladých ľudí. 

 
Ďalšími oblasťami činnosti Centra budú: 

 podpora medzinárodných aktivít a mobility mládeže formou organizovania, 
medzinárodných výmen mládeže a mládežníckej dobrovoľníckej činnosti, 

 metodická činnosť formou organizovania vzdelávacích a školiacich aktivít pre pedagógov, pracovníkov 
s mládežou, deti a mládež, 
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 informačné a poradenské aktivity  pre deti a mládež v oblasti využívania voľného času, 

 riadenie a vykonávanie projektov na získanie finančných prostriedkov, 

 spolupráca so školami, školskými zariadeniami a organizáciami pre deti a mládež, 

 práca so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou. 
 
 

III. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE DIEŤAŤA CENTRA VOĽNÉHO ČASU 

    Výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporujeme 

vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme jeho úctu 

k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, 

tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.  

    Profil dieťaťa  predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti 

rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa si ich rozvíja účasťou  

na záujmovej činnosti a účasťou  na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. . 

 Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým 

a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v CVČ.  

 Dieťa CVČ  má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym  

osobnostným možnostiam a dĺžky trvania pobytu v CVČ. 

 

Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií detí uplatňujeme tieto pedagogické stratégie: 

Kľúčové kompetencie 

dieťaťa 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu  

 

 

- aktivizujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie  

- motivujeme deti realizovať ich vlastné a vhodné nápady 

 prostredníctvom hier , aktivít a záujmovej činnosti vedieme deti k sebahodnoteniu 

a vytyčovaniu si osobných cieľov 

- motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach  

- aktivizujeme  deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie 

Komunikačné 

kompetencie 

- hrami, rozhovorom, diskusiou vedieme deti ku vhodnej komunikácii 

s ostatnými deťmi, vychovávateľmi a inými ľuďmi v CVČ  aj mimo CVČ 

- povzbudzujeme deti pri primeranom využívaní všetkých dostupných foriem 

komunikácie 

- vedieme deti k otvorenej kultúrnej komunikácii ( asertivita) 

- individuálnym prístupom podporujeme kritické myslenie detí  

- spoločnými podujatiami podporujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi 

oddeleniami v CVČ 
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Pracovné 

kompetencie 

- individuálnym prístupom vedieme deti k samostatnosti a zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

- humanistickým hodnotením, povzbudením deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  

rozvojové  možnosti 

- pracovnými činnosťami vytvárame situácie v ktorých si deti môžu osvojiť 

alebo rozvinúť  manuálne zručnosti potrebné pre praktický život  

Sociálne 

kompetencie 

- spoločnými projektmi vytvárame podmienky pre efektívnu spoluprácu detí 

v oddelení, v záujmovom útvare aj v CVČ 

- individuálnym prístupom, povzbudením podporujeme autonómiu každého 

dieťaťa v oddelení / záujmovom útvare 

- spoločným riešením problémov, spoločnými vystúpeniami , súťažami 

vytvárame  situácie, ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy  

Občianske 

kompetencie  

- príkladmi, hrami, vysvetľovaním diskusiou pomáhame deťom orientovať sa 

v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, 

spolupráca) 

- motivujeme deti pre spoluprácu na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení  / 

záujmovom útvare 

- povzbudením, spoločnými podujatiami hrami vedieme deti 

k spolurozhodovaniu a živote v oddelení / záujmovom útvare a v CVČ 

- hrami, rozhovorom, vysvetľovaním učíme deti poznať a domáhať sa svojich 

práv kultúrnou formou 

- vlastnou tvorbou, kultúrnymi vystúpeniami , diskusiou, ukážkami,  

vedieme deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne pamiatky a zvyky 

- vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami 

- spoločnými podujatiami vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa 

rešpektovať názory ostatných ľudí 

- ekologickými projektmi , besedami vedieme deti k šetreniu energiami, 

k triedeniu odpadu 

Kultúrne 

kompetencie 

- spoločnými podujatiami, vystúpeniami vytvárame také situácie, kde  deti 

môžu prezentovať a rozvíjať kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi  

- vlastnou tvorbou, maľovaním kreslením diskusiou učíme deti hľadať krásu 

v bežných každodenných veciach okolo neho  

- príkladom, vysvetlením, rozhovorom, besedou, poskytujeme  deťom 

informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách 
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- invenčnými podujatiami, tvorivými dielňami vytvárame také situácie, 

v ktorých deti môžu prezentovať vlastné originálne nápady návrhy a postupy 

 

IV TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí realizujeme v týchto výchovných oblastiach: 

- vzdelávacia   

- spoločensko-vedná 

- technická 

- ekologicko-environmentálna 

- kultúrna  ( výtvarná, hudobná, literárno-dramatická ) 

- telovýchovná ( športové, turistické) 

    Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä:  pracovnú, rozumovú, estetickú, 

mravnú, spoločenskú, ekologickú a telesnú výchovu . 

    Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  

aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach zároveň s cieľom rozvíjať kompetenciu detí 

užitočne tráviť voľný čas. 

    Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených 

hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním nižších, 

špecializovanejších a konkrétnejších  cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách.  

 

4.1. Vzdelávacia oblasť 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených 

- rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, 

- získavať nové poznatky a informácie, 

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 

- dorozumievať sa a komunikovať v cudzom jazyku 
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4.2. Spoločensko–vedná oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare, 

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, 

- posilniť základy hrdosti národnej a štátnej príslušnosti, 

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, 

- vyjadriť svoj názor, 

- vedieť vypočuť opačný názor, 

- využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty. 

 

4.3. Pracovno–technická oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, 

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život, 

- získavať základné zručnosti v tvorbe  jednoduchých projektov, 

- vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele, 

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

- vedieť spolupracovať so skupinou.  

 

4.4. Prírodovedno-environmentálna oblasť: 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, 

- byť zodpovedný voči prírode, 

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia, 

- rozširovať si znalosti v oblasti prírodných vied, chovu zvierat a pestovania rastlín. 
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4.5. Esteticko-kultúrna oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- objavovať krásu v bežnom živote, 

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti, 

- rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu, 

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, 

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, 

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia,  

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v záujmovej oblasti. 

 

4.6. Telovýchovná a športová oblasť 

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti: 

- rozvíjať športový talent a schopnosti, 

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, 

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy, 

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu, 

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, 

- pochopiť škodlivosť fajčenia a iných drog. 

 

 

V. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

5.1. Pravidelná záujmová činnosť 

 Dôležitú  náplň činnosti CVČ tvorí pravidelná záujmová činnosť. Spočíva vo vytváraní podmienok pre 

uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej organizovania v záujmových útvaroch – krúžkoch 

a kluboch.  

Vychovávatelia uplatňujú zážitkové, aktivizujúce  a motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou 

dieťaťa a pri organizácii rôznorodých  súťaží aj s pedagogickými zamestnancami škôl.   

    Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v CVČ je individuálna alebo skupinová výchovno-

vzdelávacia, rekreačná alebo záujmová aktivita v oddelení alebo v záujmovom útvare . 
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Úlohou pravidelnej záujmovej činnosti je podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti 

a zručnosti. V školskom roku 2012/2013 bude v CVČ pracovať 36 záujmových útvarov. Z týchto záujmových 

útvarov budú viesť 4 interní pedagogickí zamestnanci. Záujmové útvary, ktoré odborne nedokážu viesť 

interní zamestnanci, sú vedené externými zamestnancami. CVČ garantuje ich odbornosť vo vedení 

zverených záujmových útvarov. Členov krúžkov, ktorí majú nad 30 rokov, CVČ nevykazuje v počte členov 

pre potreby výpočtu finančných prostriedkov na činnosť. 

 Kvalitné materiálne, priestorové a personálne vybavenie záujmových útvarov zabezpečuje ich 

vysokú úroveň.  

 

5.2. Príležitostná záujmová činnosť 

 Pod príležitostnou záujmovou činnosťou rozumieme organizovanie jednorazových alebo cyklických 

podujatí rozmanitého charakteru. Táto činnosť podchycuje deti a mládež, ktoré navštevujú krúžky alebo 

kluby a ponúka možnosť zaujímavého trávenia voľného času na základe vlastného výberu a ponuky 

podujatí.  

Príležitostná záujmová činnosť je uskutočňovaná podľa aktuálnej potreby ale i na základe plánu. Mnohé 

aktivity sú usporadúvané v spolupráci s inými organizáciami. CVČ poskytuje priestory, materiálne vybavenie, 

personál a iné.  

 

5.3. Spontánna záujmová činnosť 

 Ako spontánnu činnosť CVČ ponúka deťom možnosť neorganizovane tráviť svoj voľný čas 

v otvorených kluboch, kde dospelý pedagóg len radí, usmerňuje mladých pri ich aktivitách. Spontánna 

záujmová činnosť sa realizuje v klube mladých, internetovom klube a pod.  

 

 

5.4. Organizácia súťaží a predmetových olympiád 

 Na základe poverenia Krajského školského úradu Trenčín je CVČ organizátorom okresných, 

obvodných a niektorých krajských vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád pre žiakov 

základných škôl, ktoré sú vyhlásené Ministerstvo školstva SR.  

CVČ organizuje aj športové súťaže zamestnancov školstva trenčianskeho okresu, k čomu ho poverilo Mesto 

Trenčín.  
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5. 5. Prázdninová činnosť 

 Počas školských prázdnin organizuje CVČ prázdninovú činnosť formou denných prímestských 

táborov, ktoré sa uskutočňujú v pracovných dňoch spravidla v mesiaci júl. Tiež bývajú zorganizované 

pobytové tábory, jeden na Slovensku a jeden ozdravný tábor pri mori. 

 

5. 6. Organizovanie odborných seminárov a tvorivých dielní  

 Na základe požiadaviek pedagogických pracovníkov CVČ organizuje odborné semináre pre učiteľov 

a vedúcich krúžkov. Súčasťou literárno-výtvarnej prehliadky Detský výtvarný a literárny Trenčín býva 

usporadúvaný workshop (tvorivá dielňa) pre učiteľov, obdobne v rámci súťaže Bienále amatérskej a detskej 

keramiky sa uskutočňuje tvorivá keramická dielňa pre dospelých i deti.  

 

VI .VÝCHOVNÝ PLÁN 

 

 Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná  činnosť je zabezpečovaná v závislosti od 

tematického zamerania v týchto oddeleniach: 

1. esteticko-spoločenské oddelenie 

2. technicko-prírodovedné oddelenie 

3. športové oddelenie. 

Do týchto oddelení sú rozdelené všetky záujmové útvary ako aj príležitostné podujatia.  

 

6.1. Pravidelná záujmová činnosť 

Názov oddelenia Názov záujmového útvaru Počet hod. ZČ 

Esteticko-spoločenské Tvorivé dieťa :Čarovná dielnička  60 

 Keramický krúžok 60 

 Výtvarný krúžok 60 

 Tvorivé dieťa :Tvorivá dielňa Južko 60 

 Nemecký jazyk seniori 60 

 Výtvarný stacionárik 32 

 Fotografický 60 

 Tvorivé dieťaTvorivá dielňa Nomáčik 60 

 Magic T.G sklub 60 

 Divadlo pre deti 60 

 Literárno - reportážny 60 

 Divadlo Kyvadlo 60 

 Šikovné ruky 60 

 Ateliérik pre najmenších 60 

Keramika pre dospelých 60 

 Angličtina pre deti 60 

 Angličtina pre seniorov 60 
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Názov oddelenia Názov záujmového útvaru Počet hod. ZČ 

Technicko-prírodovedné Internet klub 400 

 PC pre seniorov 60 

 Počítačový krúžok 60 

 Lego s motorčekom 60 

 Rádioelektronický krúžok 60 

 Lego krúžok pre najmenších 60 

 Lego s motorčekom I 60 

 Lego s motorčekom II 60 

 Lego s motorčekom III 60 

 Letecko-modelársky krúžok 60 

 Vodní skauti - Parné Valce 60 

 Vodní skauti - Jalce 60 

 Vodní skauti – Morskí vlci 60 

 

Názov oddelenia Názov záujmového útvaru Počet hod. ZČ 

Športové Fittnes 60 

 Karate  I. 60 

  Karate II. 60 

 Roztlieskavačky  I 60 

 Roztlieskavačky  II 60 

 Roztlieskavačky  III 60 

 Volejbal 60 

 Hip Hop 60 

 Šach 60 

 Hádzaná 60 

 Aikidó I 30 

 Aikidó II 60 

 Aikido III 60 

Športový stacionárik 60 

 Joga 60 

 Freestyle BMX 60 

 Zdravotná gymnastika 60 

 Gymnastický I. 60 

 Gymnastický II. 60 

 Tanečná prípravka - Slniečko 60 

 Tanečný krúžok Slniečko 60 
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6.2. Príležitostná záujmová činnosť 

 
 

  

Názov podujatia Počet h. Tématická  Počet  

 ZČ oblasť výchovy VVČ  

Supertalent CVČ 4 esteticko-spoločenská 1  

Popstar 5 esteticko-spoločenská 1  

Logikovo 3 prírodovedno-technická 1  

Vianočné trhy 6 esteticko-spoločenská 1  

Mikulášska diskotéka 4 esteticko-spoločenská 1  

Mikuláš, Mikuláš ... pre malé deti 4 esteticko-spoločenská 1  

Vianočná dielnička 4 prírodovedno-technická 1  

Ľadové kráľovstvo 2 esteticko-spoločenská 1  

Netradičné jarné prázdniny 15 esteticko-spoločenská 5  

Lampiónový karneval 4 esteticko-spoločenská 1  

Jarná škôlkariáda 3 telesná a športová 1  

 10 esteticko-spoločenská 1  

Pletenie korbáčov, zdobenie vajíčok 4 prírodovedno-technická 1  

Nočné dobrodružstvo k MDD 11 esteticko-spoločenská 1  

Volejbalový turnaj 5 telesná a športová 1  

Karate turnaj 10 telesná a športová 1  

Pre mamičky - šikovné detičky 3 telesná a športová 1  

Jarné sústredenie  2 telesná a športová 2  

Letné sústredenie  2 telesná a športová 2  

Olympiáda pedag. pracovníkov 10 telesná a športová 1  
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6.3. Organizácia súťaží a predmetových olympiád 

 

6.3.1.Predmetové olympiády a umelecké súťaže 

 

Názov podujatia Počet 
hod.ZČ 

Tematická oblasť výchovy Počet 
vvč 

Technická olympiáda 6 Technická 1 

Slovenský jazyk 6 Vzdelávacia 1 

Nemecký jazyk 6 Vzdelávacia 1 

Anglický jazyk 6 Vzdelávacia 1 

Šaliansky Maťko 6 Esteticko-výchovná 1 

Matematika Z5, Z9 6 Vzdelávacia 1 

Geografia E – I 6 Vzdelávacia 1 

Dejepis 6 Vzdelávacia 1 

Európa v škole 6 Esteticko-výchovná 1 

Fyzika 6 Vzdelávacia 1 

Chémia 6 Vzdelávacia 1 

Matematika Z6,  Z7, Z8 6 Vzdelávacia 1 

Biológia E 6 Vzdelávacia 1 

Biológia C 6 Vzdelávacia 1 

Biológia D 6 Vzdelávacia 1 

Pytagoriáda 3, 4, 5 6 Vzdelávacia 1 

Pytagoriáda 6, 7, 8 6 Vzdelávacia 1 

Slávik Slovenska 6 Esteticko-výchovná 1 

Hviezdoslavov Kubín 6 Esteticko-výchovná 1 

Štúrov a Dubčekov Uhrovec 6 Esteticko-výchovná 1 

Rozprávkové vretienko 6 Esteticko-výchovná 1 

 

 
6.3.2      Športové súťaže 
 
 
Športové súťaže šk.rok 2013 / 2014  -  ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
 

Súťaž OK RK KK 

cezpoľný beh 23.9.2009 prihl. do 30.9. Dubnica 6.10. 

tanečný ring do 16.10. TN 19.-23.10. PB 18.-21.11.(b) 

VF do 23.10. TN 2.-6.11. PD 16.-20.11.(b) 

šach  do 13.11. prihl. do 19.11.  TN 23.-27.11. 

streľba do 20.11. prihl. do 25.11 PA 1.-4.12. 

basketbal ch do 22.1. MY 1.-5.2. PB 15.-19.2. 

basketbal d do 22.1. MY 1.-5.2. MY 15.-19.2. 

st.tenis do 5.2. NM 15.-19.2. PA 1.-5.3. 

gymnastika do 25.1. TN 1.-5.2. TN 15.-19.2. 

atletika do 14.5. prihl. do 18.5. Dubnica 24.-28.5. 

volejbal ch do 19.2. NM 8.-12.3. PU 22.-26.3. 

volejbal d do 19.2. NM 8.-12.3. PU 22.-26.3. 
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hádzaná ch do 31.3. TN 12.-16.4. PD 26.-30.4. 

hádzaná d do 31.3. MY 12.-16.4. Bánovce 26.-30.4. 

vybíjaná do 19.2. NM 8.-12.3. MY 22.-26.3. 

futbal ml.ž. do 16.4. TN 26.-30.4. PA 10.-14.5. 

futbal st.ž. do 16.4. TN 26.-30.4. PD 10.-14.5. 

futbal d do 16.4. MY 26.-30.4. BN 10.-14.5. 

McDonald´s do 31.3. MY 12.-16.4. DCA  28.4.09 

nestlé basket D do 19.2. MY 8.-12.3. PA 22.-26.3. 

nestlé basket CH do 19.2. MY 8.-12.3. PD 22.-26.3. 

florbal D do 19.2. TN 1.-5.3. TN 22.-26.3. 

florbal CH do 19.2 TN 1.-5.3. TN 22.-26.3 

 
 
 
Športové súťaže šk.rok 2013/14  -  STREDNÉ ŠKOLY 
 

Súťaž OK RK KK 

cezpoľný beh do 25.9. prihl. do 30.9. prihl. do 18.5. 

veľký futbal do 9.10. TN 19.-23.10. Dubnica 5.-9.10. 

maratón aerobik do 23.10. prihl.do 3.11. PD 2.-6.11. 

st.tenis d do 5.2. NM 15.-19.2. PA 9.-13.11. 

st.tenis ch do 5.2. NM 15.-19.2. PD 1.-5.3. 

futsal  do 6.11. MY 16.-20.11. PD 1.-5.3. 

šach ch+d do 13.11. prihl. do 19.11. DCA 1.-4.12. 

basketbal ch do 22.1. MY 1.-5.2. TN 23.-27.11. 

basketbal d do 22.1. MY 1.-5.2. PD 15.-19.2. 

volejbal ch do 12.3. MY 22.-26.3. MY 15.-19.2. 

volejbal d do 12.3. NM 22.-26.3. PA 19.-23.4. 

hádzaná d do 31.3. TN-nomin. 12.-16.4. PA 19.-23.4. 

florbal D do 19.2. TN 1.-5.3. BN 26.-30.4. 

florbal CH do 19.2. TN 1.-5.3. TN 22.-26.3. 

atletika do 14.5. prihl. do 30.9. TN 22.-26.3. 

basketbal  do 19.2. TN 1.-5.3.(postup) PD 22.-26.3. 

volejbal  do12.3. 29.3 - 1.4. PU 12.-16.4. 

Tenis do 16.4. prihl. do 20.4. PD 26.-29.4. 

nohejbal do 28.1. TN 8.-12.2.(postup) PU 1.-5.3. 

šach  do 13.11. prihl. do 19.11. TN 23.-27.11. 

st.tenis do 19.2. prihl. do 10.4. TN 19.-22.4. 

halový futbal do 5.3. TN 22.-26.3. TN 12.-16.4. 

 
6.3.3.   Celoročné projekty 
 

1) Tvorivé dieťa 
 
Cieľová skupina : ZŠ, MŠ 
Cieľ projektu  :  Umožniť deťom v novom prostredí rozvíjať získané schopnosti, zručnosti 
a vedomosti.  Poskytnúť pedagogickým zamestnancom, ktorí sprevádzajú žiakov, námety na 
vyučovanie a záujmové vzdelávanie; umožniť im získavať 

        metodické zručnosti pri tvorivých dielňach a cvičeniach. 
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2. Tvorivé dielničky 
Cieľová skupina : ZŠ, MŠ 

         Cieľ projektu:    Získať zručnosti v netradičných výtvarných  

         technikách, keramike, grafike, maľbe na sklo, maľbe na textil, batike   

 

2)  Logik   a) hry a súťaže na rozvoj logiky 

             b) logické hry na PC 

Cieľová skupina : ZŠ I.stupeň 

          Cieľ projektu : zaujímavou a netradičnou formou rozvíjať logické myslenie detí   
          v oblastiach prírodovedy, matematiky, vlastivedy, slovenského jazyka a iných  
          predmetov. 

 

3) Mladý včelár 

Cieľová skupina :  ZŠ 4.roč. 

        Obsah :       História včelárstva, stavba tela včiel, zaujímavosti zo života včiel  

- prednáška s odborníkom 

- pozorovanie pod mikroskopom 

- prezentácia k téme                                                                                      

- minitestík pre deti 
 

5/ Dramatická výchova 
 
   Cieľová skupina :  ZŠ – I. stupeň 
 
Na tejto ceste sa dieťa naučí svet vnímať, premýšľať o ňom a utvoriť si k nemu vzťah, naučí sa 
vyjadrovať sa  a komunikovať s ním – slovom aj pohybom. 
Cieľ : podporovať rozvoj osobnosti dieťaťa a povzbudzovať jeho tvorivé aktivity, fantáziu 
a predstavivosť. Dramatická hra zdôrazňuje hravosť a využíva schopnosť dieťaťa jednať 
v navodených situáciách ako v skutočných. 

    
 
6.4. Prázdninová činnosť 

Názov aktivity Tematická oblasť výchovy Počet hodín 

Jarný mestský tábor Esteticko-výchovná 50 
 Telesná a športová  

Letný mestský tábor I. Esteticko-výchovná 50 
 Telesná a športová  
 Prírodno-ekologická  

Letný mestský tábor II. Esteticko-výchovná 50 
 Telesná a športová  
 Prírodno-ekologická  

Letný mestský tábor  III. Esteticko-výchovná 50 
 Telesná a športová  
 Prírodno-ekologická  

Letný mestský tábor IV. Esteticko-výchovná 50 
 Telesná a športová  
 Prírodno-ekologická  
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6.5.   Výchovný jazyk 

 

 Výchovným jazykom v CVČ je slovenský jazyk SR. Pri záujmovej činnosti národnostných menšín je 

klientom umožnené používať jazyk národnostnej menšiny.  

 

 

VII . PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

 Činnosť CVČ zabezpečuje riaditeľ, 3 pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok, dvaja 

ekonomickí zamestnanci a 2 prevádzkoví zamestnanci. Realizáciu pravidelnej záujmovej činnosti pomáhajú 

zabezpečovať 17 externí vedúci záujmových útvarov.  

 

VIII . PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI ZDRAVIA PRI VÝCHOVE 

 

 CVČ je pri výchove a vzdelávaní a s nimi priamo súvisiacimi činnosťami a pri poskytovaní služieb 

povinné prihliadať základným fyziologickým potrebám detí a mládeže a vytvárať podmienky pre ich zdravý 

vývoj a pre predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov. CVČ má externého technika bezpečnosti 

práce s platnou odbornou spôsobilosťou, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť mesačnými priebežnými 

kontrolami, preventívnymi kontrolami a prehliadkami.  

Lekárnička prvej pomoci je umiestnená v zborovni a dielni. V CVČ platí prísny zákaz fajčenia, požívania 

alkoholu a drog. Priestory CVČ, ako aj ostatné využívané priestory vyhovujú bezpečnostným a hygienickým 

podmienkam prevádzky školského zariadenia. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú podrobne rozpracované 

v prevádzkovom a školskom poriadku CVČ.  

 

 

IX . VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 

 Na hodnotenie výchovných výsledkov členov záujmových útvarov sú využívané metódy: 

a/ slovné hodnotenie spĺňajúce výchovný efekt, pochvaly, pokarhanie atď., 

b/ písomné hodnotenie vo forme osvedčenia, 

c/ kolektívne posedenie s cieľom rozboru výchovných aspektov v danom kolektíve.  

Cieľom tohto hodnotenia je: 

a/ poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o jeho správaní, 
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b/ naznačiť návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov v správaní, 

c/ motivovať žiaka k lepším výkonom, samostatnosti, prípadne podporiť jeho    

    sebavedomie, 

d/ povzbudiť v aktívnej a prospešnej činnosti. 

 

X . VNÚTORNÝ   SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA   ZAMESTNANCOV 

 

Kontrolná činnosť spočíva v kontrole: 

- výchovno-vzdelávacieho procesu 

- pedagogickej dokumentácie 

- materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov CVČ 

- stavu členov v záujmových útvaroch. 

Realizuje sa formou pozorovania (hospitácie), rozhovoru, hodnotenia výsledkov pedagogických 

zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby projektov, zapájania sa do súťaží a pod. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia CVČ umožňuje úpravu obsahu poskytovaného záujmového 

vzdelávania akceptovaním vývoja v ekonomických a pedagogických oblastiach, v poskytovaní služieb na 

základe dopytu s ohľadom na spätnú väzbu. Systém hodnotenia je nutný na korekciu stanovenej stratégie pri 

plnení dlhodobých a krátkodobých cieľov a ďalšieho plánovania. CVČ zisťuje hodnotením od účastníkov 

činností, či jednotlivé formy záujmového vzdelávania zodpovedajú ich potrebám, požiadavkám a prianiam. 

Zároveň uskutočňuje vlastné hodnotenie a z obidvoch týchto hodnotení vychádza pri návrhu plánu činnosti 

na ďalšie obdobie.  

 

XI . POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH  

          ZAMESTNANCOV 

 

 Vzdelávanie pedagógov súvisí priamo s ich pracovným zaradením. Vychádza z princípov 

celoživotného vzdelávania a realizuje sa na základe ponuky vzdelávacích inštitúcií. CVČ podporuje 

zapojenie pedagógov d rôznych foriem vzdelávania v súlade so zákonmi č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  
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XII . VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY 

 

 Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Je v nich určený súbor požiadaviek na 

vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú členovia získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti, zručnosti 

a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. 

 

 Obsahovými štandardmi určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má žiak ovládať 

a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 Výkonovými štandardmi stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to 

cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť člen po absolvovaní: 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard dieťaťa 

Práca s informačnými zdrojmi, IKT, 
Sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 
a informácie 

Cudzie jazyky, osvojovanie si gramatiky, slovnej 
zásoby cudzieho jazyka 

Komunikácia ústna aj písomná v cudzom jazyku 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard dieťaťa 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej 
klímy záujmovom útvare, dodržiavanie školského 
poriadku CVČ 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom, ostatným ľuďom, 
tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším, prijať 
odlišnosť ostatných 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, čo je 
diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 
vychádzanie s ostatnými bez násilia 

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských 
práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 
úspechy slovenských športovcov, umelcov 

Prejavovať základy hrdosti k národnej a štátnej 
príslušnosti 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 
komunikácia, vychádzanie s ostatnými bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 
v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, 
ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu 
predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché 
konflikty v záujmovom útvare 
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Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard dieťaťa 

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 

Byť otvorený, spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné 
postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej 
motoriky, manipulačné zručnosti 

Ovládať jednoduché manuálne a technické 
zručnosti 

Výzdoba priestorov CVˇV Podieľať sa na tvorbe jednoduchých projektov 

 

Esteticko-kultúrna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard dieťaťa 

Klasická hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah ku klasickému 
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, vianočný 
program 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 
a vystúpení v záujmovom útvare 

Audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 
v bežnom živote 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard dieťaťa 

Pozorovanie prírody, vtákov a drobnej zveri, 
pozorovanie zmien v prírode 

Pomenovať základné princípy ochrany životného 
prostredia 

Čistenie prírody, triedenie odpadu, využitie 
neekologického odpadu, šetrenie energiami, 
vodou 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej  činnosti na 
tvorbe a ochrane životného prostredia 

Práca s prírodnými materiálmi, jednoduché 
pokusy 

Byť otvorený k experimentovaniu a hľadaniu 
nových poznatkov 

Práca so zvieratami, pestovanie rastlín Naučiť sa zodpovednosti a vytrvalosti 

                                                                      

Telovýchovná a športová oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard dieťaťa 

Záujmový útvar – turistika, bicyklovanie lyžovanie, 
plávanie, cvičenie v telocvični, pingpong, 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  

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 
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XIII . VÝCHOVNĚ  OSNOVY 

 

 Pravidelná záujmová činnosť 

Názov ZÚ :     :    Tanečný krúžok 

Zameranie :         Tanečný krúžok zameraný na zvládnutie základných prvkov HIP - HOP 

Vedúci ZÚ :          Melissa Bratrancová 

Dátum  a miesto :  CVČ Trenčín, utorok: 15,30 – 16,30 hod. 

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- pohybová a kondičná výchova detí, pestovanie rytmu 
- posilňovanie, zvládnutie akrobatických prvkov 
- reprezentácia CVČ, účasť vystúpeniach, popr. súťažiach 
 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
    IX.     

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 
Organizačné záležitosti 

v spolupráci s CVČ 
 
25.9.09 
 

 
 
 
      X. 

-, uvedenie nováčikov 
-základné krokové prvky, postupné zdokonaľovanie 
-rozvoj rytmiky, posilňovacie cviky, kondícia 
-krokové variácie, spájanie krokových variácií 
-opakovanie, ukážky, precvičovanie prvkov, technika 

 
ukážky 
rytmus 
 

 
    
      XI. 
 

-spájanie prvkov do súvislosti, rozvoj tanečnej zložky  
-pozeranie najprestížnejšej súťaže na svete Battle of the year  
-preberanie ďalších aprackov a toprockov 
-ladenie s hudbou, tanečná zložka  
-nácvik prvej krátkej spoločnej zostavy 

spolupráca  
 
 
prejav  
hudba 

 
 
      XII. 

-pozeranie inštruktážneho DVD Stormova škola footworku 
-preberanie nových footworkov 
-synchronizácia prvkov, tanečná zložka 
-kondičné tréningy/ -precvičovanie freezov 

DVD 
tanec  
kondícia  

 
 
       I.  
 

-začiatok a príprava spoločnej  choreografie 
-Powermoves, nácvik 
-footwork kategória– hook a sling  
-podstata ladenie s hudbou, rytmus, tanečný prejav 
-posilovňa/ -video B boy unit 

 
prvá choreogr. 
dôraz-hudba  

 
 
     II.  
 

-vysvetlenie Battle stylu , ukážky 
- návšteva členov  skupiny West breakers 
-Freezes / -Powermoves 
-footwork kategória- cirulating 
-pokračovanie -  choreografia 
-video Battle 2009 

 
 
 
 
  technika  
  presnosť 

 
 
   
     III. 
 

-oboznámenie sa zo štýlom Lockin a jeho základy  
-nové apracky a toprocky  
-synchronizačné prvky pre „dvojičky“ (deti si  sami  
  z prvkov utvoria zostavy po dvojiciach ) 
-dvojdňové sústredenie krúžku na Podbranči (i pokročilí) 
- vystúpenie s choreografiou  v programe pre Jednotu dôchod 

 
 
tvorivosť  
prvé vystúpenie 
1.- 2. 3. 
9. 3. 2010 
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      IV. 

-oboznámenie sa zo štýlom Electric boogie + základy  
-Powermoves 
-footwork kategória- atomic style 
-ladenie s hudbou  
-príprava na klubovú súťaž Battle. 
-klubová súťaž členov krúžku – battle 

ukážky, R.Gál 
 
 
 
súťaž  
 

 
 
   
     V.      
 

-video IBE 2009 
-nové apracky a toprocky  
-individuálne tréningy členov 
Majstrovstvá Slovenskej republiky  Senica 
-posilňovňa,  kondičný tréning, indiv.tréning 
-powermoves – kombinácie 

 
samostatnosť 
 
 ako diváci 
 kondícia  
 

 
 
      VI. 

-Lockin a Electric boogie  
-footwork kategória- pretzel  
-kombinácie prvkov  
-príprava na záverečné vystúpenia  
Vystúpenia na júnových podujatiach mesta 
Stonožkino vysvedčenie – záverečný tanečný koncert, účasť 
-rozlúčka s tanečníkmi, popr. vystúpenie pre rodičov  

 
 
 
 
Kunov... 
21.6.2010 
 

 
Charakteristika ZÚ, obsah práce, význam v systéme výchovy a vzdelávania: 
Záujmový útvar sa  zameriava na záujmovú činnosť detí v oblasti práce s výpočtovou technikou. Členovia záujmového 
útvaru majú možnosť hrať obľúbené hry, vytvárať prezentácie v Pover pointe, písať dokumenty, hľadať informácie na 
internete. K dispozícii je pedagogický zamestnanec, ktorý na požiadanie zabezpečí tlač malého počtu dokumentov. 
Osvojiť si prácu s PC, bezpečnostných opatreniach pri práci s internetom, tvorbe písaných dokumentov. Naučiť sa  
vyhľadať, kopírovať a použiť informácie z Internetu. Hlavnou náplňou ZÚ je poskytnúť priestory internetovej učebne na 
trávenie voľného času,  a získavania informácií z internetu. 
 
Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 
-  všestranný harmonický rozvoj osobnosti 
- prehĺbenie záujmu o informatiku a výpočtovú techniku 
- rozvoj  estetického cítenia a fantázie  
- výchova ku kolektívnosti, zodpovednosti a samostatnosti 
- rozvoj pracovnej a  technickej zručnosti pri práci s myšou, PC a prídavnými zariadeniami.   
 
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie: 
HW a SW vybavenie PC, SKICÁR , WORD, INTERNET. 
 
Požiadavky na výstup: 
Splnenie vytýčených cieľov sa prejaví vo formatívnom procese, vo výchovnej i vzdelávacej rovine, doplnení a upevnení 
vzdelanostnej úrovne, v získaní praktických zručností a návykov 
a efektívnom vyžívaní voľného času. 
 
Zásady, metódy, formy a prostriedky práce: 
Výchovné zásady:    zásada mravnosti a tolerancie, výchovnosti, vedeckosti, spojenia            
                                  teórie  s praxou,  individuálneho prístupu, názornosti, uvedomelosti,     
                                  primeranosti, sústavnosti, trvácnosti a dôkladnosti 
Výchovné metódy:   analýza, syntéza, výklad, porovnávanie, rozprávanie, rozhovor,   
                                demonštrácia,opis, vysvetľovanie, beseda, manipulácia s pomôckami  
Výchovné formy:     výchovné stretnutia, súťaže 
Výchovné prostriedky: učebné pomôcky, didaktická technika, tabuľa, projekcia, Internet 
 
Učebné zdroje:  Učebnice, učebné texty, odborná literatúra, odborné časopisy, Internet,        materiálno-technické 
a didaktické prostriedky. 
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Názov ZÚ :     :    PRÁCA S PC – pokročilí I, II 

Zameranie :         Tanečný krúžok zameraný na zvládnutie základných prvkov hip-  hopu 

Vedúci ZÚ :          Martin Chudada, od pol roka Martin Krátky 

Dátum  a miesto :  CVČ Trenčín, Piatok 16.00 – 18.00 hod  CVČ 

                     
                                                            

Rámcový 
plán 

Obsah činnosti,  metódy a formy práce 

OKTÓBER 
2013 

1. Poučenie členov o BOZP a PO, oboznámenie členov s ročným plánom  
2. Opakovanie prebraného učiva – práca so súbormi a priečinkami 
3. Opakovanie prebraného učiva – ponuka Štart a panel úloh 
4. Opakovanie prebraného učiva – práca s internetom a e-mailom 

NOVEMBER 
2013 

1. Opakovanie prebraného učiva – program Word 
2. Opakovanie prebraného učiva – grafické úpravy textu v programe Word 
3. Opakovanie prebraného učiva – program Excel 
4. Opakovanie prebraného učiva – vytváranie tabuľky v programe Excel 

DECEMBER 
2013 

1. Vytvorenie obrázku v programe Skicár a jeho vloženie do textu 
2. Úvod do programu PowerPoint, popis okna 
3. Popis hlavného menu v programe PowerPoint 

JANUÁR 
2014 

1. Vytváranie modelovej prezentácie, zadávanie údajov, formátovanie textu 
2. Animácia prezentácie, prechod snímky, vkladanie efektov 
3. Vytváranie vlastnej prezentácie 
4. Opakovanie programu PowerPoint 

FEBRUÁR 
2014 

1. Práca s videom a hudbou v počítači, multimediálne programy 
2. Práca s obrázkami a fotkami v počítači 
3. Sťahovanie obrázkov, programov, hudby a dokumentov z internetu 
4. Inštalovanie a odinštalovanie programov 

MAREC 
2014 

1. Počítačové hry – rozdelenie do kategórií, online hry 
2. Počítačové hry - základné pojmy a nastavenie 
3. Program Outlook a spravovanie elektronickej pošty 
4. Programy na „chatovanie“ – Skype, ICQ, Messenger  

APRÍL 
2014 

1. Registrácia užívateľa na internetovej stránke, vypĺňanie formulárov 
2. Programy na kreslenie a maľovanie 
3. Opakovanie prebraného učiva 
4. Opakovanie prebraného učiva 

M Á J 
2014 

1. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov na internete 
2. Možnosť grafického vylepšenia počítačového systému 
3. Fonty, skiny, témy, ikony a kurzory – možnosti ich zmeny a vylepšenia 
4. Operačné systémy a ich porovnanie 
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Názov záujmového útvaru:   PC pre seniorov 

Zameranie:  vedomostný krúžok so zameraním na základné zvládnutie práce s počítačom a Microsoft 
Office. 
Vedúci ZÚ:  Mgr. Dana Špaldová 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   každú stredu  o 16,00 hod 
                                                               

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- zvládnutie práce s Microsoft  Office 
- práca s internetom 
- práca s tabuľkami a jednoduchými vzorcami v exceli 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
IX. 

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

príprava 
MTZ 
 

 
X. 

- základné pojmy 
- Microsoft word – opisovanie textu 
- internet – prezeraie webových stránok 

 
Základné pojmy 

 
XI. 

- Microsoft word – práca s textom 
- Internet – založenie mailovej schránky, 
odosielanie a príjímanie mailov, nastavenie mailovej schránky 

WORD 
internet  

 
XII. 

- ukladanie textových súborov do počítača 
- archivácia na USB kľúč 
- kopírovanie a odstraňovanie súborov 

Ukladanie 
a archivácia 
súborov 

 
I. 

 

- Microsoft excel – práca s tabuľkami 
- Kopírovanie tabuliek z excelu do wordu 
- Práca s jednoduchými vzorcami. 
-     Posielanie príloh v maili 

EXCEL 
 
Prílohy k mailom 

 
II. 

 

- Microsoft excel – pokračovanie 
- Sťahovanie fotografií do počítača 

EXCEL 
Sťahovanie fotiek 

 
III. 
 

- opakovanie učiva – cvičný test 
- skype – volanie do zahraničia zdarma 

Opakovanie 
Skype 

 
IV. 

- zložitejšia práca s textom 
- zložitejšie tabuľky v exceli 
- internet – sťahovanie súborov  

Práca s textom. 
Práca s tabuľkami. 
Sťahovanie 
súborov. 

 
V. 

 

- facebook 
- založenie profilu na FB podľa individuálnych požiadaviek, 

nahrávanie fotografií 

facebook 

 
VI. 

- práca s e-shopom 
- opakovanie  
- rozlúčka s kolektívom. 

 
Opakovanie 
e-shop 
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Záujmový útvar  ROZTLIESKAVAČKY 
 
Charakteristika ZÚ, obsah práce, význam v systéme výchovy a vzdelávania: 
 
Záujmový útvar odporúčaný pre dievčatá a chlapcov 1-9 ročníka. Na stretnutiach sa členovia oboznamujú  
základnými prvkami rytmickej a športovej gymnastiky. Nacvičujú sa tanečné kroky, hudobné hry, tanečné 
hry,  ako aj nácvik dvoch až štyroch špeciálnych prvkov viazaných tanečnými krokmi. Nacvičenými 
choreografiami sa dievčatá prezentujú na rôznych vystúpeniach, súťažiach  
 
Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí: 
 
- rozvoj funkčných i pohybových schopností, zručnosti  
- výchova k samostatnosti, zodpovednosti, kolektívnosti 
 
Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie: 
 
Ukážka správneho držania tela a vlastný nácvik pred zrkadlom s oporou i bez nej, uvoľňovacie cviky HK a 
DK, práca s mávatkom, rozcvička na hudbu,, zistenie pohybových dispozícií , testovanie schopnosti 
roztlieskavačiek, práca s hudbou – hudobná teória, rytmus, takt, tempo, dynamika pohybu, improvizácia na 
hudbu, polohy a pohyby celého tela, polohy a pohyby časti tela, nácvik špeciálnych cvikov /soulová vlna, 
jednoduchá, dvojitá/, rovnováha a rovnovážne prvky, prenášanie váhy tela, priestorové cvičenia z miesta, 
špeciálne cvičenia na rozvoj rýchlosti a obratnosti, silové dynamické a statické cvičenia, vytrvalostné 
cvičenia, cvičenia na rozvoj základného tanečného fondu, základné tanečné skoky a kroky, pohybové 
tanečné cvičenia, nácvik prvkov, posilňovanie, kompenzačné cvičenia, nácvik tanečných prvkov, nácvik 
vlastných tanečných prvkov, jednoduché rytmické cvičenia, celková relaxácia, relaxácia lokálna.  
 
Požiadavky na výstup: 
 
Splnenie vytýčených cieľov  sa prejaví najmä vo formatívnom procese, v rovine výchovnej aj vzdelávacej, 
v doplnení vedomostnej úrovne, získaní praktických zručností a návykov a efektívnom využití voľného času. 
 
Zásady, metódy a formy a prostriedky práce: 
 
Výchovné zásady: zásada demokracie a humanizmu, mravnosti a tolerancie, výchovnosti,  
                              vedeckosti, spojenia teórie s praxou, individuálneho prístupu, názornosti, 
                              uvedomelosti, primeranosti, sústavnosti, trvácnosti a dôkladnosti  
Výchovné metódy: analýza, syntéza, porovnávanie, rozprávanie, rozhovor, demonštrácia,  
                               opis, vysvetľovanie, beseda, laboratórna práca, pozorovanie, manipulácia s  
                               predmetmi  
Výchovné formy: výchovné stretnutia, vychádzky, výlety, exkurzie, súťaže 
Výchovné prostriedky: učebné pomôcky a dostupná didaktická technika, tabuľa, film,  
 
Učebné zdroje: 
Učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické 
prostriedky. 
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Názov záujmového útvaru:   ROZTLIESKAVAČKY – I.  STUPEŇ 
Zameranie:  tanečný krúžok so zameraním na naučenie sa jednoduchých tanečných prvkov 
a zostáv súboru roztlieskavačiek. 
Vedúci ZÚ:  Mgr. Dana Špaldová 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   každý pondelok o 14,00 hod 
                                                               

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- pohybová a kondičná výchova detí, pestovanie rytmu 
- posiľňovanie, zvládnutie tanečných prvkov 
- reprezentácia CVČ, účasť na vystúpeniach 
 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
       IX.    

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 
Otvorenie činnosti - spoločné stretnutie členov ZÚ  s rodičmi, 
poučenie o BOZP a PO, organizačné záležitosti 

príprava 
MTZ 
 
 
 

 
 

X. 

-oboznámenie sa so štýlom roztlieskavačiek, ukážkové video 
-základné krokové prvky, postupné zdokonaľovanie 
-rozvoj rytmiky, posiľňovacie cviky, kondícia 
-krokové variácie, spájanie krokových variácií 
-opakovanie, ukážky, precvičovanie prvkov, technika 

 
ukážky 
rytmus 
 

 
 

XI. 

-spájanie prvkov do súvislosti, rozvoj tanečnej zložky   
-ladenie s hudbou, tanečná zložka  
-nácvik prvej krátkej spoločnej zostavy s ponponmi 

 
prejav  
hudba  

 
 
 

XII. 

-synchronizácia prvkov, tanečná zložka 
-kondičné tréningy 
-precvičovanie  
-jednoduché gymnastické prvky 
-zdokonaľovanie pohybu 

 
tanec  
kondícia  
 

 
 

I. 

-začiatok a príprava spoločnej  choreografie  
-podstata ladenie s hudbou, rytmus, tanečný prejav 
-posilovňa 

 
prvá choreogr. 
 

 
II. 

-pokračovanie -  choreografia 
-nácvik nových prvkov a opakovanie starých 

 technika  
  presnosť 

 
 
 

III. 

     -     synchronizačné prvky pre „dvojičky“ (deti si  sami  
            z prvkov utvoria zostavy po dvojiciach ) 

- nácvik novej zostavy 
- nácvik zložitejších prvkov 

tvorivosť  
prvé vystúpenie 
 

 
 

IV. 

- nácvik synchronizácie 
- posilovacie cvičenia 
-   gymnastické prvky 

Synchronizácia 

 
V. 

- zosúladenie pohybov 
- opakovanie zostavy 

samostatnosť 
kondícia  

 
      VI. 

-      nácvik vystúpenia 
-      vystúpenie pri príležitosti  MDD 

vystúpenie, 
prezentácia 
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Názov záujmového krúžku   :     Roztlieskavačky II. 
Zameranie:                                   Pestovanie zmyslu pre rytmus, ladnosť a krása pohybu 
Vedúci ZK  :                                  Dominika  Žilková 
Miesto, deň a hodina ZK:            Tančiareň – štvrtok 15,00 – 16.00 hod 
Školský rok :                                2013/2014               

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- pohybová, kondičná a tanečná výchova dievčat  
- práca s  pom-pomami  
- reprezentácia CVČ, účasť na vystúpeniach 

Roztlieskavačky 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
    IX. 

Príprava rámcového plánu práce, nábor nových členiek 
Zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 
Otvorenie činnosti - spoločné stretnutie členov ZÚ  s rodičmi, 
poučenie o BOZP a PO, organizačné záležitosti 

 

 
 
      X. 

Opakovanie prvkov z minulého roka 
Zacvičovanie nových členiek.  
Správne držanie tela, pochodovanie, rytmus 
Nácvik prvých povelov, ich spájanie 
Intenzívna práca s paličkou,  nácvik nových prvkov 

 
 

 
    
      XI. 

Tanečné kroky, spájanie do variácií 
Intenzívny nácvik tanečných prvkov a variácií 
Priestorové prvky, držanie tela 
Nové točenia a náročnejšie prvky  
Práca kapitánky, povely, striedanie detí v tejto role   

 
výber 
tanečných 
prvkov 
kapitánka  

 
    XII. 
 

Kondičné cvičenia, tanečný aerobic 
Výber hudby na prvú krátku choreografiu, začatie nácviku 
Intenzívny nácvik krátkej skladby na vianočné vystúpenie 
Dôraz na presnosť prvkov a na súlad s hudbou 

 
Kostýmy 
 
Vystúpenie 

    
 
I.  2014 
 

Príprava rozdelenia súboru na dve skupiny podľa veku 
Samostatné nácviky s malými a veľkými 
Samostatné tanečné tréningy, nácvik tanečných variácií 
 Práca kapitánky, povely, striedanie detí                                                                                                                             

 
tanečný 
prejav 

 
 
       II. 
 

Pokračovanie nácviku choreografií 
Pochodovanie vpred, jednoduché prvky za pochodu.Príprava spoločnej 
choreografie na vystúpenie  
Príprava a realizácia prvých vystúpení s choreografiami  

presnosť 
 
 

 
   
      III. 
 

Nácvik  defilé vonku, nácvik za pochodu vpred, nové prvky 
Pokračovanie nácviku choreografií 
Kondičný tréning 
Improvizácia na hudbu, príprava sólových vystúpení na  
Súťaž dievčat v súbore – sóla, popr. duá 

opakovanie 
technika! 
improviz. 
Súťaž  
 

 
   
     IV. 
      

Intenzívne opakovanie – choreografie, povely kapitánky 
Začatie práce s pom-poms, základné prvky 
Nácvik krátkej choreografie s pom-poms 
Príprava na záverečné vystúpenie 
Vystúpenie – 1.máj, Míľa pre mamu 

 
pom-poms 
 
vystúpenia 

 
 
      V. 

Opakovanie, zdokonaľovanie celkového prejavu  
Záverečné vystúpenie CVČ 
Záverečné stretnutie  mažoretiek s rodičmi, vystúpenie 
(možno krátke letné sústredenie súboru) 

 
Júl 
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Názov záujmového krúžku   :     Karate 
Zameranie:                                   Zdokonaľovanie sebaovládania 
Vedúci ZK  :                                  PaedDr.  Lenka  Beňová  
Miesto, deň a hodina ZK:            ZŠ Veľkomoravská– štvrtok 15.00 – 16.00 hod, piatok 17.30-19.00 hod. 
Školský rok :                                2013/2014              
 

 
Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnoti 

- pohybová a kondičná výchova, posiľňovanie, zdokonaľovanie 
sebaovládania, reprezentácia CVČ, účasť na vystúpeniach 
a súťažiach, základné techniky karate yužívané v športovom zápase 
kumite a kata 

KARATE 
 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
       IX.    

Nábor členov , plagát, propagácia krúžku, plán práce 
Otvorenie činnosti - spoločné stretnutie s rodičmi 

v spolupráci 
s CVČ 

 
 

X. 

-opakovanie prvkov z minulého roka, ukážky 
-zvládnutie terminológie a základných pravidiel etikety karate  
-rozvoj rytmiky, posilňovacie cviky, zvyšovanie kondície 
-spájanie techník, príprava krátkeho vystúpenia 

 
Kondícia  

 
 

XI. 
 

-precvičovanie prvkov , spájanie prvkov do súvislosti  
-nácvik pohybových zručností, základných postojov a úderov 
-opakovanie, precvičovanie, kondícia 
-spoločný tréning so začiatočníkmi 

 
Opakovanie  
Spolupráca  

 
 
 

XII. 

- posilňovanie celého tela (cvičenie so závažiami) 
- nácvik variácií útočných a obranných techník v kumite 
- gymnastika, strečing 

 
posilňovanie 

 
 

I. 

- signalizačné cviky, postreh,  
- nácvik takticko-obranných variantov v kumite 
- pohyb v zápasisku 

 

 
 

II. 
 

- pády 
- nácvik základných podrážacích techník a techniky hodov 
- nácvik súťažných kata 

 
  Príprava na    
súťaže 

 
 
 

III. 

- pohyb v postojoch, obratnosť 
- základné pravidlá zápasenia 
- zdokonaľovanie techník, nácvik nových 

 
obratnosť 

 
 

IV. 

- simulované situácie na boj 
- príprava na klubovú súťaž  
- tvorba vystúpenia 

 
Improvizácia  
súťaž  

 
V. 

- skúšky technickej vyspelosti 
- regenerácia (sauna, masáž) 
- záverečné vyhodnotenie 

presnosť 
technika 

  leto   Letné sústredenie August 2013 
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Názov záujmového krúžku: Volejbal 
Zameranie: Zdokonaľovanie techniky volejbalu 
Vedúci ZK: Ing. Alena Bundilová  
Miesto, deň a hodina ZK: ZŠ Veľkomoravská  pondelok 16.00 – 18.00 hod, štvrtok 16.30- 17.30. 
Školský rok: 2013/2014  
 

 

OKTÓBER 

 

 

 

 

 

Pohyb, postoj, prípravné cvičenia na odbitie obojručne zhora 

(chytanie,   

hádzanie ). Samotné odbíjanie po vlastnom nad hode. 

Odbitie obojruč. vrchom po vlastnom nad hode nad seba, vo 

dvojici po            

nadhodení. 

Herné formy nácviku 1:1 v priamom smere 

 

 

NOVEMBER 

 

 

 

 

 

Odbitie obojruč. vrchom v priamom smere, po pohybe vpred, 

vzad a do   

strany. 

Prihrávka pod uhlom od zeme. Opakovanie základných pravidiel 

– dobrá             

lopta, lopta v aute. 

 

 

DECEMBER 

 

 

 

Odbitie obojručne zdola, podanie zvrchu, opakovanie herných 

činností        

jednotlivca – prihrávky, nahrávky. 

Priateľský zápas s rodičmi – Vianočná akcia 

 

 

JANUÁR 

 

 

Podanie zhora, príjem podania vo dvojici na krátku vzdialenosť . 

Nácvik herného cvičenia v trojici, prihrávka, nahrávka, útočný 

úder odbitím   

obojručne zhora. 

 

 

FEBRUÁR 

 

 

Rozvoj pohybových schopností s dôrazom na rýchlosť, silu 

a koordinačné   

schopnosti (cvičenia na kondíciu ) 

Hra 6 : 6 – priateľský  zápas  

 

 

MAREC 

 

Nácvik nahrávky zo zóny 3 do zóny 4, nácvik nahrávky nad seba – 

meter,    

zdokonaľovanie nácviku  podania zhora a príjmu podania. 

 

 

APRÍL 

 

 

Nácvik útočného úderu – útočné odbitie obojručne zhora, ulievka, 

smeč t.j.  

rozbeh a odraz, úder do lopty, časovanie odrazu a úderu do lopty. 

 

 

Máj 

 

 

 

Nácvik smeču z vysokej nahrávky, blokové presuny úkrokom 

a krížnym   

krokom. Pádová technika (prevaly ) Zdokonaľovanie všetkých 

herných     

kombinácií.  

Hra 6 : 6 -  priateľský zápas 
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Názov záujmového krúžku   :     Gymnastika 
Zameranie:                                   Pestovanie zmyslu pre rytmus, ladnosť a krása pohybu 
Vedúci ZK  :                                  Katarína  Páleníková.    Dozor : Žilková, Špaldová 
Miesto, deň a hodina ZK:            Gymnastická miestnosť ZŠ Východná Trenčín streda 14.00 – 15. 00 hod 
Školský rok :                                2013/2014               

Výchov. 

vzdeláv. 

cieľ 

činnosti  

Rozvíjať harmonický rozvoj osobnosti žiačok a upebňovať zdravie. 

Utvárať uvedomelý vzťah ku gymnastike a k tréningovej činnosti. 

Rozvíjať špecifické schopnosti potrebné pre športovú gymnastiku 

Roztlieskavačky 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 

 

X. 

      -     Príprava rámcového plánu práce, nábor nových členiek 

      -     Zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

- Otvorenie činnosti - spoločné stretnutie členov ZÚ  s rodičmi, 

poučenie o BOZP a PO, organizačné záležitosti 

 

 

 

XI. 

       -    prípravné cvičenia a imitačné cvičenia, kotúľ vpred 

       -    rytmicko- tanečná príprava – správne držanie tela, rytmizácia   

           pohybov 

       -    baletná príprava – I. a II. pozícia, demi-plié- podrep, grand-plié –   

           drep 

       -    tanečné kroky v ¾ takte, vlny trupom, pohybové hry        

            vytrvalostného    charakteru – skákanie na švihadle 

 

 

 

 

XII. 

- Prípravné cvičenia a imitačné cvičenie  

- Nácvik premetu bokom, kotúľ vzad 

- Rytmicko – tanečná príprava, švihové cvičenie, naťahovacie cvičenia 

- Aerobic -10 min. 

 

 

I. 

 

- Prípravné a imitačné cvičenia, premet bokom 

- Skoky a obraty o 360°, stojky do mostíka 

- Rytmicko-tanečná príprava, cvičenia pre správne držanie tela 

- Vystúpenie 

 

 

 

II. 

- Prípravné a imitačné svičenia 

- Baletná príprava – III. a IV. Pozícia, zložitejšie pohyby paží 

- Akrobatické prvky, premet vpred- salto vpred skrčmo 

- Skoky cez švihadlo 

 

 

 

III. 

 

- Špeciálna telesná príprava  zameraná na rytmizáciu pohybov 

- Aerobic -15 min. 

- Cvičenia so závažím na nohách 

- Prvé zostavy v prosných 

 

 

 

IV. 

 

      -       Cvičenia s gumovou šnúrou, drepy, podrepy 

- Stojky, premety, mostíky 

- Zostavy 

- Koordinácia hlavy, paží, trupu a nôh 

 

 

 

V. 

 

- Prípravné cvičenia a imitačné cvičenie  

- Rytmicko-tanečná zostava na hudbu 

- Beh so zrýchlením 

- Aeróbne aktivity 
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  Názov záujmového útvaru:              LEGO I. 
Zameranie:                 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 
Vedúci ZÚ:                                                Mgr. Jolana Duffeková 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:    CVČ Trenčín, pondelok – 14.00 hod. 
 

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- získať základné manuálne  zručnosti 
- získať základné  technické zručnosti 
- spolupráca s ostatnými 
- podporovať fantáziu 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
 

X. 

1. Bezpečnostné a organizačné pokyny pri práci    
    v záujmovom krúžku 
2. Stavba modelu č. 1 a č. 2 – stavebnica Lego Dacta 
3. Stavba modelu č. 3 /váha/ 
4. Vlastná samostatná práca 

individ. prístup 
 
priateľstvo 
 
samostatnosť 

 
 

XI. 
 

1. Stavba modelu podľa predlohy 4. a 5. 
2. Stavba modelu č. 6 / kosačka/ 
3. Stavba modelu č. 7 /kolieska/ 
4. Súťaž o najlepší funkčný model 

zásady 
sluš.správania 
 
motivácia 

 
 
 

XII. 

 
1. Stavba modelu č. 8 /motokára/ 
2. Stavba modelu č. 9 /priťahovacie zariadenie/ 
3. Vlastná samostatná práca 

 
presnosť 
 

 
 

I. 

1. Stavba modelu č. 10 /vŕtačka/ - súťaž 
2. Stavba modelu č. 11 /mixér/ 
    Kontrola stavu stavebnice 
3. Stavba modelu č. 12 /zverák/ 

súťaž 
 
 
motivácia 

 
 

II. 
 

1. Stavba modelu č. 13 /helikoptéra/ 
2. Stavba modelu č. 14 /zberacie zariadenie/ 

ukážka 
vysvetlenie 

 
 
 

III. 

1. Stavba funkčného mesta 
2. Stavba modelu č. 15 /auto I./ 
3. Stavba modelu č. 15 /auto II./ 
4. Stavba modelu č. 16 /buldozér I./ 
5. Stavba modelu záchrannej stanice 

vzájom. pomoc 
 
upevnenie priat. 
 
spolupráca 

 
 
 

IV. 

1. Stavba modelu č. 16 /buldozér II./ 
2. Stavba modelu č. 17 /žeriav I./ 
3.  Stavba modelu č. 17 /žeriav II./ 
     Kontrola stavu stavebnice 

samostatnosť 
  
tvorivosť 

 
V. 

1. Stavba modelu č, 18 /pohyblivý pás/ 
2. Stavba modelu č. 19 /závora/ 
3. Stavba modelu č. 20 /robot/ 
4. Ukončenie činnosti, odovzdanie diplomov, sledkostí 

povzbudenie 
 
presnosť pri práci 
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 Názov záujmového útvaru:              LEGO II. 
Zameranie:                 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 
Vedúci ZÚ:                                                Mgr. Jolana Duffeková 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:    CVČ, utorok, 14.00 hod. 
 
 
                                                               

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- získať základné manuálne zručnosti  
- získať základné technické zručnosti  
- podporovať tvorivosť detí 
- viesť k zodpovednej práci 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
 

X. 

1. Bezpečnostné a organizačné pokyny pri práci    
    v záujmovom krúžku 
2. Stavba modelu č. 1 a č. 2 – stavebnica Lego Dacta 
3. Stavba modelu č. 3 /váha/ 
4. Vlastná samostatná práca 
5. Stavba prístaviska 

individ. prístup 
 
priateľstvo 
 
samostatnosť 

 
 

XI. 
 

1. Stavba modelu podľa predlohy 4. a 5. 
2. Stavba modelu č. 6 / kosačka/ 
3. Stavba modelu č. 7 /kolieska/ 
4. Vlastná samostatná práca 

presná práca 
 
vzájomná práca 
 

 
 
 

XII. 

1. Stavba modelu č. 8 /motokára/ 
2. Stavba modelu č. 9 /priťahovacie zariadenie/ 
3.Vlastná samostatná práca 

 
súťaž 

 
 

I. 

1. Stavba modelu č. 10 /vŕtačka/ 
2. Stavba modelu č. 11 /mixér/ 
    Kontrola stavu stavebnice 
3. Stavba modelu č. 12 /zverák/ 

individ. prístup 
 
 
motivácia 

 
 

II. 
 

1. Stavba modelu č. 13 /helikoptéra/ 
2. Stavba modelu č. 14 /zberacie zariadenie/ 
3. Stavba modelu podľa vlastného návrhu 

ukážka 
vysvetlenie 
samostatnosť 

 
 
 

III. 

1. Stavba funkčného mesta 
2. Stavba modelu č. 15 /auto I./ 
3. Stavba modelu č. 15 /auto II./ 
4. Stavba modelu č. 16 /buldozér I./ 

vzájom. pomoc 
 
upevnenie priat. 
 

 
 
 

IV. 

1. Stavba modelu č. 17 /žeriav I./ 
2. Stavba modelu č. 17 /žeriav II./ 
3. Vlastná samostatná práca 
4. Stavba modelu podľa vlastnej fantázie 

samostatnosť 
  
tvorivosť 

 
V. 

1. Stavba modelu č, 18 /pohyblivý pás/ 
2. Stavba modelu č. 19 /závora/ 
3. Stavba modelu č. 20 /robot/ 
4. Ukončenie činnosti, odovzdanie diplomov, sledkostí 
 

povzbudenie 
 
presnosť pri práci 
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  Názov záujmového útvaru:              LEGO III. 
Zameranie:                 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 
Vedúci ZÚ:                                                Mgr. Jolana Duffeková 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:    CVČ Trenčín, streda, 14,00 hod. 
 
 
                                                               

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

 
- získať základné technické zručnosti  
- získať základné manuálne zručnosti 
- upevňovanie priateľstva medzi sebou 
 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
 

X. 

1. Bezpečnostné a organizačné pokyny pri práci    
    v záujmovom krúžku 
2. Stavba modelu č. 1 a č. 2 – stavebnica Lego Dacta 
3. Stavba modelu č. 3 /váha/ 
4. Vlastná samostatná práca 

individ. prístup 
 
priateľstvo 
 
pomoc 

 
 

XI. 
 

1. Stavba modelu podľa predlohy 4. a 5. 
2. Stavba modelu č. 6 / kosačka/ 
3. Stavba modelu č. 7 /kolieska/ 
4. Súťaž o najlepší zhotovený model 

vysvetlenie 
 
motivácia 

 
 
 

XII. 

1. Stavba modelu č. 8 /motokára/ 
2. Stavba modelu č. 9 /priťahovacie zariadenie/ 
3. Uplatnenie fantázie pri stavbe modelu 

presnosť 
 
fantázia 

 
 

I. 

1. Stavba modelu č. 10 /vŕtačka/ - súťaž 
2. Stavba modelu č. 11 /mixér/ 
3. Stavba modelu č. 12 /zverák/ 
    Kontrola stavu stavebnice 

súťaž 
 
motivácia 

 
 

II. 
 

1. Stavba modelu č. 13 /helikoptéra/ 
2. Stavba modelu č. 14 /zberacie zariadenie/ 
3. Stavba modelu podľa vlasného návrhu 

ukážka 
 
vysvetlenie 

 
 
 

III. 

1. Stavba modelu mesta 
2. Stavba modelu č. 15 /auto I./ 
3. Stavba modelu č. 15 /auto II./ 
4. Stavba modelu č. 16 /buldozér I./ 

spolupráca 
 
upevnenie priat. 
 

 
 
 

IV. 

1. Stavba modelu č. 17 /žeriav I./ 
2. Stavba modelu č. 17 /žeriav II./ 
3. Stavba modelu  podľa vlastného návrhu  
4. Dokončenie stavby 
5. Stavba modelu hasičskej stanice 

upevnenie 
zručností 
  
tvorivosť 

 
V. 

1. Stavba modelu č, 18 /pohyblivý pás/ a č. 19 /závora/ 
2. Stavba modelu č. 20 /robot/ 
3. Stavba modelu podľa vlastného návrhu  
4. Ukončenie činnosti, odovzdanie diplomov, sledkostí 

povzbudenie 
 
hodnotenie 
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 Názov záujmového útvaru:              LEGO IV. 
Zameranie:                 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností 
Vedúci ZÚ:                                                Mgr. Jolana Duffeková 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:    CVČ Trenčín, štvrtok, 14,00 hod. 
                                                               
 

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

 
- získať základné technické zručnosti  
- získať základné manuálne zručnosti 
- upevňovanie priateľstva medzi sebou 
 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
 

X. 

1. Bezpečnostné a organizačné pokyny pri práci    
    v záujmovom krúžku, zoznámenie sa 
2. Skladanie  jednoduchých tvarov z Lega I. 
3. Skladanie jednoduchých tvarov z Laga II. 
4. Vlastná samostatná práca 

individ. prístup 
 
rozvoj jemnej 
motoriky 
 
vzájomnávpomoc 

 
 

XI. 
 

1. Stavanie mesta I. /výklad o meste/ 
2. Stavanie mesta II. /výklad o živote ľudí v meste/ 
3. Stavanie mesta III. 
4. Súťaž o najlepší zhotovený model 

vysvetlenie 
základov stavby 
 
motivácia 

 
 
 

XII. 

1. Stavanie hasičskej stanice I. /výklad/ 
2.  Stavanie hasičskej stanice II. /výklad o práci hasičov/ 
3. Uplatnenie fantázie pri stavbe modelu 

rozvoj schopností 
 
podpora 
zvedavosti 

 
 

I. 

1. Stavanie nemocnice I. /výklad o práci lekárov/ 
2. Stavanie nemocnice II. /výklad o práci zdrav. sestier/ 
3. Stavanie nemocnice III. 
4. Stavanie nemocnice IV. 

podpora kreativity 
 
 
motivácia 

 
 

II. 
 

1. Stavba policajnej stanice /výklad o policajtoch a ich   
    práci/ 
2. Stavba policajnej stanice II. 
3. Stavba modelu podľa vlasného návrhu 

rozvoj sociálno-
emociálnej oblasti 
 
vysvetlenie 

 
 
 

III. 

1. Vesmír /výklad Čo je to?/ 
2. Stavba vesmírnej stanice 
3. Stavba raketoplánov 
4. Stavba družíc, vesmírnych plavidiel 

podpora zdravého 
sebavedomia 
 
upevnenie priat. 
 

 
 
 

IV. 

1. Stavba áut /výklad o rôznych typoch/ 
2. Stavba lietadiel 
3. Stavba modelu  podľa vlastného návrhu  
 

rozvoj  zručností 
  
tvorivosť 

 
V. 

1. Stavba robotov /výklad/ 
2. Súhrn znalostí 
3. Vyhodnotenie celého roka, diplomy a sladkosti   

podpora 
všestranného 
rozvoja 
 
hodnotenie 
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Názov záujmového útvaru:  ATELIÉRIK PRE NAJMENŠÍCH 
Zameranie:  výtvarná tvorba, tvorba  s hlinou – modelovanie, práca na hrnčiarskom kruhu, netradičné 
výtvarné techniky 
Vedúci ZÚ: Mgr. Jana Gáborová  
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   CVČ Východná 9,TN, štvrtok od 16,30-18,00h 
 
 
 
                                                               

Výchovno- 
vzdelávací 

cieľ 
činnosti  

Rozvíjať tvorivosť, zručnosť, predstavivosť 
Prehlbovať vzťah k prírode, umeniu 
Prejavovať  svoj talent a špecifické schopnosti 
Pracovať v kolektíve, upevňovať  vzťahy v ňom 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 

IX. 

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

v spolupráci s CVČ 
 
 

 
 
 

X. 

- maľovanie šarkanov na plátno 
- magnetky - zvierací motív - modelovanie 
- indiánsky totem – modelovanie 
- grafika – jesenný pozdrav 

 

 
šarkaniáda 

 
 

XI. 
 

 
- výtvarný projekt – Naše Slovensko 

hrady a zámky 

práca na hrnčiarskom kruhu 
- maskot CVČ – maľovanie 
- maskot CVČ – 3D v hline 
- tvorba náramku 

  

Projekt Naše 
Slovensko- 
tradície, remeslá, 
architektúra, 
folklór, 
osobnosti.. 

 
 
 

XII. 

- otláčanie prírodnín 
- dekoračné vianočné predmety / zvonkohra 
- glazovanie ker. výrobkov 

 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
 

I. 

 
- grafika – papierotlač, rozprávková bytosť  
- práca na hrnčiarskom kruhu / miska 
- zimné pozdravy 
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Názov záujmového útvaru:  KERAMICKÝ KRÚŽOK 
Zameranie:  tvorba  s hlinou – modelovanie, práca na hrnčiarskom kruhu 
Vedúci ZÚ: Mgr. Jana Gáborová  
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   CVČ Východná 9,TN, utorok  
od 14,00-16,00h 
 
                                                               

Výchovno- 
vzdelávací 

cieľ 
činnosti  

Rozvíjať tvorivosť, zručnosť, predstavivosť 
Prehlbovať vzťah k prírode, umeniu 
Prejavovať  svoj talent a špecifické schopnosti 
Pracovať v kolektíve, upevňovať  vzťahy v ňom 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 

IX. 

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

v spolupráci s CVČ 
 
 

 
 
 

X. 

- úvod – o hline, glazúrach 
- modelovanie -reliéf 
- parafráza výtvarného diela 
- voľná tvorba 

 

 
 

 
 

XI. 
 

- voľná tvorba 
- fotografovanie vytvorených výrobkov 
- inšpirácia folklórom ( ornament, čipka ) 
- výtvarný projekt – Naše Slovensko 

  

Projekt Naše 
Slovensko- 
tradície, remeslá, 
architektúra, 
folklór, 
osobnosti.. 

 
 
 

XII. 

- tvorba na vianočné trhy- dekoračné vianočné predmety  
- glazovanie ker. výrobkov 
- voľná tvorba 

  

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
 

I. 

- výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- moderná misa 
- rozprávková bytosť 
- práca na hrnčiarskom kruhu 

 

 

 
 

II. 
 

- výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- inšpirácia sochárstvom 20.storočia 
- práca na hrnčiarskom kruhu 
- tretí rozmer...( inšp. origami ) 
 

 

 
 
 

III. 

 
- výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- lesní škriatkovia 
- hrnček 
- maskot cvč 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
 
 

IV. 

- výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- fotorámik 
- zvonkohra 
- voľná tvorba 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

V. - výstava prác v priestoroch Obvodného úradu Trenčín  

VI. -   
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Názov záujmového útvaru:  KERAMIKA PRE DOSPELÝCH 
Zameranie:  tvorba  s hlinou – modelovanie, práca na hrnčiarskom kruhu 
Vedúci ZÚ: Mgr. Jana Gáborová  
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   CVČ Východná 9,TN, pondelok  
od 16,00-18,00h / každý nepárny týždeň / 
                                                               

Výchovno- 
vzdelávací 

cieľ 
činnosti  

Rozvíjať tvorivosť, zručnosť, predstavivosť 
Prehlbovať vzťah k prírode, umeniu 
Prejavovať  svoj talent a špecifické schopnosti 
Pracovať v kolektíve, upevňovať  vzťahy v ňom 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 

IX. 

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

v spolupráci s CVČ 
 
 

 
X. 

- úvod – o hline, glazúrach 
- modelovanie –reliéf  

 

 
 

 
 

XI. 
 

 
- výtvarný projekt – Naše Slovensko – práca  

na hrnčiarskom kruhu 

- maskot cvč 
  

Projekt Naše 
Slovensko- 
tradície, remeslá, 
architektúra, 
folklór, 
osobnosti.. 

 
 
 

XII. 

- tvorba na vianočné trhy- dekoračné vianočné predmety  
- glazovanie ker. výrobkov 

  

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
I. 

2014 

- parafráza výtvarného diela 
- práca na hrnčiarskom kruhu  

 hrnček 
 

 
 

 
II. 

- práca na hrnčiarskom kruhu 
váza 

- moderná misa 
 

 

 
III. 
 

- výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- magnetky 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
IV. 

- voľná tvorba 
- glazovanie keramických výrobkov 

 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
V. 
 

- fotorámik 
- voľná tvorba 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
VI. 

- výstava prác v priestoroch Obvodného úradu Trenčín 
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Názov záujmového útvaru:  projekt TVORIVÉ DIEŤA – materské školy 

Zameranie:  tvorba  s hlinou – modelovanie, práca na hrnčiarskom kruhu, netradičné výtvarné techniky 
Vedúci ZÚ: Mgr. Jana Gáborová  
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   CVČ Východná 9,TN, pondelok/streda 
od 9,30-11,30h 
                                                               

Výchovno- 
vzdelávací 

cieľ 
činnosti  

Rozvíjať tvorivosť, zručnosť, predstavivosť 
Prehlbovať vzťah k prírode, umeniu 
Prejavovať  svoj talent a špecifické schopnosti 
Pracovať v kolektíve, upevňovať  vzťahy v ňom 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 

IX. 

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

v spolupráci s CVČ 
 
 

 
 
 

X. 

- magnetky - zvierací motív 
- indiánsky totem 

 

zvierací motív -
starogrécke báje 
a povesti, 
o indiánoch 

 
 

XI. 
 

 
- výtvarný projekt – Naše Slovensko 

hrady a zámky 

práca na hrnčiarskom kruhu 
- maskot CVČ 

  

Projekt Naše 
Slovensko- 
tradície, remeslá, 
architektúra, 
folklór, 
osobnosti.. 

 
 
 

XII. 

- dekoračné vianočné predmety / zvonkohra 
- glazovanie ker. výrobkov 

 
  

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
 

I. 

 
- grafika – papierotlač, rozprávková bytosť  
- práca na hrnčiarskom kruhu / miska 

 

 

 
 

II. 
 

- výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- práca na hrnčiarskom kruhu / parafráza výtvarného diela 
 

 

 
 
 

III. 

 
- výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- lesní škriatkovia 

 

ornamenty 

 
 
 

IV. 

 
- fotorámik  - reliéf 
- glazovanie keramických výrobkov 

 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

 
V. 

- stromček šťastia 
- košík 

inšpirácia z internetu,  
kníh o keramike 

Názov záujmového krúžku: Slniečko – tanečná prípravka pre detí MŠ od 4 do 6 rokov 
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Zameranie: tanečno-dramatický krúžok, so zameraním na rôzne tanečné štýly (disco, hip-hop, country, 
retro) s uplatnením obsahového deja 
Vedúci ZK: Renáta Jacková 
Miesto, deň a hodina ZK: streda 12:10 – 13:00 CVČ, párny týždeň, zrkadlová miestnosť 
 

Výchovno-vzdelávací cieľ 
činnosti 

-pohybová, kondičná a tanečná výchova detí 
-pestovanie zmyslu pre rytmus 
-dramatické cítenie 
-reprezentácia MŠ a CVČ, účasť na súťažiach, 
vystúpeniach 
-príprava do druhej skupiny pokročilých detí v 
CVČ 

 

Rámcový plán Obsah činnosti, metódy a formy práce poznámka 

SEPTEMBER,OKTÓBER 
2013 

Príprava plánu činnosti ZK 
Zabezpečenie priestoru a pomôcok 
Spoločné stretnutie s deťmi a rodičmi detí, 
poučenie 
Základné rytmické cvičenia 

Rytmika a dramatizácia 
pantomíma 

NOVEMBER 2013 Kondičné cvičenia, základné gymnastické prvky 
(otočky, rovnováha na Ľ.  a P. nohe, poskočné 
kroky, sviečka, kotúľ, premet bokom) 

Gymnastické prvky,  
Tanečné prvky 

DECEMBER 2013 Nácvik choreografie na mikulášske vystúpenie- 
jednoduché tanečné prvky 

Prezentácia na vystúpení 
pre rodičov 
Vianočná besiedka 

JANUÁR 2014 Nácvik nových tanečných prvkov- priestorová 
orientácia v tanci, nácvik priestorových zmien, 
dbanie na správne držanie tela a vyjadrovanie 
pocitov a emócií v tanečnom pohybe- tanec 
,,Kinder Buntes“ 

Priestorová orientácia 

FEBRUÁR 2014 Nácvik country tanca 
Dbanie na správnosť a presnosť prevedenia 
tanečných prvkov, dodržiavanie priestorového 
rozloženia 

Presnosť a choreografia 
Nová choreografia 

MAREC 2014 Nácvik tanečných prvkov, spájanie prvkov do 
tanečných väzieb, nácvik na retro hudbu – 
,,Pomáda“ 
Kondičné a strečingové cvičenie 

Nová choreografia 
Kondičné cvičenia 

APRÍL 2014 Pokračovanie v nácviku choreografie ,,Pomáda“ 
Dbanie na správne priestorové zmeny, 
dramatické vyjadrovanie a tanečný prejav 
Kostýmy, doladenie choreografie  
Prvé vystúpenie 

Prejav , kostýmy, 
vystúpenie 

MÁJ, JÚN 2014 Opakovanie tanečných prvkov, tanečných 
choreografií 
Rôzne úpravy, výrazu a spôsobu prevedenia, 
kondičná príprava, vystúpenia- ,,Pre mamu“, 
júnové podujatia  

Technika vystúpenia 
Záverečné stretnutie 
s rodičmi a deťmi 
Záverečná besiedka  
Súťaže a hodnotenie 
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Názov záujmového útvaru: ,,Slniečko“ – deti od 6 do 8 rokov 

Zameranie: tanečno-dramatický krúžok, so zameraním na rôzne tanečné štýly (disco, hip-hop, country, 
retro) s uplatnením obsahového deja 
Vedúci ZÚ: Renáta Jacková 
Miesto, deň a hodina ZÚ: pondelok 16:00 – 18:00 CVČ, zrkadlová miestnosť 
 

Výchovno-vzdelávací 
cieľ činnosti 

-pohybová, kondičná a tanečná výchova detí 
-pestovanie zmyslu pre rytmus 
-dramatické cítenie 
-reprezentácia CVČ, účasť na súťažiach, 
vystúpeniach 

 

Rámcový plán Obsah činnosti, metódy a formy práce poznámka 

SEPTEMBER,OKTÓBER 
2013 

Príprava plánu činnosti ZÚ 
Zabezpečenie priestoru a pomôcok 
Spoločné stretnutie s deťmi a rodičmi detí, 
poučenie 
Základné rytmické cvičenia, kondičné cvičenia 

Rytmika a dramatizácia 
Pantomíma 
Opakovanie tanečných 
prvkov, choreografie 

NOVEMBER 2013 Kondičné cvičenia, základné gymnastické prvky 
(otočky, rovnováha na Ľ.  a P. nohe, poskočné 
kroky, sviečka, kotúľ, premet bokom, rytmické 
cvičenia), náscvik tanečných prvkov k novej 
choreografii 

Gymnastické prvky 
Nové tanečné prvky 
Tanečné battle 

DECEMBER 2013 Nácvik choreografie na vystúpenie pre rodičov - 
,,Twister“ 

Prezentácia na 
vystúpení pre rodičov 

JANUÁR 2014 Nácvik nových tanečných prvkov- priestorová 
orientácia v tanci, nácvik priestorových zmien, 
dbanie na správne držanie tela a vyjadrovanie 
pocitov a emócií v tanečnom pohybe - ,,Country 
tanec“ 

Priestorová orientácia 
Nová choreografia 

FEBRUÁR 2014 Pokračovanie v nácviku ,,Country tanec“ 
Dbanie na správnosť a presnosť prevedenia 
tanečných prvkov, dodržiavanie priestorového 
rozloženia 

Presnosť a choreografia 

MAREC 2014 Nácvik tanečných prvkov, spájanie prvkov do 
tanečných väzieb, nácvik na hip- hop hudbu – 
,,Jump, jump“ 
Kondičné a strečingové cvičenie 

Nová choreografia 
Kondičné cvičenia 
Tanečné battle 

APRÍL 2014 Pokračovanie v nácviku choreografie ,,Jump, 
jump“ 
Spájanie hudby s nacvičenými väzbami, 
docvičenie výslednej choreografie, dbanie na 
technické prevedenie tanečných prvkov, 
Kostýmy, doladenie choreografie  
Prvé vystúpenie 

Prejav , kostýmy, 
vystúpenie 

MÁJ, JÚN 2014 Predvedenie celoročnej práce vo vystúpeniach pre 
rodičov, dôraz na spôsob a prevedenie 
choreografií, kondičná príprava, júnové podujatia 

Technika vystúpenia 
Záverečné stretnutie 
s rodičmi a deťmi 
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Názov záujmového útvaru:      Ľudový tanec 

Vedúci ZÚ:     Mgr. Viera  Žilková 
Miesto, deň a čas :  Štvrtok 16.00 – 17. 00 hod. 
Školský rok :   2013/2014 
  
Krúžok pre malý záujem nefunguje 
 

Výchovno- vzdel.  
cieľ  činnosti 
 

V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú deti prvé návyky 
správneho držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa 
jednoduché cviky obratnosti, získavajú schopnosť reagovať pohybom na 
zmeny taktu, orientovať sa v priestore. Pri všetkých týchto činnostiach 
overuje učiteľ predpoklady jednotlivých žiakov pre ďalšie štúdium. 

 

PLÁN Obsah činnosti, metódy a formy práce 

Október 

- Zoznamovacia hodina, základy bezpečnosti  
- kontaktné ľudové hry 
- rytmika 

November 

Pohybová príprava zákl. polohy na mieste – 
Pohyb v priestore 
Pohybové hry so spevom 
Rytmika 

December 

Pohybová príprava zákl. polohy na mieste – 
Pohyb v priestore 
Pohybové hry so spevom 

- Rytmika 

Január 

Pohybová príprava zákl. polohy na mieste – 
Pohyb v priestore 
Pohybové hry so spevom 

- Rytmika 

Február 

Pohybová príprava zákl. polohy na mieste – 
Pohyb v priestore 
Pohybové hry so spevom 

- Rytmika 

Marec 

Pohybová príprava zákl. polohy na mieste – 
Pohyb v priestore 
Pohybové hry so spevom 

- Rytmika 

Apríl 

Pohybová príprava zákl. polohy na mieste – 
Pohyb v priestore 
Pohybové hry so spevom 

- Rytmika 

Máj 

Pohybová príprava zákl. polohy na mieste – 
Pohyb v priestore 
Pohybové hry so spevom 

- Rytmika 
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Názov záujmového útvaru:   Výtvarný stacionárik 
Zameranie:  tvorba s hlinou, zaujímavé netradičné výtvarné techniky 
Vedúci ZÚ: Mgr. Jana Gáborová 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ: CVČ TN, Východná 9, štvrtok od 10,00 – 12,00h / každý párny 
týždeň /   
                                                    

Výchovno- 
vzdelávací 

cieľ 
činnosti  

Rozvíjať  tvorivosť, zručnosť, predstavivosť, zmysel pre priestorové 
videnie 
Poznávať  nové výtv. techniky 
Prehlbovať  vzťah k prírode, k umeniu 
Pracovať v kolektíve, upevňovať vzťahy v ňom 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 

IX. 

      -  nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
      -  príprava plánu práce 
      -  zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 
 

 

 
X. 

- Modelovanie – magnetky 
- Jesenné reťaze z prírodnín, odtlačky z prírodnín 

 

magnetky-
rôzne motívy 

XI. 
 

- Výroba papierových goráliek, tvorba náramku 
- Parafráza výtvarného diela –inšpirácia sochárstvom 

 

 

XII. - Výroba vianočných predmetov 
- Práca na hrnčiarskom kruhu 

 

 

I. 
2014 

- Tvorba s netradičnými materiálmi 
- Zimné pozdravy- grafika - papierotlač 

Farbenie 
cestovín – 
tvorba 
náramkov 

II. 
 

- Odlievanie sádry – prívesky 
- Práca na pc v programoch gimp, my paint, inkscape 

 

 

III. 
 

- Papierová koláž  
- Glazovanie ker. výrobkov 

 

 

IV. - Práca na hrnčiarskom kruhu 
- Batikovanie 

 

 

V. 
 

- kontrast čiernej a bielej – linoryt 
- fantastická bytosť zložená z vecí ( inšp. Arcimboldo ) 

 

VI. - výstava prác v priestoroch Obvodného úradu Trenčín 
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Názov záujmového útvaru:            Poď sa so mnou hrať 

Vedúci ZÚ:           Mgr. Viera Žilková 
Miesto, deň a čas :        Utorok, 16.00 hod. – 17.00 hod. 
Školský rok :                                   2012/2013 
 
 
 

Rámcový 
plán 

Obsah činnosti,  metódy a formy práce 

OKTÓBER 
 

1. Zoznámenie sa s deťmi a rodičmi, dohoda o pravidlách 
2. Zoznamovacie hry, prekážková dráha, prvky jogy 
3. Tvoríme slovnú zásobu, kontaktné hry, joga 
4. Opak. naučených riekaniek, hra s bábkou 

NOVEMBER 
 

1. Opakovanie prebraného učiva , zahráme sa na divadlo 
2. Slovná zásoba, oddychové cvič., cvič s fit loptou 
3. Opakovanie prebraného učiva Červená čiapočka – báb. rozprávka 
4. Húseničkina cesta do sveta, hry na sústredenie, joga 
 

DECEMBER 
 

1. Návšteva Mikuláša, zábavné hry 
2. Opak. riekaniek, Päť prstov- hry na rozpoznávanie prštekov 
3. Píšeme list Ježiškovi, ľudové hry, koleda 

JANUÁR 
 

1. Zimné radovánky, sánkovanie a bobovanie, súťaže 
2. Cvič. s fit loptou, rozprávková krajina, zvieratká v zime 
3. Nakresli a rozlišuj zvieratká, rozprávky o zvieratkách 
4. Hry na presnosť, jazykolamy, joga 

FEBRUÁR 
 

1. Naháňačka – pes a mačka, hry na sústredenie, kontaktné hry 
2. Tanečné prvky, spojenie  pohybu a hudby, bábk. hra :O medovn. domčeku 
3Naše veľké umelecké výtvarné veľdielo  ( obraz ) 

MAREC 
 

1. Práca s rytmom, spievame s hudobným  nástrojom, rozlíšenie   
    hud.nástrojov: bubon, gitara, husle, klavír ... 
2. Prvé jarné kvietky, spoznávame, maľujeme, ľudové hry 
3. Nácvik tančeka „ Kukulienka“, riekanky, hra s farbami 
4. Nácvik tančeka „ Kukulienka“, riekanky, hry s loptou 
 

APRÍL 
 

1. Hráme sa na rytmus, spojenie s hudbou, prekážková dráha 
2  Kreslíme šaša, opak. tanček, zlatá brána, kolo,  kolo, ... 
3. Nácvik tančeka“ Kukulienka“,  kreslíme kukučku, fit lopta 
4. Joga – rozcvičme si chrbátik, artikulácia, hádanky 

M Á J 
 

1. Rytmické cvičenia, cvič. na sústredenie, hra – čo sa zmenilo 
2. Vystúpenie – „Kukulienka“ 
3  Prechádzka za šťastím -  prechádzka do okolia s úlohami 
4. Zhodnotenie práce, odmeňovanie detí 

 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum voľného času Trenčín, Východná 9, 911 08 Trenčín 

 

47 

 

Názov záujmového útvaru: Kurz estetického myslenia 
Vedúci ZÚ:    Mgr. Lenka Mikušíková 
Miesto, deň a čas:   CVČ, Galéria, Vážka, SUŠ, streda, 16:30-17:30 
 

Rámcový plán Obsah činnosti, metódy a formy práce 

OKTÓBER 

1. Zoznamovacia, motivačná hodina, zmysel a smerovanie kurzu, Téma: Čím žiješ 
2. Téma: Spôsob vnímania estetického objektu, čo je interpretácia, zadanie projektu 
(jednoduchý animovaný film na tému „Čím žijem“, hry a úlohy na cibrenie zmyslov 
3. Téma: Mýtopoetické myslenie vs. racionalizmus, osud – sloboda vs. nesloboda, 
estetické prežívanie a myslenie, formovanie prvých estetických predstáv 
4. Téma: Človek v centre pozornosti – estetické koncepcie antiky 

NOVEMBER 

1. Téma: Človek v centre pozornosti II. 
2. Téma: Kultúrne okruhy 
3. Téma: Stredovek – viera vs. racio, krása a jej transcententálny charakter, 
hodnotenie umenia 
4. Téma: Renesancia – individualizmus, prekračovanie hraníc, vedecké ašpirácie 
umenia  

DECEMBER 

1. Téma: Barok – idealizmus vs. materializmus, vyhrotenie napätia - „carpe diem“, 
„memento mori“ 
2. Téma: Descartes – počiatky umeleckej kritiky 
3. Téma: Spinoza – sloboda vs. nesloboda, intuícia  

JANUÁR 

1. Téma: John Locke – spoznávanie estetickej skutočnosti – zmysly 
2. Téma: David Hume – spoznávanie estetickej skutočnosti – vkus  
3. Téma: George Berkeley – kategórie: krása, čas a priestor 
4. Téma: Osvietenstvo – vzbura proti autoritám, kultúrny optimizmus, teória 
napodobenia, teória výrazu 

FEBRUÁR 

1. Téma: Immanuel Kant – estetické súdy, estetická fenomenológia, výraz, zmysel 
2. Estetický súd, estetický zážitok ako predpoklad estetickej interpretácie, ako zmysel 
umeleckého diela 
3. Téma: Estetická dištancia 

MAREC 

1. Téma: Romantizmus – zažívanie dionýzskeho aspektu, romantici – hippies 18. 
storočia 
2. Téma: Friedrich Hegel – gémnius, originalita, tvorivosť, existujú večné pravdy? 
3. Téma: Søren Kierkergaard – jednotlivec vs. systém 
4. Téma: Realizmus – materializmus 

APRÍL 

1. Téma: Siegmund Freud – vedomie, podvedomie, výklad snov, psychoanalytická 
interpretácia 
2. Téma: C. G. Jung – archetypy, výklad rozprávok  
3. Téma: Friedrich Nietzche – povaha kultúry – dionýzsky a apolónsky aspekt 
4. Téma: Existencializmus (M. Heideger, J. P. Sartre) uvedomovanie si seba samého, 
zmysel života 
5. Téma: Postmoderna, pluralizmus, postmoderné odkazy, umenie vs. popkultúra 

MÁJ 

1. Téma: Živá kultúra 
2. Téma: Subkultúry 
3. Žolík: téma a obsah hodiny podľa toho ako sa počas kurzu deti prejavia, podľa ich 
vkusu 
4. Zhodnotenie kurzu, zhodnotenie projektov 

 
poznámka: hry, zábavné úlohy rozvíjajúce interpretačné schopnosti na každej hodine podľa témy, 
súčasťou bude aj práca na doma vo forme recipovania estetického objektu (pozretie filmu, prečítanie 
poviedky, komixu, atď.) 
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Názov záujmového útvaru:   ŠIKOVNÉ RUKY 
Zameranie:  výtvarná tvorba, batikovanie, maľba na sklo 
Vedúci ZÚ:  Mgr. Jana Gáborová 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   CVČ TN, Východná 9, streda od 14,00 – 16,00h 
                                                               

Výchovno- 
vzdelávací 

cieľ 
činnosti  

Rozvíjať  tvorivosť, zručnosť, predstavivosť, zmysel pre priestorové 
videnie 
Poznávať  nové výtv. techniky 
Prehlbovať  vzťah k prírode, k umeniu 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 

IX. 

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

 

 
 
 

X. 

- šarkany-maľba na plátno, draci zo sena 
- jesenné reťaze, na zavesenie ( z prírodnín )  

razítkovanie z prírodnín 
- maľba na sklo 
- jesenné grafické pozdravy 

šarkaniáda 

 
 

XI. 
 

- maľba na tvár, ruky, náramky priateľstva 
- tvorba na vianočné trhy – výrobky z hliny-svietniky  
- tvorba na vianočné trhy – batikovanie 
- tvorba na vianočné trhy – grafika - linorit 

 

 
 
 

XII. 

- maľba na sklo 
- výroba netradičných vianočných prekvapení, ozdôb, 

darčekov 
- maľba na textil 
- modelovanie – voľná tvorba 

Projekt Naše 
Slovensko- 
tradície, remeslá, 
architektúra, 
folklór, 
osobnosti.. 

 
 

I. 

- viacfarebná batika 
- tvarové premeny- štylizácia, deformácia, hra so zrkadlom 

      -     parafráza výtvarného diela 

 

 
 

II. 
 

- náhodné objavy ( inšp. Kurt Schwiters, Jiří Kolář, Max Ernst 
) muchláž+kolorovanie, lavírovanie, perokresba 

- kašírované masky 
- metamorfózy- premeny prvkov rozsúvaním, 

rozpohybovaním rozstrihaných častí ( Jiří Kolář) malba, 
roláž, kombin.techniky  
 

 

 
 
 

III. 

     -     veľkonočné vajíčka- zdobenie voskom  
- iné z iného – inšp. Arcimboldo, koláž, frotáž.... 
- zátišie z bizarných tvarov 
- postava-modelovanie 

Projekt Naše 
Slovensko 

 
 
 

IV. 

- ornamenty- rôznych kultúr a tradíc 
- odlievanie sádry- prívesok 
- vzťahy makrosveta a mikrosveta 
- maľba na textil 

Projekt Naše 
Slovensko 

 
V. 

- vv hry v plenéri 
- výtvarný prepis hudby  
- kontrast čiernej a bielej, linoryt 
- batikovanie 

 

VI. Výstava prác v priestoroch Obvodného úradu Trenčín  
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Názov záujmového útvaru:   projekt Tvorivé dieťa – základné školy 
Zameranie:  výtvarná tvorba, modelovanie, maľovanie na textil, grafika 
Vedúci ZÚ:  Mgr. Jana Gáborová 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:    
                                                               

Výchovno- 
vzdelávací 

cieľ 
činnosti  

Rozvíjať  tvorivosť, zručnosť, predstavivosť, zmysel pre priestorové 
videnie 
Poznávať  nové výtv. techniky 
Prehlbovať  vzťah k prírode, k umeniu 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

september -nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

 

Október - inšpirácia Egyptom – modelovanie /mačky,vázy.../ 
- modelovanie - šarkany 
- jesenné pozdravy – grafika, odtlačky z prírodnín 
- modelovanie – tekvičky 

šarkaniáda 

November - výtvarný projekt – Naše Slovensko 
- maľovanie na textil 
- modelovanie – reliéf 
- modelovanie – vian. darčeky, ozdoby 

Projekt Naše 
Slovensko- 
tradície, remeslá, 
architektúra, 
folklór, 
osobnosti.. 

December - glazovanie ker. výrobkov 
- modelovanie - svietnik 
- grafika – vločky 

zimné, vianočné 
motívy 

Január      -    modelovanie - magnetky 
     -   zimné pozdravy – grafika 
     - ornamenty  
     -   parafráza výtvarného diela 

 
 
 

Február - odlievanie sádry – prívesky, farebné dotváranie 
- modelovanie - miska 
- návrat do praveku 

 

marec - papierová koláž – piráti, medúzy, chobotnice a iné morské 
príšerky 

- glazovanie ker. výrobkov  
-  modelovanie – rozprávková bytosť  
- maskot CVČ 

 
 
Dobšinského 
rozprávky 

Apríl - práca na hrnčiarskom kruhu   
- maľba na sklo/textil – príbeh o žabke 
- modelovanie - africké safari 
- živly – voda, oheň, vzduch, zem 

 

 

Máj - kontrast čiernej a bielej – grafika 
- batikovanie 
- fantastická bytosť zložená z vecí ( inšp. - Arcimboldo ) 
- v ríši hmyzu, modelovanie - kvet   

 

 

Jún - výstava prác v priestoroch Obvodného úradu Trenčín 
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Názov záujmového útvaru:            Divadlo Škovránok 
Vedúci ZÚ:           Mgr. Viera  Žilková 
Miesto, deň a čas :        Streda, 15.30 hod 
Školský rok :                                   2012/2013 
Ciele: Schopnosť herecky sa podielať na divadelnom a filmovom predstavení, Ovládanie základnej teórie 
hudobno-dramatického umenia, Pohybové a rečové schopnosti herca, Vytvorenie vzťahu k hereckému 
umeniu, k poézii a próze. Prekonanie trémy na javisku. Počas roka pracovať na zdokonaľovaní pohybového 
a rytmického cítenia, rozvíjať estetické cítenie, vytvárať dobré  a priateľské partnerské vzťahy v skupine, 
čítať detskú literatúru. 
 

Plán Obsah činnosti,  metódy a formy práce Poznámka 

september 1. zápis žiakov do ročníka, zoznámenie sa 
s prostredím 

2. Určovanie si pravidiel, úcta k druhým 
3. Základy pohybu: pohybová rozcvička 

s fyzickou námahou 
4. Pohyb v hrách 

 

Hra: Povedz, čo vidíš 
Zoznamovacie hry v kruhu: 
-povedz, čo robíš najradšej 
Na babu, rôzne behy ako ľudia , 
ako zvieratá, chôdza, aj cez 
prekážky 

Október 1. Zmyslové cvičenia 
       2 .  Farby a ich vnímanie 
       3 . Sústredenosť, videnie, rytmus 
       4 . Výtvarné cítenie 

Hry: Dirigent, Detektív, Kubo velí, 
Zbalím sa do kufra, Lodička, 
Reťaz slov, slovný súboj 

November        1.Rozvíjanie partnerského cítenia 
       2.Pohybové hry, hry v priestore 
       3.Dramatické hry 
       4.Príprava na divadlo 

 

Cvičenie – slepci, dotykové 
vedenie medzi žiakmi 
Had, Pohyblivé pasce 
Vyjadrovanie emócií, plač, 
smiech, zúrivosť, apatia 

December        1. práca s textom 
2. Dramatizácia 
3. Skupinová improvizácia 
4. Divadelné predstavenie 

Čítanie textu, pochopenie, tvorba 
dramatického textu, práca 
s výrazovými prostriedkami 
Válek, Feldek 

Január 1. Komplexné cvičenia 
2. Hry, improvizácie, cvičenia 
3. Súbor pantomím 
4. Tvoríme na danú tému 

Stvorenie sveta, hra na sochy, na 
gestá, niečo zo života, Rybačka, 
Hodinár, šofér, kozmonaut ... 

Február 1. Vymýšľame príbeh 
2. Vytvárame etudy s konfliktom 
3. Malé etudy s výmenou rolí 
4. Vytvárame kostýmy - náznaky 

Rozprávame príbeh, hra na 
príbeh, rozbor postáv, riešenie 
situácií, klobúky a čiapky a ich 
majitelia 

marec       1.    Rytmus, hra na telo 
      2.    Skupinová inštrumentácia 
      3.   Vytvárame postavy a konanie 
      4.   Reč 

Orffove nástroje, Hry: 
Predstavovanie, hra na šaša. 
Kladné a záporné postavy 
rečňovanky 

Apríl       1.   Dýchanie, neartikulované zvuky 
      2.   Etudy v pohybe 
      3.   Nádych a výdych v texte 
      4.   Vytvárame etudy 

Práca s dychom a artikulácia 
Hry na dych a artikuláciu 
Fúkanie, jkazykolamy, 

Máj       1.   Hlas, artikulácia 
      2.   Hry na precvičovanie výslovnosti 
      3.   Improvizácia 
      4.   zhodnotenie práce 

Básne na správnu artikuláciu - 
Moravčík 
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Názov záujmového útvaru:            Letecko-modelársky krúžok 
Vedúci ZÚ:           Ing. Július Kákoš 
Miesto, deň a čas :        Streda 14.30 – 17.30 hod. 
Školský rok :                                   2013/2014 
Činnosť :       Nácvik lietania s modelmi na letisku TN a účasť na regionálnych let. model. súťažiach.  
  

Rámcový 
plán 

Obsah činnosti,  metódy a formy práce 

OKTÓBER 
 

1. Úvod k práci v let. model. krúžku. Let vtákov a lietadiel, jednotlivé časti a odlíšosti, 
kĺzavý let 
2. Bezpečnosť pri práci s náradím a lepidlami. Potrebné náradie, malý lámací skalpel, 
mäkká tužka, guma, Malá olejnička, lepidlo kanagom  
3. Skladanie papierových lastovičiek a lietanie s nimi  
4. Výroba jednoduchých šarkanov a lietanie s nimi Skladanie papierových lastovičiek 
a lietanie s nimi 

NOVEMBER 
 

1. Druhy modelárskych drevených materiálov.  Smrekové nosníky, preglejka, základ  
práce s balzou, vyrezávanie z balzy. 
2. Opakovanie pravidiel bezpečnosti pri práci s náradím 
3. Nákres a vyrezávanie podľa šablón Začatie prác na jednoduchom hádzadle 
MUŠKA. Vyrezávanie výškovky, smerovky a trupu 
4. Vyrezávanie krídiel, opracovanie a brúsenie  brusnými papiermi. 
Lepenie a kompletovanie  H- Muška 

DECEMBER 
 

1. Opakovanie bezpečnosti pri práci s náradím a lepidlami  
2.Vyvažovanie hádzadiel, kĺzavý let. Cvičné hody v miestnosti a na školskom dvore. 
3. Šikovnejší účasť na  Mikulášskej halovej súťaži 
4. Začatie prác na hádzadle Kolibrík a halová Panda 

JANUÁR 
 

1. Opakovanie výrobných postupov a práce s náradím a lepidlami 
2.Pokračovanie v práci na hádzadlách Kolibrík a Panda 
3.Vyvažovanie hádzadiel a cvičné hody 
4.Predvádzanie vrtuľového halového modelu 

FEBRUÁR 
 

1. Pokračovanie v práci na rozpracovaných hádzadlách. Vyvažovanie a cvičné hody 
2.Šikovnejší  pokus o výrobu vrtuľového halového modelu 
3.Vysvetlenie priebehu súťaže halových modelov, príprava na súťaž 

MAREC 
 

1. Pokračovanie v práci na rozpracovaných modeloch  
2.Vyvažovanie a zalietavanie modelov hádzadiel. 
3.Príprava a účasť na Veľkonošnej súťaži halových modelov v Tr. Turnej  4. 
Predvedenie lietania na PC simulátore 

APRÍL 
 

1. Vysvetlenie a začatie prác na exteriérovom hádzadle   PANDA  a 
2.Výroba výškovky, smerovky a trupu H 
 3.Výroba  krídiel a brúsenie do profilu  H Panda 
4.Kompletovanie, vyvažovanie a cvičné hody s hádzadlom na školskom d. 

 
STARŠÍ   ŽIACI   Október  -  máj 
                  Priebežne podľa rozpracovaných modelov  a zručnosti. 

- Zopakovanie pravidiel bezpečnosti pri práci s náradím a lepidlami. 
- Pokračovanie v stavbe rozpracovaných hádzadiel, klzákoch .  
- Nácvik hádzania súťažných hádzadiel a lietanie s klzákmi 
- Cvičné lietania na PC simulátore   
- Výroba RC modelu LEON 
- Účasť na regionálnych let. model. súťažiach 
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Názov záujmového útvaru: Skauti - Jalce 

Zameranie:  chlapčenská skautská družina, skautská výchova zameraná na všestranný rozvoj osobnosti, 
cibrenie praktických zručností pri súčasnom dôraze na rozvoj charakterových a vôľových vlastností. 
Súčasťou dosahovania výchovno-vzdelávacích cieľov je, okrem klubovňovej aktivity, využívaný aj pravidelný 
pobyt v prírode - zdieľanie spoločných zážitkov počas splavov či výprav. 
Vedúci ZÚ: Miroslav Maruška, Milan Zongor  
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ: Piatok 15:15 – 16:30, klubovňa skautov, CVČ, Výhodná 9, 911 08 
Trenčín   
                                                               

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

  

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
    IX.     

Akcia: výlet Vlčí vrch 
-zahájenie schôdzok, rekapitulácia plavčíckej skúšky (skautská prax, 
všeobecný prehľad, skautská teória, budovanie osobnosti.) 
- tvorenie svojej identity ako celku, teambuilding,  

 

 
      X. 

Akcia: Soblahovská chata 
-Začiatok člnárskej skúšky – lodenica 
-práca s náradím 

Modrý život 
 

 
      XI. 

-člnárska skúška – dvíhame kotvy 
- učenie k poriadkumilovnosti a zodpovednosti 

  

 
      XII. 

Akcia: Polárny výlet (december/január) 
-člnárska skúška – široké more  
- spoznávanie zaujímavých miest a vecí vo svojom okolí 

  
 

      
     I.  
 

Akcia: Polárny výlet (december/január) 
-člnárska skúška – návšteva na palube 
-história skautingu, emócie, vzorné správanie 
- výroba predmetov z prírodných materiálov  

 
  

 
 
     II.  
 

Akcia: Chata Kortmanka (február/marec) 
-člnárska skúška – opäť do práce 
-umelecké vyjadrovanie vecí 
- prax a teória prežitia v prírode a v extrémnych podmienkach  

 
 
 

 
     III. 
 

Akcia: Chata Kortmanka (február/marec) 
-člnárska skúška – dochádzajú zásoby  
-téma: priateľstvo, písanie úvahy 
- zdvorilé správanie 

 
 
 

   
      IV. 

-člnárska skúška – hlad 
-stavba plavidla 
- starostlivosť o loď, údržba a správne použitie  

  
 

 
     V.      
 

-člnárska skúška – vzbura 
Akcia: Akcia s loďami  
-učenie pádlovania, základných pojmov a povelov na lodi 
-schôdzky na vode 

 
 

 
 
      VI. 

-člnárska skúška – boj, víťazstvo a cesta domov 
Akcia: Výlet bez mena 
 -schôdzky na vode  
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Názov záujmového útvaru: Skauti – Morskí vlci 
Zameranie:  skautská družina vĺčat - detí od 5 do 10 rokov, skautská výchova zameraná na všestranný 
rozvoj osobnosti, cibrenie praktických zručností pri súčasnom dôraze na rozvoj charakterových a vôľových 
vlastností. Súčasťou dosahovania výchovno-vzdelávacích cieľov je najmä učenie sa prostredníctvom hier 
a zábavy, ktorá sa deje nielen v klubovni, ale aj na výpravách do prírody. 
Vedúci ZÚ:  Tereza Kukučková, Valéria Šebová, Michal Bečár 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ: Piatok 16:30 – 18:00, klubovňa skautov, CVČ, Výhodná 9, 911 08 
Trenčín   
                                                                 

Výchov
. 

vzdeláv
. 

cieľ 
činnost

i  

- prostredníctvom celoročného etapového programu previesť deti hravou 
a náučnou formou ďalším stupňom ich osobného napredovania  

- budovať vzťah k sebe, k iným, rozvíjať všímavosť k potrebám okolia 
- pravidelne navštevovať prírodu a učiť sa ako ju chrániť a prospievať jej 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
    IX.     

- Uvedenie do etapovky, stratenie sa v džungli 
- Zasadenie rastlinky o ktorú sa budeme starať počas celého roka 
- Stopy lesnej zvery 
-  Stratenie zvierat z ďžungle 

 

 
 
      X. 

 
- Lanový park na brezine 
- šifry, legendy  
- Orientácia v teréne 

Výlet 
 

 
        XI. 

- Plaváreň 
-  Nájdenie Kotika 
- Dopĺňanie stôp 

  

 
      XII. 

 Nacvičovanie vianočnej scénky 
- Dumka 
- Nájdenie Kaá 

Výlet 
 

 
       I.  

- Stavanie iglu, guľovačka 
- Nájdenie Rikki-Tikki-Taviho 
- Dopĺňanie stôp 

 
  

 
     II. 

-nájdenie Baghíru 
- zakladanie ohňa na snehu 

 
výlet 

 
    III. 
                                        

- Vylepšovovanie nástenky 
- Výrobok z dreva 
- Dopĺňanie stôp 

 
 
 

 
 
   
      IV. 

- Pletenie korbáčov 
- Zvedavka 
-Dopĺňanie stôp 
-Nájdenie Akelu 

výlet 

 
    V.      
 

- Stavanie bunkru 
- Schôdzka na vode 
- Turistické značky 

 
 

 
 
      VI. 

- Schôdzka na vode 
- Nájdenie Balúa 
- Ukončenie etapovky, nájdenie cesty domov z džungle 

výlet 
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Názov záujmového útvaru: SKAUTI – PARNÉ VALCE 
 
Zameranie:  dievčenská skautská družina, skautská výchova zameraná na všestranný rozvoj osobnosti, 
cibrenie praktických zručností pri súčasnom dôraze na rozvoj charakterových a vôľových vlastností. 
Súčasťou dosahovania výchovno-vzdelávacích cieľov je, okrem klubovňovej aktivity, využívaný aj pravidelný 
pobyt v prírode - zdieľanie spoločných zážitkov počas splavov či výprav. 
 
Vedúci ZÚ: Kristína Rigasová, Linda Kováčiková  
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ: Štvrtok 16:30 – 17:30, klubovňa skautov, CVČ, Výhodná 9, 911 08 
Trenčín   
 
                                                               

 
Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- prostredníctvom celoročného etapového programu previesť skautky 
dobrodružnou a náučnou formou ďalším stupňom ich osobného 
napredovania  

- budovať vzťah k sebe a k iným, rozvoj empatie, sebareflexie, prežívanie 
duchovna  

- vedenie k úcte a ochrane prírody 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
    IX.     

Výlet na Skalku aj s prespaním  
-schôdzka na vode /-vodácka tématika 
-pozrieť na ostrove naše vtáčie búdky a dosypať zrno 
-schôdzka o vtákoch 

(výlet 
možno až 
v októbri) 

 
      X. 

-schôdzka o plávaní /-schôdzka na plavárni 
-uzly, skautsky zákon 

 
 

 
      XI. 
 

 Vylet na Dúcove pri Piešťanoch 
-zdravoveda/ -balenie batoha/ -symbolika skautingu 

  

      XII. -vyrábanie vianočných darov 
-príprava na vianočný večierok 

 

 
       I.  
 

Od januára nová etapová hra(spoznaj svoju krajinu a svet skautingu aj vo svete !) 
-symbolika Slovenska 
-počasie(meranie zrážok) 
-história skautingu 
-skauting v iných krajinách 

 
  

 
    II.  
 

-rieky na Slovensku 
-pohoria na Slovensku, zvieratá, ktoré u nás žijú 
-mestá na Slovensku 
-skauting na Slovensku 

 
 
 

 
   III. 

 Výlet do nejakej blízkej jaskyne 
-jaskyne na Slovensku / -skauting vo svete / -schôdzka na plavárni 

 

 
     IV. 

-sekera, nôž (narábanie s ostrými predmetmi) 
-šifry, kódovanie, morzeovka, slovenská a medzinárodná hláskovacia tabuľka 
-bylinky, stromy , rastliny / -ohne(Setonov oheň, zakladanie) 

 

 
     V.   

Výlet na Inovec 
-schôdzky na vode / -vodný skauting /-pozeranie filmu o skautingu alebo vodáctve 

 
 

 
 
      VI. 

Výlet na Kikulu 
-skautský zákon/ -o našej Tortuge 
-zopakovanie čo sme sa naučili 
-rozlúčková schôdzka 
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Názov záujmového útvaru:  Džamál junior 
Zameranie:  skupina orientálneho tanca pre deti vo veku 9 - 15 rokov 
Vedúci ZÚ:  Miriam Volníková 
Miesto, deň a hodina stretávania: pondelky o 17:00, zrkadlová sála  CVČ; utorky o 17:00,  zrkadlová 
sála CVČ; piatky o 16:30, KCA. 
                                                               

Výchov. 

vzdeláv. 

cieľ 

činnosti  

- pohybová a kondičná výchova detí 

- reprezentácia CVČ, účasť na vystúpeniach a súťažiach 

 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 

 

    IX.     

-príprava plánu práce 

-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 

Otvorenie činnosti - poučenie o BOZP a PO, organizačné záležitosti 

 

 

 

 

 

 

      X. 

-oboznámenie sa s tanečným štýlom, uvedenie nových členiek tanečnej skupiny 

-základné krokové prvky, postupné zdokonaľovanie 

-krokové variácie, spájanie krokových variácií 

-nácvik prvej krátkej spoločnej zostavy 

 

 

 

    

      XI. 

 

-technika a teória orientálneho tanca 

-spájanie prvkov do súvislosti, rozvoj tanečnej zložky  

-začiatok a príprava novej spoločnej  choreografie 

 -opakovanie predošlých choreografií, príprava na vystúpenia 

-vystúpenie na Laugarício Orient Show 

 LOS 

 

      XII. 

-opakovanie, ukážky, precvičovanie prvkov, technika 

-synchronizácia prvkov, tanečná zložka 

-príprava na vianočné vystúpenia/ -vystúpenia tanečnej skupiny 

 

 

       I.  

-nácvik novej choreografie 

-podstata, ladenie s hudbou, rytmus, tanečný prejav 

-technika a teória orientálneho tanca aplikovaná do novej choreografie 

 

 

     II.  

 

-pokračovanie -  choreografia 

-opakovanie, ukážky, precvičovanie prvkov, technika 

-ladenie s hudbou, tanečná zložka 

-opakovanie predošlých choreografií, príprava na súťaže 

 

  

     III. 

-choreografia – dokončenie 

-opakovanie predošlých choreografií, príprava na súťaže 

-vylepšenie techniky, dôraz na presnosť, synchronizáciu 

-opakovanie techniky havajského tanca 

 

 

     IV. 

-opakovanie predošlých choreografií/ -zladenie novej choreografie 

-dôraz na synchronizáciu a správnu techniku prvkov 

-účasť na tanečných súťažiach 

 

 

     V.      

-synchronizácia choreografií / -opakovanie všetkých choreografií 

-účasť na tanečných súťažiach / -účasť na vystúpenicah 

 

  

 

 

      VI. 

- opakovanie – technika, kombinácie prvkov 

-opakovanie choreografií 

-príprava na záverečné vystúpenia 

-vystúpenie na Orient Party 

-vystúpenia na júnových podujatiach  

-rozlúčka s tanečníkmi 

Orient Party 
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Názov záujmového útvaru:   NEMECKÝ JAZYK PRE DOSPELÝCH 
Vedúci ZÚ:                           Mgr. Anita Zongorová 
Miesto a čas :                         CVČ utorok 16.00 – 18.00 hod. 
Školský rok                           2013/2014 
 
 

Rámcový 
plán 

              Obsah činnosti, metódy a formy práce 

OKTÓBER 1.Výslovnosť v nemeckom jazyku-príklady 
2.Wir stellen uns vor - My sa predstavujeme  / dialóg/, cvičenia k článku 
3.Časovanie pravidelných slovies, pomocných slovies 
4.Prídavné meno v prísudku, zápor nein a nicht. Poradie slov, cvičenia 

NOVEMBER 1.Wer ist das? – Kto je to? /článok/, časovanie slovesa „arbeiten“, podst. mená a členy 
2.Zu Besuch – Na návšteve /dialóg/, privlastňovacie zámená 
3.Základné a radové číslovky 
4.Ich und meine tolle Familie – Ja a moja perfektná rodina /článok/, vynechávanie člena 

DECEMBER 1.Podstatné mená, osobné zámená-4.pád, privlastňovacie zámeno „svoj“ 
2.Cvičenia na opakovanie 
3.Vorbereitung auf die Reise –Príprava na cestu /dialóg/,ukazovacie zámená 

JANUÁR 1.Spôsobové slovesá 
2.Skloňovanie prídavných mien -1. a 4.pád 
3.Suchen und finden – Hľadať a nachádzať /článok/ 
4.Zápor v nemeckej vete 

FEBRUÁR 1.Zložené a odvodené podstatné mená 
2.Cvičenia na opakovanie 
3.Am Schalter – Im Zug, Pri okienku – Vo vlaku /článok/ , dni v týždni 
4.Silné slovesá, 3.pád podstatných mien a osobných zámen 

MAREC 1.Ein Brief – Eine Karte , List – pohľadnica, vynechávanie člena, predložky s 3.pádom 
2.Rozkazovací spôsob 
3.Spodstatnený infinitív 
4.Cvičenia na opakovanie 

APRÍL 1.Im Hotel – V hoteli /dialóg/,cvičenia na precvičenie slovnej zásoby 
2.Silné slovesá 
3.Neurčitý podmet „man“ a „es“ 
4.Der Schlafautomat – Spací automat /článok/ 

MÁJ 1.Väzba  „es gibt“ + 4.pád 
2.Slovesné väzby 
3.Predložky s 3. a 4. pádom 
4.Krajiny, obyvatelia, jazyky 
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Názov záujmového útvaru:   ANGLIČTINA PRE DETI 
Zameranie:  vedomostný krúžok so zameraním na zopakovanie a prehĺbenie učiva, konverzačné cvičenia 
pre deti 1.stupňa ZŠ hravou formou. 
Vedúci ZÚ:  Mgr. Dana Špaldová 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   každý piatok o 14,00 hod 
                                                               

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- precvičenie gramatiky 
- konverzačné cvičenia 
- prehĺbenie učiva podľa učebnice zo školy, z ktorej sa deti učia 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
    IX.     

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 
Otvorenie činnosti - spoločné stretnutie členov ZÚ  s rodičmi, 
poučenie o BOZP a PO, organizačné záležitosti 
vyselektovanie detí podľa veku a ročníka, rozvrh hodín 

príprava 
MTZ 
 
 
 

 
 
      X. 

- konverzačné cvičenia – my holiday 
- prehlbovanie slovnej zásoby 
- hry podľa preberanej učebnej látky  
 

 
konverzácia 
slovná zásoba 

 
      XI. 
 

-konverzačné cvičena 
- prehlbovanie učiva podľa školskej látky 
- nácvik krátkeho divadielka v anglickom jazyku 

Konverzácia 
Slovná zásoba 
divadielko  

 
      XII. 

-konverzačné cvičenia 
-prehlbovanie učiva 
- projekt merry christmas 
-hry podľa preberaného učiva 

Konverzácia 
Slovná zásoba 
Projekt 
Merry Christmas 

       I.  
 

- konverzačná téma moje zimné prázdniny 
- opakovanie slovnej zásoby 
- hry podľa preberaného učiva 

 
Konverzácia 
Slovná zásoba 

     II.  -konverzácie podľa preberaného učiva v škole 
-hry v súvislosti s učebnou látkou v škole 
- gramatické cvičenia a testy 

Konverzácia 
Slovná zásoba  

 
  
     III. 
 

-konverzačné cvičenia 
-nácvik slovnej zásoby 
-opakovanie 
- cvičný test 

 
 
Konverzácia 
Slovná zásoba 

 
 
   
      IV. 

- konverzačné cvičenia 
- nácvik novej slovnej zásoby 
- opakovanie 
- hry  

Konverzácia 
Slovná zásoba 

 
 
      V.      

- konverzačné cvičenia 
- nácvik novej slovnej zásoby 
- opakovanie 
- hry 

 
Konverzácia 
Slovná zásoba 

 
 
      VI. 

- konverzačné cvičenia 
- nácvik novej slovnej zásoby 
- opakovanie 
- hry 

 
Konverzácia  
Slovná zásoba 
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Názov záujmového útvaru:   ANGLIČTINA  PRE  SENIOROV 
Zameranie:  vedomostný krúžok so zameraním na základnú konverzáciu a slovnú zásobu potrebnú pre 
komunikáciu v bežnom živote. 
Vedúci ZÚ:  Mgr. Dana Špaldová 
Miesto, deň a hodina stretávania ZÚ:   každý štvrtok o 16,00 hod.        
                                                        

Výchov. 
vzdeláv. 

cieľ 
činnosti  

- precvičenie gramatiky 
- konverzačné cvičenia 
- osnovy podľa učebnice angličtina pre seniorov 

 

PLÁN   Obsah činnosti,  metódy a formy práce poznámka 

 
 
    IX.     

-nábor členov , plagát, propagácia krúžku 
-príprava plánu práce 
-zabezpečovanie priestorov a pomôcok na činnosť 
Otvorenie činnosti - spoločné stretnutie členov ZÚ  s rodičmi, 
poučenie o BOZP a PO, organizačné záležitosti 
vyselektovanie detí podľa veku a ročníka, rozvrh hodín 

príprava 
MTZ 
 
 
 

 
 
      X. 

- oboznámenie sa s knihou angličtina pre seniorov 
- prvé tri lekcie 
- konverzácia, precvičovanie slovnej zásoby 
- posluchové cvičenia 

 
konverzácia 
slovná zásoba 

 
        XI. 

- konverzačné cvičenia / - lekcia 4 
- opakovanie lekcie 1-4 
- test / - posluchové cvičenia 

Konverzácia 
Slovná zásoba 
test  

 
      XII. 

-konverzačné cvičenia 
-lekcia 5 a 6 
- konverzačné cvičenia 
- posluchové cvičenia 

Konverzácia 
Slovná zásoba 
Projekt 
Merry Christmas 

       I.  - opakovanie lekcie 1-6 / konverzačné cvičenia 
- posluchové cvičenia/ gramatický test 

Konverzácia 
Slovná zásoba 

 
     II.  

-konverzačné cvičenia/ - lekcia 7 a 8 /- gramatické cvičenia 
- posluchové cvičenia / - prehlbovanie slovnej zásoby 

Konverzácia 
Slovná zásoba 

 
 
   
     III. 
 

- konverzačné cvičenia 
- lekcia 9 a 10 
-    gramatické cvičenia 
- posluchové cvičenia 
- Prehlbovanie slovnej zásoby  

 
 
Konverzácia 
Slovná zásoba 

 
 
   
      IV. 

-    konverzačné cvičenia 
-    opakovanie lekcií 7 až 10 
-    cvičný test 
-    modelové situácie 

Konverzácia 
Slovná zásoba 
test 

 
 
   
     V.      
 

- lekcia 11 až 12 
- Opakovanie gramatika 
- Cvičný test 
- Modelové situácie 
- Prehlbovanie slovnej zásoby 

 
Konverzácia 
Slovná zásoba 

 
 
      VI. 

- konverzačné cvičenia 
- opakovanie 
- modelové situácie 
- záverečný test 
- rozlúčenie sa s kolektívom 

 
Konverzácia  
Slovná zásoba 
Záverečný test 
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Názov záujmového útvaru:      RÁDIOELEKTRONIKA 
Vedúci ZÚ:     Bc. Jaroslav Hoštálek 
Miesto, deň a čas :  utorok  13.30– 17.30 hod. 
Školský rok :   2013/2014 
 

Výchovno- vzdel.  
cieľ  činnosti 
 

Získavanie vedomostí z oblasti elektrotechniky a rádiotechniky 
spojené s praktickými činnosťami pri zhotovovaní 
výrobkov.Získavanie návykov a skúseností pri obrábaní rôznych 
materiálov 

PLÁN Obsah činnosti, metódy a formy práce 

Október - zásady bezpečnosti práce v krúžku a pri manipulácii s elektrickým 
náradím 

- značky a čítanie elektrotechnických schém 

November Technológia spájkovania cínovou spájkou pri ručnom spájkovaní 
Technológia výroby plošných spojov, ručné kreslenie plošných 
spojov, leptanie plošných spojov a ich finálna úprava 

December - súčiastky pre elektrotechniku, fyzikálne vlastnosti súčiastok, výroba 
súčiastok, úprava súčiastok pred montážou do dosiek s plošnými 
spojmi, montáž do dosiek s plošnými spojmi, kontrola 

Január - základné elektrotechnické vzorce, zákony a výpočty – ohmov 
zákon, Kirchhoffove zákony, delič napätia. 

- Základné merania v elektrotechnike – merania napätia, prúdu, 
elektr. Odporu, el. kapacity a indukčnosti. Zásady práce s meracími 
prístrojmi. Osciskop, merač frekvencie 

Február - Príprava domáceho projektu, získavanie informácií, vedenie 
záznamov v technickom denníku 

- Zdroje elektrického prúdu- primárne články, akumulátory, sieťové 
zdroje, fotovoltaické články a nabíjače akumulátorov 

Marec - Zhotovenie základných meracích prístrojov pre meranie kapacity, 
indukčnosti, generátory nf a vf kmitočtov 

- Nf zosilňovač – úprava použitého modulu z televízneho prijímača 

Apríl - Napájanie elektronických zariadení, zdroje napätia a nabíjače 
akumulátorov 

- Prijímač s kryštálovým detektorom a audion 

máj - Spolupráca detí pri zhotovovaní učebných pomôcok- merač 
elektrolytických kondenzátorov, skúšačka polovodičových 
súčiastok, Teslov transformátor, chladenie pomocou Peltierovho 
polovodičového článku 

- Rádioamatérsky šport – záľuba a spôsob rozširovania vedomostí 
po celý život. 
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Názov záujmového útvaru:           BMX stylle 

Vedúci ZÚ:          Mgr. Viera  Žilková 
Miesto, deň a čas :       Štvrtok 15.15 – 16.15 hod. 
Školský rok :        2013/2014    
  
  
Krúžok pre nefunkčnosť rampy sa nekoná 

 

Výchovno- vzdel.  
cieľ  činnosti 
 

 

PLÁN Obsah činnosti, metódy a formy práce 

Október 1. Zoznámenie sa s členmi, oboznámenie sa s pravidlami 
2. Príprava plánu v súlade so súťažami BMX 
3. Riešenie a príprava plánu na obnovenie rampy 
4. Skákanie cez prekážky, podliezanie 

 

November 1. Tréning - Biskupice 
2. Štýly skokov 
3. Výroba plánu na rekonštrukciu skateparku 

December 1. Návšteva u poslanca Žáka 
2. Súťaž v Novom Meste nad Váhom - kolobežky 
3. Biliardový turnaj 

Január 1.Volejbalový turnaj s volejbalistkami – 5. ZŠ Trenčín 
2.Futbalový turnaj v CVČ Trenčín 

 

Február 1.Návšteva skatehaly v Novom Meste nad Váhom 
2.Príprava nábehov na rampu 

Marec 1.plošina s rádiusom, railom a grind bedňou 
2.Skoky, nábehy, otočky 
 

Apríl 1. Nájazd na pyramídu s grindboxom 
2.Vystúpenie na Mierovom námestí 

 

máj 3. Vystúpenie pre deti ZŠ Východná 
4. Kolobežky a bicykle 
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XIV . Personálne obsadenie CVČ na školský rok 2013/2014 

 

Interní zamestnanci : 

 

Riaditeľka : .............................. Mgr. Viera Žilková 

Zástupca riaditeľa : .................. Mgr. Jolana Duffeková 

Pedagogickí pracovníci : ......... Mgr. Jana Gáborová 

          ........ Mgr. Dana Špaldová 

Ekonomický úsek :.................... Ing. Veronika Stehlová 

Prevádzkový úsek : .................. Mgr. Ľubica Kerná 

 

 

Externí pracovníci : 

 

PaedDr.Lenka Beňová           -  karate 

Ing.        Tomáš Švec                 - aikido 

Mgr.        Katka Pavlíčková         - gymnastika 

Ing.         Alena Bundilová           - volejbal 

                 

                Gabriela Ježíková         -  fitness 

Mgr.         Lenka Mikušíková         -   Kurz estetického myslenia 

Bc.          Jaroslav Hoštálek           - rádioelektronika 

Ing.         Július Kákoš                    - letecko-modelársky 

                Renata Jacková              -  tanec 

                Melissa Bratrancová        - tanec 

                Miriam Volníková             - orientálny tanec 

 

               Dominika Žilková         - roztlieskavačky 

  Alexandra Milanová      - hádzaná 

               Erik Fraňo                   - Magic 

               Marián Krátky              - PC 

MUDr.     Marek Vančo               - Vodní skauti 
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XV . SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY 
 Kvalifikovaní, odborne zdatní a skúsení  
 pedagógovia 
 Flexibilita pedagógov, ochota ďalej sa vzdelávať  
 Vysoká odbornosť vedúcich ZÚ 
 Zodpovední a dôkladní nepedagogickí 

zamestnanci 
 Dobré materiálno-technické zabezpečenie 

a vybavenie 
 Organizovanie zaujímavých podujatí 
 Pozitívna klíma 
 Vysoká úroveň športových klubov 
 Spolupráca s radou škol. zariadenia 
 Klub mladých – priestor pre spontánnu 

záujmovú činnosť 
 Tradícia CVČ  
 Systematická  práca s projektami) 
 Profesionálne dobrá spolupráca s inými 

organizáciami (školy, KŠÚ, Kraj.knižnica 
M.Rešetku, Galéria M.A.Bazovského, Mestská 
galéria ai.) 

 Bezpríspevkové navštevovanie ZÚ deťmi 
a mládežou 

 Metodické podujatia pre pedagógov 

SLABÉ STRÁNKY 
 Nepokrytá oblasť prírodovedy 

a turistiky 
 Väčšina pedagógov nedostatočne 

ovláda cudzie jazyky 
 Nedostatočné finančné zabezpečenie 

vzhľadom k počtu žiakov v CVČ 
 Medzinárodná spolupráca CVČ 
 Decentralizované umiestnenie 

školského zariadenia – CVČ 
 Absencia telocvične, ihriska, dvora 

PRÍLEŽITOSTI 
 Nová právna úprava financovania CVČ 
 Možnosti dané zákonom o podpore práce 

s mládežou 
 Možnosti akreditácie záujmového vzdelávania 
 Možnosti zapojenia sa do výziev MŠ SR, VUC, 

mesta a iných organizácií 
 Nové informácie získané ďalším vzdelávaním 

pedagógov 
 Nové oblasti záujmovej činnosti, najmä 

turistika, prírodoveda a environmentálna 
výchova 

RIZIKÁ 
 Nedostatočné priestorové podmienky 

pre športovú a záujmovú činnosť 
 Energetická náročnosť budovy 
 Úbytok klientov vplyvom zhoršovania 

ekonomickej situácie obyvateľov 
 Znižovanie záujmu klientov 

o ponúkané voľnočasové aktivity 

 

  Výchovný program bol odsúhlasený pedagogickou radou dňa : 09.09. 2013 

 

 

 

 

        V Trenčíne   09.09. 2013                            Mgr. Viera  Žilková 

                                          riaditeľka CVČ Trenčín 


