
Ponuka záujmových útvarov v CVČ  Šikovné sovičky  
na školský rok 2018/2019 

 
 

 Záujmová oblasť  
názov ZÚ 

Meno vedúceho ZÚ Veková  
skupina pre ktorú  
je ZÚ určený 

1.  Mažoretky 

Nácvik choreografií na rytmickú hudbu, reprezentácia školy pri 

rôznych príležitostiach školy a mesta Dolný Kubín. 

 

PaedDr. Eleonóra 

Germušková 

 
1.-6.roč. 

2.  Divadelný krúžok 

Nácvik divadelných hier, prezentácia školy, zapájanie sa do 

vyhlásených regionálnych súťaží a prehliadok amatérskych 

divadelných skupín. 

 

Mgr. Jozef Strapec 
 
1.-9.roč. 

3.  Šikovníček 

Krúžok je zameraný na tvorivé činnosti pomocou rôznych 

výtvarných techník ako sú servítková technika, maľovanie na 

sklo, práca s odpadovými materiálmi a podobne.  

 

PaedDr. Ľubomíra 

Trnkócyová     

 

 
1.-2.roč. 

4.  Darček 

Krúžok je zameraný na tvorivé činnosti pomocou rôznych 

výtvarných techník ako sú servítková technika, maľovanie na 

sklo, práca s odpadovými materiálmi a podobne. Krúžok je 

zameraný na náročnejšie tvorivé činnosti. 

 

PaedDr. Ľubomíra 

Trnkócyová     

 
3.-5.roč. 

5.  FS Kohútik 

Tanec, spev a ľudové tradície. Reprezentácia na rôznych 

školských a mestských akciách. Účasť na prehliadkach 

a folklórnych festivaloch.  

 

Milota Kelčíková 
 
1.-8. roč. 

6.  Čitateľský krúžok 

Krúžok je určený pre deti ktoré radi čítajú. Je zameraný na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti a zručnosti, rozvoj slovnej 

zásoby a predstavivosti u detí na prvom ako aj na druhom 

stupni ZŠ. 

 

Milota Kelčíková 
 
2.-5. roč. 

7.  Programovanie 

Základy programovania v programovacích jazykoch a práca 

s 3D tlačou. 

 

Mgr. Juraj Machaj 
 
6.-9. roč. 

8.  Lego 

Počas práce v útvare budú deti pracovať so stavebnicou Lego, 

rozvíjať fantáziu,  tvorivé myslenie. Zručnosti na rozvoj jemnej 

a hrubej motoriky. 

 

Mgr. Drahoslava 

Dudáková    

 
1.-4. roč. 

9.  Z každého rožku trošku 

Záujmový útvar bude zameraný na zaujímavosti z fyziky, 

chémie, techniky, prírody okolo nás a tajomstiev jej 

fungovania. Deti sa počas celého roka naučia pripraviť rôzne 

fyzikálne a chemické pokusy, v školskej dielni budú vyrábať 

výrobky a dozvedia sa mnoho nového o prírode. 

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

10.  Mladý remeselník 

Deti budú pracovať s moderným náradím, prístrojmi 

a elektrotechnikou. Budú využívať na prácu rôzny materiál ako 

drevo, kov, plast, plech, drôt a iné. Práca s 3D tlačou. 

 

Mgr. Rastislav Eliaš 
 
5.-9. roč. 

11. Florbalový krúžok 

Cieľom krúžku je rozvoj pohybových schopností žiakov, 

osvojenie si základných herných činností jednotlivca vo 

florbale, účasť v Slovenskej florbalovej lige v kategóriách od 

najmladších žiakov. 

 

Mgr. Juraj Lakoštík 
 
1.-9. roč. 



 
 

 Riadne vyplnenú prihlášku dieťaťa do záujmového útvaru je potrebné odovzdať najneskôr 

do 20.6.2018 triednemu učiteľovi, alebo zaslať na e-mail: anna.veselenyiova@zsjmdk.org 

 Výška príspevku bude určená v septembri 2018 na základe platného VZN mesta Dolný 

Kubín.  

 Prosíme, aby zákonný zástupca dieťaťa  vypísal za každý záujmový útvar osobitnú 

prihlášku. 

 V prípade akýchkoľvek otázok,  môžete kontaktovať vedúcu CVČ Mgr. Annu 

Vešelényiovú na telefónnom čísle : 0905 164 765, alebo na e-mail: 

anna.veselenyiova@zsjmdk.org 
 

 

12. Gymnastický krúžok  

Krúžok je zameraný na rozvoj pohybových schopností detí. 

Zvládnutie jednoduchých, ale aj náročných gymnastických 

prvkov a cvikov a zostáv. Cvičení na rôznych gymnastických 

náradiach. Vybrané deti jednotlivých vekových kategórií sa 

počas roka budú zúčastňovať gymnastických súťaži v rámci 

Slovenka. 

 

Mgr. Katarína 

Tabačáková Phd. 

 
predškoláci-9. roč. 

13. Hráme bedminton 

Krúžok je zameraný na základy bedmintonu u najmladších detí 

až po účasť v bedmintonovej súťaži organizovanej 

bedmintonovým zväzom v rámci celého Slovenska vo 

výkonnostných kategóriách U11, U13. 

Mgr. Anna Vešelényiová 1.-6. roč. 

14. Futbalový krúžok 

Krúžok je zameraný na herné činnosti  a techniku ovládania 

futbalovej lopty, pohyb na ihrisku. Rozvoj spolupráce, zmyslu 

pre fér plej u najmladších hráčov. 

Mgr. Juraj Lakoštík 1.-3. roč. 

15. Súťažný bedminton 

Krúžok je určený pre deti ktoré sa  zúčastňujú bedmintonových    

turnajov registrovaných hráčov v kategórii U15, U17 

 

Mgr. Jaroslava 

Komorová 

 
5.-9. roč. 

16.  Bedminton pre pokročilých 

Krúžok je určený pre deti ktoré sa  zúčastňujú bedmintonových    

turnajov registrovaných hráčov v kategórii U15, U17 

 

Adam Brestovský 
 
7.-9. roč. 

17. Volejbal 

Krúžok je zameraný na herné činnosti  a techniku ovládania 

volejbalovej lopty, pohyb na ihrisku. Rozvoj spolupráce, 

zmyslu pre fér plej.  

 

Mgr. Iveta Eliášová 
 
7.-9. roč. 
 

18. Škola hrou 1., 2.,3., 

Praktickými činnosťami a pestrými  aktivitami zabezpečuje 

náplň krúžku rozvoj životných zručností. 

Mgr. Jana Hrabčáková 

Mgr. Zlata Jurčiaková 

 

2. roč. 

19. Varíme s láskou 

Záujmový útvar je určený pre deti ktoré sa radi venujú vareniu, 

pečeniu a činnostiam ktoré s tým súvisia. 

Milota Kelčíková 3.-9. roč. 


