CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ZŠ Družicová 4, Košice
P.č. Názov krúžku

Vedúci krúžku

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019

Deň v týždni

Pre ročníky

Utorok

4. – 8.
dievčatá

Pondelok

5. – 9.

Piatok

2. – 4.
chlapci

Zameranie krúžku
Pohyb, hudba, relax. Zvyšovanie plaveckej a fyzickej kondície bez potenia
a otrasov zábavnou formou, krása pohybu vo vode aj pod vodou. Tanec
na zábavnú a chytľavú hudbu, zábavné a hravé choreografie.
Precvičovanie angličtiny formou konverzácie a hier (aj s využitím
interaktívnej tabule), na ktoré na hodinách nezostáva čas. Žiaci sú
zábavným spôsobom motivovaní k aktívnemu používaniu anglického
jazyka.
Krúžok zameraný na všestrannú pohybovú prípravu detí s dôrazom na
prácu s basketbalovou loptou.
Oboznámenie so základnými pravidlami futbalu, s organizáciou futbalu
na Slovensku a vo svete, s históriou futbalu. Rozvoj základných
pohybových schopností ako je rýchlosť, obratnosť, sila a vytrvalosť.
Nácvik herných činností jednotlivca, herných kombinácií a systémov.
Naučiť žiakov hrať fair-play, rešpektovať rozhodcu a súpera. Účasť na
súťažiach, organizácia školského kola.

1

Aqua – Aerobic

Mgr. Iveta Cicoňová

2

Angličtina hrou

Mgr. Martina Gabašová

3

Basketbalový

Mgr. Eva Mravcová

4

Futbalový krúžok Mgr. Lukáš Malý

Štvrtok

3. – 6.

5

Matematický

Mgr. Eva Mravcová

Štvrtok

9.A

Príprava žiakov na testovanie, prijímacie pohovory a súťaže, vedený
netradičnými metódami a formami.

6

Matematický

Mgr. Soňa Schützová

Štvrtok

9.

Príprava žiakov na testovanie, prijímacie pohovory a súťaže, vedený
netradičnými metódami a formami.

7

Príprava na
plaveckú ligu

Mgr. Lukáš Malý

Pondelok

4. - 8.

Príprava vybraných vyspelých plavcov na školské športové súťaže a
plaveckú ligu mesta Košice.

8

Plávanie

Mgr. Lukáš Malý

Streda

2. – 9.

Relax, zdokonalenie plaveckých zručností (len pre plavcov).

9

Plávanie

Mgr. Michaela
Pancuráková

Štvrtok

5. – 9.

Relax, zdokonalenie plaveckých zručností (len pre plavcov).

10

Plávanie

Mgr. Iveta Cicoňová

Utorok

2. – 9.

Relax, zdokonalenie plaveckých zručností (len pre plavcov).

11

Prvá pomoc z
matematiky

Mgr. Martina Jobbágy

Utorok

7. – 8.

Matematiky sa netreba báť – pre žiakov, ktorí si chcú učenie matematiky
uľahčiť zábavnou formou.

12

Matematický

RNDr. Tatiana Denisová

7.

Matematika zábavnou formou

13

Športové hry

Mgr. Jozef Varga

PO, ST, ŠT

1. – 9.

Stolný tenis, florbal, badminton, vybíjaná.

14

PC trochu inak

ThDr. Terézia Žigová

Pondelok
Utorok

1. – 2.

Práca s počítačom a informatikou (grafické editory, edukatívne hry
a programy, základy programovania, tvorba prezentácií a videa, úprava
obrázkov, animácie

15

Turistický

RNDr. Tatiana Denisová
Mgr. Dana Vašková

Sobota

6. – 8.

Pohyb a pobyt v prírode, spoznávanie prírodných krás Slovenska, rozvoj
pohybovej zdatnosti

16

Lego

Mgr. Veronika Fedorová

Štvrtok

1. – 4.

17

Tvorivé kúzlenie

Drahomíra Krakovská

Utorok
štvrtok

1. – 5.

Práca so stavebnicou LEGO, rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti, fantázie,
priestorovej predstavisvosti.
Maľovanie na sklo, textil, papierové pletenie, modelovanie, čarovanie
z korálok, drôtikov, prírodných materiálov, aranžovanie...výroba
dekoratívnych a darčekových predmetov.

Platba krúžkov v školskom roku 2018/2019 bude realizovaná na bankový účet, nie v hotovosti.

