
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ZŠ Družicová 4, Košice                                                      Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/2021 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku Deň v týždni Pre ročníky Zameranie krúžku 

1 Zdravotnícky Mgr. Daniela Špinerová Utorok 7. – 8. 
Zdokonaľovanie sa v poskytovaní prvej pomoci, nácvik praktických 
zručností, príprava na súťaž „Hliadky mladých zdravotníkov“ 
 

2 Angličtina hrou Mgr. Mária Katingerová Pondelok 5. – 6. 

Precvičovanie angličtiny formou konverzácie a hier (aj s využitím 
interaktívnej tabule,  tabletov a anglických časopisov), na ktoré na 
hodinách nezostáva čas. Žiaci sú zábavným spôsobom motivovaní 
k aktívnemu používaniu anglického jazyka. 
 

3 
Šikovní nie len v 
angličtine 

Ing. Martina Gabašová Pondelok 3. - 4. 

Krúžok bude zameraný nielen na anglický jazyk, ale aj na tvorivé činnosti 
v rôznych oblastiach, ako napríklad starostlivosť o záhradu, ručné práce, 
varenie, kreatívne tvorenie. Manuálna práca bude doplnená 
o konverzáciu v anglickom jazyku. 
 

4 Basketbalový Mgr. Eva Mravcová Štvrtok 
7. – 9. 
chlapci 

Zdokonaľovanie v herných a individuálnych činnostiach, dribling, 
prihrávka, streľba, hra. Chlapci sa naučia spolupracovať na ihrisku, 
pomáhať si, zlepšiť si kondíciu. 
 

5 Výtvarné všeličo Mgr. Lenka Gupko  5. – 7.  
Od maľby, cez náramky priateľstva až po sadrové odlievanie, spolu si 
vyskúšame všetko. 

6 Matematický Mgr. Eva Mravcová Utorok 7. – 8. 
Opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva aj netradičnými 
metódami. Hry, súťaže, hlavolamy. 
 

7 
Matematiky sa 
netreba báť 

Mgr. Soňa Schützová Utorok 6. Pre žiakov, ktorí si chcú učenie matematiky uľahčiť zábavnou formou. 

8 
Matematiky sa 
netreba báť 

Mgr. Soňa Schützová Štvrtok 7. – 8. Pre žiakov, ktorí si chcú učenie matematiky uľahčiť zábavnou formou. 

9 Loptové hry Mgr. Dana Vašková Pondelok 5. – 6. Vybíjaná, prehadzovaná a netradičné hry. 

10 Plávanie Mgr. Lukáš Malý 
Pondelok 

Streda 
3. – 9. Relax, zdokonalenie plaveckých zručností (len pre plavcov). 



11 Plávanie 
Mgr. Michaela 
Pancuráková 

Štvrtok 4. – 9. Relax, zdokonalenie plaveckých zručností (len pre plavcov). 

12 
S počítačom je 
zábava 

Mgr. Martina Jobbágy Utorok 5. – 7. 

Cieľom krúžku je vytvoriť u detí pozitívny vzťah a správne návyky pri používaní 
PC techniky, rozvíjať schopnosť rozlišovania virtuálneho sveta a reality, rozvíjať 
logické myslenie, koncentráciu a zlepšovať vizuomotorickú koordináciu, 
oboznámiť sa s využitím PC a na elementárnej úrovni sa naučiť pracovať s PC 
programami 

13 
Hravá 
matematika 

Mgr. Martina Jobbágy Štvrtok 9. 

Rozvíjať záujem žiakov o matematiku prostredníctvom zaujímavých rekreačných 
úloh, upevňovanie a precvičovanie učiva z matematiky zábavnou formou, 
interaktívne testy na PC, príprava na celoslovenské testovanie deviatakov a na 
prijímacie pohovory 

14 
Matematika 
hrou 

Mgr. Simona Novotná Štvrtok 6. – 7. 
Riešime matematické problémy hrou a zábavne pomocou interaktívnej 
techniky, počítačov a tabletov. 

15 Plávanie Mgr. Iveta Cicoňová Utorok 3. – 9. Relax, zdokonalenie plaveckých zručností (len pre plavcov). 

16 Športové hry Mgr. Jozef Varga PO, ST, ŠT 1. – 9. Stolný tenis, florbal, badminton, vybíjaná. 

17 
Hravá 
informatika 

PaedDr. ThDr. Terézia 
Žigová 

Pondelok 
Utorok 

1. – 2. 
Práca s myškou, ovládanie PC pomocou klávesnice a myšky, grafické 
aplikácie, edukačné internetové stránky, logické a strategické hry, detský 
kútik, filmy s aktuálnou tematikou  

18 Matematický RNDr. Tatiana Denisová  9. 
Príprava žiakov na testovanie, prijímacie pohovory a súťaže, vedený 
netradičnými metódami a formami. 

19 Turistický 
RNDr. Tatiana Denisová 
Mgr. Dana Vašková 

Sobota 5. – 8. 
Pohyb a pobyt v prírode, spoznávanie prírodných  krás Slovenska, rozvoj 
pohybovej zdatnosti 

20 Lego Mgr. Veronika Fedorová Štvrtok 1. – 4. 
Práca so stavebnicou LEGO, rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti, fantázie, 
priestorovej predstavisvosti.  

21 Tvorivé kúzlenie Drahomíra Krakovská 
Utorok 
štvrtok 

1. – 3. 
Maľovanie na sklo, textil, papierové pletenie, modelovanie, čarovanie 
z korálok, drôtikov, prírodných materiálov, aranžovanie...výroba 
dekoratívnych a darčekových predmetov. 

22 Futbal Mgr. Lukáš Malý  4. – 7. 
Rozvoj základných pohybových schopností a nácvik základných 
futbalových zručností 

23 Futbal  Piatok 1. – 3. 
Rozvoj základných pohybových schopností a nácvik základných 
futbalových zručností 

 


