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 Voľnočasové aktivity 

Vyhodnotenie činnosti záujmových útvarov 

„Šikovníček“ – vedúca záujmového útvaru Mgr. Silvia Kopjárová 

    Do záujmového útvaru bolo zapísaných 6 žiakov. Na jednotlivých stretnutiach sa 

kombinovali aktivity z výtvarnej, hudobnej i pohybovej oblasti s cieľom podporovať 

všestranný rozvoj žiakov.  Cez vlastnú pozitívnu skúsenosť  sa posilňovala sebadôvera 

a budoval sa pozitívny sebaobraz. Ďalšími cieľmi boli rozvoj tvorivosti, predstavivosti, 

manuálnych, pohybových a komunikačných zručností, uvedomovanie si vlastného tela, 

odbúravanie napätia, relaxácia, radosť z úspechu i  možnosť sebavyjadrenia. V rámci ZÚ sa 

opäť vytváral priestor aj na nacvičovanie speváckych čísel využiteľných na rôzne podujatia (na 

niektorých  žiaci tento rok aj vystúpili – vianočné tvorivé dielne, vianočné koledovanie a pod., 

ďalšie sa chystajú v dohľadnej budúcnosti).  Finančné prostriedky boli použité na 

nákup  potrieb, s ktorými žiaci pracovali pri aktivitách z výtvarnej oblasti. 

 

„Relaxačno – čitateľský záujmový útvar“ – vedúca záujmového útvaru Mgr. Ivana 

Obertová Gáliková 

    Záujmový útvar navštevovalo 5 žiakov, od 03.12.2020 sa zmenil počet žiakov z päť na štyri, 

z dôvodu zníženia dotácie vyučovacích hodín u jedného zo žiakov. Cieľom činnosti 

záujmového útvaru bol  zábavný oddych  po náročnom vyučovacom  dni, hravou formou 

podporiť záujem detí o čítanie, pomôcť im získať správne čitateľské návyky, vzťah ku knihám, 

tvorivou a pútavou formou naučiť deti prekonať prekážky pri čítaní. Žiaci si svoje čitateľské 

zručnosti, tvorivosť a fantáziu rozvíjali prostredníctvom rôznych hier a počúvaním audio 

rozprávok. Záujmový útvar vypĺňal žiakom ich voľný čas. Stretávali sa väčšinou v triede alebo 

využívali relaxačné miestnosti. Finančné prostriedky za činnosť záujmového útvaru boli 

použité na nákup materiálu, s ktorým žiaci na krúžku pracovali. 

 

„Stolnotenisovo futbalový“ – vedúca záujmového útvaru Mgr. Mária Adamcová 

    V záujmovom útvare v školskom roku 2019/2020 pracovalo 7 žiakov zo VII.A a VII.B 

triedy. Stretávali sa 1 krát týždenne. Cieľom záujmového útvaru bolo efektívne využitie 

voľného času žiakov,  prehlbovanie vzťahu a zdokonaľovanie  sa  v dvoch najobľúbenejších 

športoch u žiakov na našej škole – k futbalu a k stolnému tenisu. Žiaci si utvrdili pravidlá 

stolného tenisu a futbalu, rozvíjali svoje pohybové schopnosti, základné herné činnosti 

a techniky.  Výchovným cieľom záujmového útvaru bolo viesť žiakov ku kolektívnemu 

chápaniu hry, k hre fair-play, k vzájomnej spolupatričnosti, k tolerantnosti, k zodpovednosti vo 

vzťahu k spolužiakom, spoluhráčom, učiteľom,  k láske k futbalu, stolnému tenisu, pohybu 

a športu celkovo. Pohybové aktivity vplývali na zdravie, vytvárali trvalý vzťah k pohybovej 

aktivite a k zdravému životnému štýlu. Svoje zdokonalenie využili na Mikulášskom 

stolnotenisovom turnaji na Spojenej škole v Novej Bani organizovanom pod záštitou Special 

Olympics Slovakia, kde získali dve 3. miesta a jedno 2. miesto. Finančné prostriedky 

poskytnuté pre záujmový útvar boli použité na nákup stolnotenisových rakiet, loptičiek, siete 

na stolnotenisový stôl a futbalovej lopty. 

 

„Relaxačný krúžok“ – vedúca záujmového útvaru Mgr. Iveta Hujavá 

    Relaxačný krúžok navštevovalo 6 žiakov  z tried VII.A a II.A PrŠ. Stretávali sa každú 

stredu, doba trvania záujmového útvaru bola 2 hodiny. Obsahová náplň krúžku je zhrnutá 



v celkovom programe práce. Primárnou úlohou relaxačného krúžku bolo koncipované tak, aby 

žiakov podnecovalo k poznávaniu, rešpektovaniu a tolerancii seba a iných. Využívali sa rôzne 

formy relaxácie: Muzikoterapia – počúvanie a vnímanie relaxačnej hudby, poznávanie rôznych 

zvukov, hudobných nástrojov. Výroba vlastných hudobných nástrojov z použitého materiálu 

podnecovala žiakov hravým spôsobom rozvíjať pracovné zručnosti, sluchové vnímanie, vzťah 

k hudobným nástrojom a práci v skupine. Arterapia -  žiaci si rozvíjali svoju kreativitu a 

zručnosti, maľovaním mandal, maľovaním prstovými farbami rôznych  obrázkov podľa 

fantázie. Dramatoterapia - počas dramatizácie rozprávok, ale i vymyslených príbehov sa žiaci 

postupne osmeľovali, prejavovali svoje schopnosti, odvahu počas hrania rôznych rolí. 

Spoločne rozvíjali svoju fantáziu, rečové, pohybové schopnosti.  Prechádzky v okolí školy, 

vnímanie prírody,  prospeli k rozvoju zrakových, sluchových ale i čuchových vnemov.  Cieľom 

bolo naučiť žiakov relaxovať, prejavovať svoje pocity, pracovať v kolektíve, rešpektovať seba  

a iných čo sa nám podarilo. Obsah plánu práce v záujmovom útvare bol splnený čiastočne do 

13.03.2020, kedy nariadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade 

s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, boli všetky voľnočasové aktivity zrušené. 

 

„Z každého rožka troška“ – vedúca záujmového útvaru Mgr. Iveta Matušková 

    Záujmový útvar pracoval v školskom roku 2019 – 2020 pomerne úspešne. Navštevovali ho 

žiaci 7. ročníka v počte 5 žiakov. Náplň činnosti bola rozmanitá a veľmi pestrá. Žiaci sa na 

krúžku venovali rozmanitým činnostiam ako sú: varenie a príprava pokrmov, pečenie 

jednoduchých dezertov, kreslenie a tieňovanie, maľovanie, strihanie, lepenie, tancovanie, 

počúvanie hudby, skladanie puzzle, riešenie osemsmeroviek, vyzdobovanie triedy a priestorov 

školy, spoločenské hry, pletenie, práca s počítačom, modelovanie, športovanie, aerobic, 

kolektívne hry a športy. Tieto spoločné aktivity upevnili a prehĺbili vzťahy medzi spolužiakmi. 

Naučili sa spoločne smiať, pomáhať si navzájom, žartovať a pracovať v skupinách. 

 
 

 


