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Vedúca MZ ŠKD  : Mgr. Jana Charvátová 

Schválené na MZ ŠKD : 22.9.2021 



ŠTRUKTÚRA ZLOŽENIA MZ ŠKD 

 

Vedúca MZ:    

Mgr. Jana Charvátová 

Členovia MZ:    

Mgr. Marta Bezáková 

PhDr. Irena Dolinská 

Mgr. Zuzana Sabinová 

Dagmar Šamajová 

Ing. Andrea Benčová 

Mgr.Anna Holečková  

 

ODBORNOSŤ 

     

Mgr. Jana 

Charvátová 

VŠ-pedagogická Pedagogika-

vychovávateľstvo 

I.atestácia 

Samostatný 

vychovávateľ 

Vedúci 

pedagogický 

zamestnanec 

Vedúci pg 

zamestnanec-

špecialista-vedúca 

MZ ŠKD 

Kvalifikovaná 

 

Mgr. Marta 

Bezáková 

VŠ, Pedagogická 

fakulta 

Učiteľstvo I. stupňa II. atestácia 

Samostatný 

vychovávateľ 

Kvalifikovaná 

Mgr. Zuzana 

Sabinová 

VŠ, Pedagogická 

fakulta 

Učiteľstvo I. stupňa Samostatný 

vychovávateľ 

Kvalifikovaná 

PhDr. Irena 

Dolinská 

Filozofická fakulta 

UK 

Výchova 

a vzdelávanie 

dospelých 

I.atestácia 

Samostatný 

vychovávateľ 

Kvalifikovaná 

Ing. Andrea 

Benčová 

VŠ  Doplnkové 

pedagogické 

vzdelanie 

Samostatný 

vychovávateľ 

Kvalifikovaná 

Mgr. Anna 

Holečková 

VŠ  Samostatný 

vychovávateľ 

Kvalifikovaná 

Dagmar Šamajová SŠ Podmienka-doplniť si 

pg vzdelanie 

Začínajúci 

vychovávateľ 

v adaptačnom 

vzdelávaní 

nekvalifikovaná 

 

    



PROFESIJNÝ ROZVOJ 

 

Mgr. Jana 

Charvátová 

Dokončenie funkčného vzdelávania 

Webinár-Pedagogická dokumentácia v ŠKD 

Individuálne štúdium a sledovanie pedagogickej a psychologickej literatúry 

Aktualizačné vzdelávanie so softwérom TEAMS, ALF 

Aktualizačné vzdelávanie – vyplňovanie a vedenie dokumentácie v ŠKD 

Mgr. Marta 

Bezáková 

Individuálne štúdium a sledovanie pedagogickej a psychologickej literatúry 

Aktualizačné vzdelávanie so softwérom TEAMS, ALF 

Aktualizačné vzdelávanie – vyplňovanie a vedenie dokumentácie v ŠKD 

Mgr. Zuzana 

Sabinová 

Individuálne štúdium a sledovanie pedagogickej a psychologickej literatúry 

Inovačné vzdelávania Výchovné aktivity v ŠKD 

Aktualizačné vzdelávanie so softwérom TEAMS, ALF 

Aktualizačné vzdelávanie – vyplňovanie a vedenie dokumentácie v ŠKD 

PhDr. Irena 

Dolinská 

Individuálne štúdium a sledovanie pedagogickej a psychologickej literatúry 

Aktualizačné vzdelávanie so softwérom TEAMS, ALF 

Aktualizačné vzdelávanie – vyplňovanie a vedenie dokumentácie v ŠKD 

Ing. Andrea 

Benčová 

Individuálne štúdium a sledovanie pedagogickej a psychologickej literatúry 

Aktualizačné vzdelávanie so softwérom TEAMS, ALF 

Aktualizačné vzdelávanie – vyplňovanie a vedenie dokumentácie v ŠKD 

Mgr. Anna 

Holečková 

Individuálne štúdium a sledovanie pedagogickej a psychologickej literatúry 

Aktualizačné vzdelávanie so softwérom TEAMS, ALF 

Aktualizačné vzdelávanie – vyplňovanie a vedenie dokumentácie v ŠKD 

Dagmar Šamajová Individuálne štúdium a sledovanie pedagogickej a psychologickej literatúry 

Aktualizačné vzdelávanie so softwérom TEAMS, ALF 

Kvalifikačné - Doplnkové pedagogické vzdelávanie 

Aktualizačné vzdelávanie – vyplňovanie a vedenie dokumentácie v ŠKD 

 

 

VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY PRI ČINNOSTI ŠKD 

 Sprievodca školským rokom 2021/2022 MŠ vedy, výskumu a športu SR  

 Školský Výchovný program Kuliškáčik 

 Všeobecné záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠ vedy, výskumu a športu SR, 

vnútorné smernice a pokyny vedenia školy 

 Plán práce ŠKD pre školský rok 2021/2022 

 Pedagogická literatúra pre vychovávateľov, Pracovné zošity Veselo je v školskom 

klube 

 



ŠTRUKTÚRA A ORGANIZÁCIA ŠKD 

 

V školskom roku 2021/22 je zriadených v ZŠ 7 oddelení ŠKD. Prevádzka ŠKD je zabezpečená 

od 6,30 hod. do 8,00 hod. a od 11,40 hod. do 17,30 hod. v čase Covid opatrení ranná služba nie 

je, prevádzka je denne do 17,00 hod. Ranný školský klub bude v prevádzke pri minimálnom 

prihlásení žiakov 12. Od 20.9.2021 otvárame rannú prevádzku ŠKD. 

 

oddelenie vychovávateľka miestnosť Triedy v ŠKD 

I. Mgr. Zuzana Sabinová I.A trieda I.A 

II. Mgr. Marta Bezáková I.B trieda I.B 

III. Mgr. Jana Charvátová I.C trieda I.C 

IV. Ing. Andrea Benčová II.A trieda 

Zberná trieda 

II.A+IV.B 

V. Dagmar Šamajová II.B trieda II.B+IV.A 

VI. PhDr. Irena Dolinská III.A trieda III.A 

VII. Mgr. Anna Holečková III.B trieda III.B 

 

Počet detí v ŠKD v šk. roku 2021/2022 ku dňu 14.9.2021 

 Spolu 

 I. roč. II. roč. III. roč. IV.roč.  

oddelenie      

I. 16 - - - 16 

II. 17 - - - 17 

III. 15 - - - 15 

IV. - 16 - 6 22 

V. - 10 - 11 21 

VI. - - 16 - 16 

VII. - - 15 - 15 

 48 26 31 17 122 

 

Oddelenia s nepravidelnou dochádzkou 

Oddelenie Prevádzka Miestnosť 

Ranný klub 6,30 hod.-7,40 hod. zberná trieda 

Poludňajší klub 17,00 hod.-17,30 hod. zberná trieda 

 



ÚLOHY VYPLÝVAJÚCE ZO SPRIEVODCU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 

 

1.Dištančné vzdelávanie 

Vychovávateľky sa budú pri dištančnom vzdelávaní zúčastňovať náčuv v online vyučovaní, 

budú nápomocné triednym učiteľom.Vychovávateľky  budú uskutočňovať online ŠKD, kde sa 

zamerajú na individuálnu pomoc jednotlivým žiakom, alebo budú vykonávať výchovné aktivity 

na odbúranie stresu a upevňovanie získaných vedomostí. 

2.Adaptácia na návrat do škôl 

Vychovávateľky budú súčinné s triednymi učiteľkami, individuálne sa budú venovať žiakom, 

aby dohnali stanovené vedomosti.  

3.Etický kódex 

Vychovávateľky sa riadia pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri komunikácii s rodičmi, pri 

vystupovaní k verejnosti etickým kódexom vychovávateľa. 

4.Profesijný rozvoj 

Vychovávateľky sa budú venovať vzdelávaniu a prehlbovať si pedagogické zručnosti. 

5. Práva detí 

Adekvátnou formou oboznamovať deti s ich právami a povinnosťami v zmysle dokumentu 

Dohovor o právach dieťaťa s využívaním aktivizujúcich metód. V súvislosti s ľudsko-

právnymi aspektami problematiky násilia páchaných na deťoch vyvesiť na viditeľnom mieste, 

ktoré je prístupné všetkým deťom zverejniť všetky dôležité telefónne čísla a internetových 

liniek slúžiacich pre deti v prípadoch, ak sa dieťa cíti byť psychicky, fyzicky, sexuálne, alebo 

inak ohrozené. 

6. Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a 

školských zariadeniach 

Vypracujeme plán aktivít k danej téme. Budeme priebežne monitorovať správanie detí 

a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu 

zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy 

a zákonným zástupcom dieťaťa. Spolupracovať so školskou psychologičkou. 

7.Zdravý životný štýl 

Zapájať deti do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl. 

Realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia. Zvýšiť zapojenie 

detí a žiakov do pohybových aktivít. Zapojiť sa do Európskeho týždňa športu. Zapájať deti do 

aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane 

fyzického, duševného a emočného zdravia. 



8.Kybernetická bezpečnosť a kyberšikana 

Vychovávateľky sa zúčastnia webináru na uvedenú tému. 

9.Inklúzia v ŠKD, integrácia detí so ŠVVP 

Do ŠKD budeme prijímať aj deti so ŠVVP a zapájať ich do činnosti. Oboznámiť sa s IVVP, 

dodržiavať pokyny z IVVP pri VVČ. Zapájať aj deti so ŠVVP do celoklubových podujatí. 

Poznať tematické plány vyučovacieho procesu. Zúčastňovať sa náčuv podľa potreby. 

10.Národnostné menšiny, výchova a vzdelávanie cudzincov 

V spolupráci s triednymi učiteľkami sa vychovávateľky budú individuálne venovať pri príprave 

na vyučovanie týmto žiakom. 

11.Environmentálna výchova 

Vychovávateľky budú využívať pri svojej činnosti didaktické prostriedky na outdoorovú 

výchovu a to mobilné záhradky, info tabuľu, enviroučebňu Kulíška, budú sa zameriavať na 

ochranu prírody, separovanie v spolupráci s TU. Koordinátor environmentálnej výchovy 

vypracuje plán aktivít pre ŠKD. 

12.Mediálna výchova a kritické myslenie 

Vychovávateľky budú klásť dôraz na rozvíjanie kritického myslenia. Budú využívať všetky 

dostupné prostriedky. 

13.Zdravie a pohyb 

Vychovávateľky budú každý deň sa zúčastňovať rekreačnej činnosti s deťmi, budú využívať 

športové potreby nielen, ktoré máme v oddelení ŠKD, ale aj v spolupráci s telocvikármi.náradie 

z telocvične. Uskutočňovať celoklubové podujatia Kuliškiáda a Dopraváčik-plán aktivít. 

14.Finančná gramotnosť 

V rámci výchovných aktivít sa vychovávateľky zamerajú na finančnú gramotnosť 

15.Čitateľská gramotnosť 

Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti. Napomáhať k aktívnemu 

počúvaniu a komunikovaniu s porozumením. Využívať metódy tvorivej dramatizácie, grafické, 

pohybové, hudobné, výtvarné aktívne vyjadrenie sa detí. Napomáhať rozširovaniu a skvalitňovaniu 

slovnej zásoby detí vo výchovnom jazyku. Formovať kladný vzťah ku knihe, literatúre. Využívať 

činnosť a podporné materiály Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania-www.bibiana.sk 

15.Projekty v ŠKD 

Vychovávateľky sa budú aktívne zúčastňovať brigád s rodičmi, realizácii projektov v prospech školy. 

 

 

 



PLÁN ZASADNUTÍ MZ ŠKD 

 

SEPTEMBER 22.9.2021 

1. Kontrola uznesení z MZ ŠKD 14.6.2021 

2. Plán práce MZ ŠKD na šk. rok 2021/2022 

3. Vypisovanie dokumentácie ŠKD 

4. Dodatok k Výchovnému programu Kuliškáčik 

5. Rôzne 

6. Uznesenia 

 

NOVEMBER  24.11.2021 

 

1. Kontrola uznesení a opatrení zo zasadnutia MZ ŠKD 

2. Počet detí v oddeleniach, kontrola platieb 

3. Vyhodnotenie VVČ za I. štvrťrok, výchovné opatrenia 

4. Príprava celoklubových podujatí, hodnotenie predchádzajúcich 

5. Kontrolná činnosť, hospitácie-povinná dokumentácia 

6. Informácie zo vzdelávaní, hodnotenie činnosti ZVA 

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

 

JANUÁR 19.1.2022 

1. Kontrola uznesení a opatrení o zasadnutia MZŠKD 

2. Vyhodnotenie VVČ za I. polrok, výchovné opatrenia 

3. Počet detí v oddeleniach, platby 

4. Kontrolná a hospitačná činnosť 

5. Príprava podujatí, hodnotenie predchádzajúcich podujatí, , hodnotenie činnosti ZVA 

6. Rôzne 

7. Uznesenia 

 

APRÍL 13.4.2022 

1. Kontrola uznesení a opatrení o zasadnutia MZŠKD 

2. Vyhodnotenie VVČ za III. štvrťrok, výchovné opatrenia 

3. Počet detí v oddeleniach, platby 

4. Kontrolná a hospitačná činnosť 

5. Príprava podujatí, hodnotenie predchádzajúcich podujatí, hodnotenie činnosti ZVA 

6. Rôzne 

7. Uznesenia 

 

JÚN  15.6.2022 

1. Kontrola uznesení a opatrení o zasadnutia MZŠKD 

2. Vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti 

3. Vyhodnotenie činnosti MZ ŠKD 

4. Vyhodnotenei VVČ ŠKD, ZVA 

5. Počet detí, platby 

6. Príprava celoklubových podujatí, hodnotenie predchádzajúcich podujatí 

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

 

 



PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

Mesiac Sledovaná úloha, kontrolná a hospitačná činnosť komu 

IX. Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha, osobný spis dieťaťa školský poriadok, 

rozvrh výchovnej činnosti) 

Všetky vychovávateľky 

X.  Adaptácia detí v školskom klube detí. Aké prostredie 

vytvoril vychovávateľ pre deti (podpora socioklímy, 

estetizácia prostredia, stolové hry...) 

Mgr. Bezáková 

Mgr. Sabinová 

 Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha, osobný spis dieťaťa I. až III.odd. ŠKD,  

zošity z hospitácií) 

Všetky vychovávateľky 

XI. Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha, osobný spis dieťaťa I. až III.odd. ŠKD) 

Všetky vychovávateľky 

 Plnenie úloh z plánu práce školy. Dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD. 

p. Šamajová 

XII. Kontrola dokumentácie, sledovanie striedania 

jednotlivých činností v ŠKD, TOV 

Všetky vychovávateľly 

 Pracovná disciplína, nástup do zamestnania, odchody 

domov 

Všetky vychovávateľly 

I. Kontrola dokumentácie ŠKD (týždenné plány, 

triedna kniha) 

Všetky vychovávateľly 

 Dodržiavanie zásad pri stolovaní, vzájomná pomoc-

rozvíjanie sociálnych kompetencií 

Všetky vychovávateľly 

II. Kontrola dokumentácie ŠKD  Všetky vychovávateľly 

 Činnosť v rannej službe Mgr. Sabinová, PhDr. Dolinská 

III. Kontrola dokumentácie  Všetky vychovávateľly 

IV. Hodnotenie estetickej úpravy v oddeleniach, práce 

detí 

Všetky vychovávateľly 

 Kontrola dokumentácie ŠKD  Všetky vychovávateľly 

V. Služba v šatni Všetky vychovávateľky 

 Kontrola dokumentácie  Všetky vychovávateľly 

 Dodržiavanie BOZP na školskom dvore Všetky vychovávateľly 

VI. Zistiť materiálne vybavenie ŠKD doplniť v budúcom 

šk. roku 

Všetky vychovávateľly 

 Kontrola dokumentácie ŠKD , archivácia Všetky vychovávateľly 

 

 

 



PLÁN HOSPITAČNEJ ČINNOSTI 
 

IX. BOZP-rekreačná činnosť na školskom dvore, 

BOZP, spontánna a riadená činnosť 

Ing. Benčová 

 Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

Mgr. Sabinová 

p. Šamajová 

 Stolovanie v ŠJ všetky 

X. Príprava na vyučovanie, adaptácia detí v ŠKD, 

príprava prvákov, pomôcky 

Mgr. Bezáková, Mgr. Sabinová 

 Stolovanie v ŠJ všetky 

XI. BOZP-rekreačná činnosť na školskom dvore, 

BOZP, spontánna a riadená činnosť 

Mgr. Holečková, PhDr. Dolinská 

 Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

Ing. Benčová 

XII. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy, 

pomôcky 

PhDr. Dolinská 

 

I. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy, 

pomôcky 

Mgr. Bezáková 

II. Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

p. Šamajová 

III. Vytvorenie a hodnotenie podmienok detí 

k príprave na vyučovanie (sedenie, individuálna 

pomoc pri vypracovaní úloh) Podiel samostatnosti 

detí na príprave na vyučovanie. Súlad ŠkVP 

s prípravou na vyučovanie, Práca s deťmi so 

ŠVVP, kompenzačné pomôcky 

Mgr. Sabinová 

IV. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy, 

pomôcky, estetická výzdoba triedy 

PhDr. Dolinská 

V. Príprava na vyučovanie-Didaktická hra, 

samostatné písanie úloh, individuálna pomoc, 

správne sedenie, poriadok na stole, úprava triedy 

Mgr. Bezáková 

VI. Stolovanie v ŠJ 

 

všetky 

 



CELOKLUBOVÉ PODUJATIA 

 

September Dopraváčik-Európsky týždeň 

mobility 

všetky 

 Kuliškiáda –Európsky týždeň 

športu 

všetky 

 Brigáda rodičia, deti a športové 

dopoludnie v sobotu 

Mgr. Charvátová, plus kto má 

záujem 

 Triedenie odpadu Mgr. Charvátová, Ing. 

Benčová, všetky 

 Záložka spája školy Podľa záujmu 

Október Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Deň jablka všetky 

 Hovorme o jedle všetky 

November Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Kuliškáčik číta deťom všetky 

December Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Vianočné zdobenie 

stromčekov, kultúrny program 

všetky 

 Vianočné pečenie v žiackej 

kuchyni 

Mgr. Charvátová 

Podľa záujmu 

 Vianočný bazár + kultúrny 

program podľa situácie 

všetky 

Január Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

Február Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Burza hračiek všetky 

Marec Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Marec mesiac knihy všetky 

 Výsadba kvetín Mgr. Charvátová, Ing. Benčová 



Apríl Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Veľkonočné kraslice-projekt , 

zdobenie učebne Kulíška 

všetky 

 

 Hľadanie kraslíc Ing. Benčová+kto má záujem 

 Starostlivosť o mobilné 

záhradky 

všetky 

 Stavanie Mája Mgr. Charvátová 

Všetky 

 

Máj Kuliškiáda všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Starostlivosť o zeleň Posedenie 

pod čerešňou-brigáda deti 

všetky 

 Starostlivosť o mobilné 

záhradky, výsadba 

všetky 

Jún Kuliškiáda-MDD Mgr. Charvátová, všetky 

 Dopraváčik všetky 

 Deti z ŠKD maľujú.... všetky 

 Starostlivosť o mobilné 

záhradky 

všetky 

 Mobilné planetárium na 

školskom dvore 

Mgr. Charvátová 

 Deň radosti 

 

všetky 

 Olovrant pod čerešňou 

 

všetky 

 

Celoklubové podujatia sa uskutočnia v súlade s Covid opatreniami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

 

Návšteva a výchovno-vzdelávacie činnosti v školskej knižnici. Využívať hlavne na vyučovaní

      Z: všetky 

Využívať triedne knižnice     Z:všetky 

V oddeleniach plánovať Inscenované čítanie     Z: všetky 

Podujatia v školskej knižnici       Z: podľa záujmu 

Kuliškáčik číta deťom       Z:všetky 

Marec mesiac knihy        Z: všetky 

Dištančné vzdelávanie-Vychovávateľky čítajú deťom-online  Z: všetky 

Záložka spája školy        Z:všetky 

Čitateľská dielňa, práca s knihou      Z: všetky 

 

Plán koordinácie návštev v školskej knižnici školskom roku 2021/2022 

 

Počas pandemickej situácie žiaci môžu navštevovať školskú knižnicu pre výpožičku kníh iba 

po dvoch z jednej triedy. Návšteva jednotlivých tried sa uskutoční po predošlej dohode na 

prvom i na druhom stupni s učiteľmi predmetov slovenského jazyka. Po predbežnom dohovore 

môžu  kolegovia návštevu  uskutočniť po  veľkej  prestávke 4. alebo 5.  vyučovacej  hodine. 

V  prípade  potreby v   piatok  je   možné  navštíviť školskú  knižnicu /po dohode/ v  ktorúkoľvek  

vyučovaciu hodinu . Po návšteve žiakov v školskej knižnici bude všetko vydezinfikované. 

 

September: 

- Výpožička kníh  

- Pravidlá správania v školskej knižnici 

- Návšteva v knižnici  II.A trieda 

- Návšteva v knižnici  I. A trieda 

Október : 

- Výpožička kníh knižnici I.C trieda 

- Návšteva v knižnici I.B trieda 

- Návšteva  , žiakom v  oboch  triedach  vysvetlenie  správania a vzťah ku knihe 

- Zaevidovanie odovzdaných –vypožičaných kníh pre všetkých žiakov školy 

November: 

- Výpožička a vrátenie požičaných kníh 

- Návšteva v knižnici pre žiakov III. A triedy  

- Návšteva v knižnici pre žiakov III.B  triedy 

- Zaevidovanie odovzdaných a vypožičaných kníh pre všetkých žiakov školy 



December: 

- Výpožičky a vrátenie požičaných kníh 

- Návšteva v knižnici pre žiakov IV.A  triedy 

- Inventarizácia ku koncu kalendárneho roka 

Január : 

-   Výpožičky a vrátenie požičaných kníh  

-   Návšteva v knižnici pre žiakov IV. B triedy 

-   Návšteva v knižnici pre žiakov  V.A  triedy 

-   Zaevidovanie a uloženie vrátených kníh 

 

Február : 

-  Výpožičky a vrátenie požičaných kníh 

-  Návšteva v knižnici žiakov V.B triedy 

-  Návšteva v knižnici žiakov VI.A triedy 

-  Zaevidovanie a uloženie vrátených kníh 

Marec : 

- Výpožičky a vrátenie požičaných kníh 

- Návšteva v knižnici žiakov VI. B triedy 

- Návšteva v knižnici žiakov VI. B triedy /pre veľký počet žiakov/ 

- Zaevidovanie a uloženie vrátených kníh 

Apríl : 

- Výpožičky a vrátenie požičaných kníh 

- Návšteva v knižnici žiakov VII.A triedy 

- Návšteva v knižnici žiakov VII. B triedy 

- Zaevidovanie a uloženie vrátených kníh 

  Máj : 

- Výpožičky a vrátenie požičaných kníh 

- Návšteva v knižnici žiakov VIII. ročníka 

- Zaevidovanie a uloženie vrátených kníh 

 

Jún : 

- Kontrola  požičaných a vrátených kníh 

- Konzultácie a dohovor s triednymi učiteľmi ohľadom prípadného nevrátenia kníh.   

-  

       

                                                        Vypracovala : PhDr. Irena Dolinská 

 

 

 

 



PLÁN VÝCHOVNÝCH AKTIVÍT č.36/2018 K  prevencii a riešeniu šikanovania 

v školách a v školských zariadeniach 

 

September: Komunita v oddeleniach, rozprávanie sa o kamarátskych vzťahoch v triede 

Z: všetci 

Október: Nástenka-Čo je šikanovanie, dôležité telefónne čísla. Linka dôvery 

  Z:Mgr. Charvátová 

  Rozprávanie sa k uvedenej téme v oddeleniach ŠKD  

Z: všetky 

November: Zopakovanie si vnútorného školského poriadku ŠKD 

  Z:všetky 

Z:všetky 

December: Prečo nemôžem používať mobil v ŠKD na hranie?   

Z:všetky 

Január:  Kamarátske vzťahy v oddelení, riešenia konfliktov   

Z:všetky 

Február: Preventívne aktivity so školskou psychologičkou     

Z:všetky  

Marec:  Preventívne aktivity – Metodická príručka v spolupráci so školskou 

psychologičkou   

Z:všetky 

Apríl:  Ako riešiť agresivitu detí, návod na ukľudnenie dieťaťa  

Z:všetky v spolupráci so školskou psychologičkou 

Máj:  Čo je kyberšikanovanie?-vzdelávanie vychovávateliek, webinár-CPPPaP  

  Z:všetky 

 

PLÁN VÝCHOVNÝCH AKTIVÍT-DOPRAVÁČIK 

 

September: Chodec-správne prechádzanie cez cestu, po chodníku 

Október: Dopravné značky v okolí školy, zaznačovanie do mapky 

November: Dopravné prostriedky 

December: Aktivity s bannerom, riadenie križovatky 

Január:  Vychádzka na chodník pre cyklistov 

Február: Beseda s policajnou preventistkou: Bezpečnosť na ceste 



Marec:  Prvá pomoc pri poraneniach 

Apríl:   Rozhlasové okienko: Dopravná bezpečnosť 

Máj:  Vychádzka na známe miesto v okolí školy (autobusová stanica, policajná 

stanica, trhovisko...) 

Jún:  Celoročné opakovanie dopravnej tematiky na školskom dvore 

 

PLÁN VÝCHOVNÝCH AKTIVÍT - KULIŠKIÁDA 

 

olympiáda v detských športových disciplínach     

Z: vychovávateľky podľa plánu 

Ročník: desiaty 

Cieľ:  

 Prejaviť radosť z pohybu 

 Poskytnúť prostredníctvom prirodzených cvičení deťom príležitosť na pobyt  vonku, 

v prírode, rozvíjať obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť 

 Zamerať sa na boj proti obezite  

 Zapojiť sa do Národného programu boja proti obezite 2015-2025 

 Znížiť počet úrazou prostredníctvom koordinačných a lokomočných cvičení 

 V čase Covid opatrení budú rekreačné činnosti vykonávane individuálne v oddeleniach. 

Školský rok 2021/2022 bude zameraný na pohybové aktivity detí s dôrazom na pohybové hry 

a pohybové aktivity. 

Do plánu sú zahrnuté metodické odporúčania MZ ŠKD a prípravy Didaktických hier pre 

primárne vzdelávanie. Deti sa na Kuliškiádu budú prezliekať do športových odevov.  

 

September:  Európsky týždeň športu Z: Ing. Benčová 

Október:  Labyrint   Z: Mgr. Charvátová 

November:  Naháňačky   Z: Mgr. Sabinová 

December:  Pohybové hry v telocvični Z: Mgr. Bezáková 

Január:   Hry na snehu   Z:p. Šamajová 

Február:  Strategické hry  Z: PhDr. Dolinská 

Marec:   Štafetové hry   Z: Ing. Benčová 

Apríl:   Turnaj vo vybíjanej  Z: Mgr. Bezáková 

Máj:   Miništafety Pavla Safku Z: Mgr. Charvátová 

Jún:   MDD – Kuliškiáda  Z: Mgr. Charvátová, všetky 



ESTETICKÁ VÝZDOBA ŠKOLY NÁSTENKA 

 

September:   Mgr. Charvátová  Vitajte v škole 

Október:   Ing. Benčová   Separovanie 

November:   Mgr. Bezáková  Kuliškáčik číta deťom 

December:   Mgr. Sabinová  Vianoce 

Január:    PhDr. Dolinská  Zimné hry 

Február:   p. Šamajová   Karneval 

Marec:    Mgr. Bezáková  Marec mesiac knihy 

Apríl :   Ing. Benčová   Deň Zeme  

Máj:    PhDr. Dolinská  Deň matiek, rodiny 

Jún:    Mgr. Sabinová  Tešíme sa na leto! 

 

PORIADOK A ÚPRAVA ŠATNE – CELOKLUBOVÁ SÚŤAŽ 

 

Celoročne hodnotí PhDr. Irena Dolinská s detskou komisiou-zástupcovia detí z jednotlivých 

oddelení ŠKD 

Bodovanie bude visieť na nástenke ŠKD, vyhodnotenie prebehne v júni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN ENVIRONMENTÁLNYCH AKTIVÍT 

 

PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY 

Školský klub detí 

Školský rok: 2021/2022 

Koordinátor: Ing. Andrea Benčová 

 

SEPTEMBER:  

- Deň bez áut 22.9. - nakresliť obrázok (komiks) eko dopravy, akou sa v tento deň dostať do 

školy 

- Európsky týždeň mobility 16. – 22. 9. 2021 – riadená činnosť počas rekreačnej činnosti na 

šk. dvore: skákanie škôlky, slalom, štafeta, skok z miesta do diaľky, koordinácia pohybov 

- Európsky týždeň mobility - Kuliškiáda v ŠKD – Pohybové hry  

- Pravidelná starostlivosť - zalievanie - stromy hraby stĺpovité v na šk. dvore 

- Pravidelná starostlivosť o mobilné záhradky - každé oddelenie má označenú svoju záhradku 

- Zahájenie pravidelného triedenia papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného  

prostredia: 

-  akú farbu má zberná nádoba na papier, vyčleniť nádobu na zber papiera 

      - vysvetliť zásady triedenia - nepatrí mokrý, mastný, špinavý papier, rolky z wc pap.  

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne (počas celého školského roka) do 

príslušnej nádoby (pri Enviro učebni Kuliška pri zadnom vchode do kuchyne) - ekologická 

likvidácia 

 

OKTÓBER:  

- Nástenka vo vestibule – Zásady triedenia odpadu – farebnosť nádob (Benčová)  

- Aktivita v oddelení: Aký odpad kam patrí – kreslenie 

- Nástenka v oddelení – 4. október – Svetový deň zvierat – práce detí (vychovávateľky) 

- Pravidelná starostlivosť (zalievanie) o stromy – hraby stĺpovité 

- Pravidelná starostlivosť o mobilné záhradky 

 

NOVEMBER 

- Súťaž: Zelený svet – téma: Lokálnosť je naša budúcnosť - 26. ročník súťaže výtvarnej 

tvorivosti detí a mládeže, organizovanej Slovenskou agentúrou životného prostredia. Uzávierka 

súťaže je  stanovená na 30. novembra 2021. Ide o výtvarné a tvorivé práce  detí na danú tému 

(napr. ako by si predstavili  zelený svet na školskom dvore, ihrisku pri dome, v okolí bydliska, 

u starých rodičov), môžu tvoriť aj vo dvojiciach, skupinách 

- Enviro učebňa Kuliška – návšteva s deťmi v rámci TOV, oboznámiť sa s tabuľou Záhrada, 

ktorá učí, s názvami rastlín označenými tabuľkami 

- Mobilné záhradky vyčistenie od odumretých rastlín, prekyprenie pôdy, zasadenie ozimín – 

cibuľka 

- Pravidelná starostlivosť (zalievanie) o stromy – hraby stĺpovité 

- Pravidelná starostlivosť o mobilné záhradky - každé oddelenie má označenú svoju záhradku 

 

http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=https%3A//ewobox.sk/clanok/novy-rocnik-sutaze-zeleny-svet-lokalnost-je-nasa-buducnost


 

 

DECEMBER: 

- Mobilné záhradky – pozorovanie v čase zimy 

- Ekologické darčeky na Mikuláša a Vianoce 

- Pravidelného triedenie papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne  

 

JANUÁR 

- Kŕmenie vtáčikov počas zimy – zásady čím kŕmiť a čím nie 

- Krmivo do vtáčej búdky v školskej záhrade 

- Oboznámenie sa so zásadami triedenia plastového odpadu 

- Pravidelného triedenie papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne  

 

FEBRUÁR 

- Enviromentálne aktivity v oddelení: nápady detí 

- Význam triedenia plastového odpadu pre životné prostredie 

- Enviro učebňa Kuliška – návšteva s deťmi v rámci TOV, oboznámiť sa s tabuľou Záhrada, 

ktorá učí – doba rozkladu jednotlivého odpadu 

- Pravidelného triedenie papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne  

 

MAREC 

- Svetový deň lesov 21.3.: 

              aktivity s tematikou Význam a ochrana lesov pre ľudstvo 

- Svetový deň vody 22.3.: 

             aktivity s tematikou šetrenie vody, význam vody pre ľudstvo  

- Nástenka vo vestibule – Deň lesov a Deň vody (Benčová) 

- Pravidelná starostlivosť (zalievanie) o stromy – hraby stĺpovité 

- Pravidelná starostlivosť o mobilné záhradky - každé oddelenie má označenú svoju záhradku 

- Pravidelného triedenie papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne  

 

APRÍL 

- Posedenie pod čerešňou – zdravý olovrant a vypestovaná zelenina a bylinky 

- Deň zeme 22.4.: Brigáda – vyčistenie školskej záhrady a záhonov pod čerešňou 

- Nástenka vo vestibule – Deň Zeme (Benčová) 

- Obnovenie zeminy v mobilných záhradkách 

- Pravidelná starostlivosť (zalievanie) o stromy – hraby stĺpovité 

- Pravidelná starostlivosť o mobilné záhradky 

- Pravidelného triedenie papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne  

 



MÁJ 

- Mobilné záhradky + školská záhrada+ učebňa Kuliška: 

      oboznámenie sa s názvami rastlín, pomenovať rastliny názvom, zalievanie, prekyprenie  

- Európsky deň parkov 24.5.: 

                                         návšteva parku v okolí školy 

                                         tvorivé práce detí  na tému „Park mojich snov“ 

- Pravidelná starostlivosť (zalievanie) o stromy – hraby stĺpovité 

- Pravidelná starostlivosť o mobilné záhradky 

- Pravidelného triedenie papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne  

 

JÚN 

- Posedenie pod čerešňou – zdravý olovrant a vypestovaná zelenina a bylinky 

- Enviro učebňa Kuliška – návšteva s deťmi v rámci TOV sa rastlinami a drevinami  

- Pravidelná starostlivosť (zalievanie) o stromy – hraby stĺpovité 

- Pravidelná starostlivosť o mobilné záhradky - každé oddelenie má označenú svoju záhradku 

- Pravidelného triedenie papiera v oddelení v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 

- Pravidelné vynášanie papiera v rámci TOV - 1x týždenne  

 

ENVIRO SÚŤAŽE 

V prípade vyhlásených súťaží na enviro tému sa v rámci ŠKD zapojíme flexibilne 

  

 

VÝSTUPY: 

Vychovávateľky ŠKD si enviro aktivity s deťmi vo svojom oddelení budú fotiť. Fotografiami 

a popisom aktivít prispejú na webovú stránku školy 

 

 

Vypracovala: 

Ing. Andrea Benčová, koordinátor enviromentálnej výchovy ŠKD ZŠ Kulíškova 8 Bratislava, 

september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN ZÁUJMOVÝCH VÝCHOVNÝCH  AKTIVT 

Výtvarná záujmová výchovná činnosť  

  

Zameranie: Esteticko - výchovná oblasť výchovy 

Trieda: I.A.  

Oddelenie: I.  

Mgr. Zuzana Sabinová 

  

Mesiac/Dátum Obsahový štandard 

Október 2021 Jeseň 

06.10.21 Opis zmien v prírode na jeseň, hľadanie 
obrázkov jesene v knižke 

13.10.21 Vymenovanie rôznych druhov stromov: 
Učíme sa kresliť listnatý strom pomocou 
geometrických tvarov 

20.10.21 Vymenovanie rôznych tvarov listov - 
prirovnanie k základným geometrickým 
tvarom 

27.10.21 Učíme sa kresliť listy - prostredníctvom 
základných geometrických tvarov 

03.11.21 Koláž z jesenných listov 

10.11.21 Vymenovanie jesenných plodov, kreslíme 
jesenné plody 

24.11.21 Ako rastie vinič, aké má plody, tvoríme 
jesenný strapec hrozna 

01.12.21 Mesiac december, pozorovanie zmien, 
opis zmien prírody, zvieratiek, nakresli 
strom bez listov 

08.12.21 Mikuláš, opis zvykov a tradícií, čítanie 
príbehu, kreslíme obrázok 

15.12.21 Najznámejší sviatok roka Vianoce, opis 
tradícií, zvykov, kreslíme vianočný 
stromček 

22.12.21 Najznámejší sviatok roka Vianoce,  
tvoríme vianočné ozdoby 

12.01.22 Opis zmien v prírode, život zvieratiek v 
zime, kreslíme zvieratko v zime 

19.01.22 Opis zmien v prírode, život vtáčikov v 
zime, kreslíme vtáčiky v zime 

26.01.22 Opis zmien v prírode, zimné radovánky, 
kreslíme sánky 

02.02.22 Čítanie zimného príbehu, kreslíme výjav z 
príbehu 

09.02.22 Čítanie zimného príbehu,kreslíme zimnú 
krajinu 



16.02.22 Opis prírodného javu sneženia, čo to je 
sneh, ako vzniká, ako vyzerá vločka, 
vystrihujeme vločku 

23.02.22 Zasnežená krajina opis, maľujeme koláž 

09.03.22 Ročné obdobie - jar, opis zmien v prírode, 
prvý jarný kvet snežienka, kreslíme 
snežienku 

16.03.22 Ročné obdobie - jar, opis zmien v prírode, 
vystrihujeme slniecko  

23.03.22 Jar - čítanie jarného príbehu, kreslíme 
obrázok 

30.03.22 Opis jarných kvetov, koláž 

06.04.22 Druhý najznámejší sviatok roka- Veľká 
noc, opis tradícií, kreslíme korbáč 

13.04.22 Druhý najznámejší sviatok roka- Veľká 
noc, opis tradícií, koláž veľkonočného 
vajíčka 

20.04.22 Druhý najznámejší sviatok roka- Veľká 
noc, opis zážitkov, kreslíme zážitok 

28.04.22 Mesiac lásky - máj, opis tradícií, kreslíme 
narcis 

04.05.22 Deň matiek, opis sviatku, tvoríme 
srdiečko pre mamičku 

11.05.22 Jarné sadenie rastlín - opis klíčenia, 
kreslíme rastúce semienko 

18.05.22 Vymenuj jarné kvety, kvitnúce stromy, 
koláž kvitnúceho stromu 

25.05.22 
Opis zmien v prírode - májový dážď, dúha, 
kreslíme obrázok s dúhou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Machuľka 

 Kreslíme, maľujeme , tvoríme.      ( Estetická oblasť výchovy) 

Zbierame, pozorujeme, vyrábame.   ( Pracovno- technická oblasť výchovy)   

Vychovávateľka: Mgr. Marta Bezáková 

Oddelenie:  II. 

Trieda:   1.B 
 

Mesiac Deň/Týždeň Téma 

Október 6.10.2021  Poučenie o BOZP  pri všetkých aktivitách. 

   Veselé škvrny – machuľky. 

 13.10.2021  Strom z prírodného materiálu. Obrysy listov.  

 20.10.2021  Modelovanie z cesta - Figúrky.  

 27.10.2021  Maľovanie tušom – Dotvor obrázok. 

November 3.11.2021  Halloveenske masky na tvár. 

 10.11.2021  Tvoríme z odpadového materiálu- zvieratká. 

 17.11.2021  Experimentovanie s papierom - stromček. 

 24.11.2021  Tvoríme z odpadového materiálu - auto. 

   

December 1.12.2021 

Stolovanie - prejav kultúry národa (praktická  príprava.) 

Viem, čím jem! 

Kuchynskí pomocníci. 

Aká je to chuť? 5 základných chutí.(praktická ukážka) 

 8.12.2021 Vianočné ozdoby  na stromček. 

 15.12.2021 Zdobenie  medovníčkov. 

Január 1. Moje prvé jedlo.  Príprava nátierky. 

 2. Vyrábame klobúky. 

 3. Ilustrácia z ľudovej rozprávky. 

Február 1. Maľovaná abeceda. 

 2. Koláž  z rozstrihaných obrázkov.   

 3. Práca s drôtom. 

Marec 1. Čary s voskom. Jarné kvety. 

 2. 

Jogurtový pohár s ovocím.(čokoláda, vlašské orechy, banán) –

príprava, stolovanie. 

 3. Maľované hodiny. 

 4. Tvoríme z prírodného materiálu. Bábika zo šúpolia. 

Apríl 1. Ľudové tradície - Veľká noc (Zajačik, vajíčka) 

 2. Prírodná galéria – Slnečnica. 

 3. Veselé maľované kamene. 

   

   

        Máj 1. Galéria obrázkov. 

 2. Obrázková galéria – Výroba rámu. 

 3. Kreslenie v učebni Kuliška – Jarné kvety. 



Dramaticko-tanečná záujmová výchovná aktivita 

(Esteticko-výchovná oblasť výchovy) 

Vychovávateľka:  Mgr. Jana Charvátová 

Oddelenie:  III. 

Trieda:   I.C 

Október 

6.10.21  Rozhýbme si jazýček 

13.10.21  Šijeme vrecia, šijeme 

20.10.21  Kuliškáčik číta deťom 

27.10.21  Ježko a priatelia-nácvik maňuškového divadla I.časť 

3.11.21  Ježko a priatelia-nácvik maňuškového divadla II.časť 

10.11.21  Ježko a priatelia-nácvik maňuškového divadla III.časť 

17.11.21  Ježko a priatelia-nácvik maňuškového divadla IV. časť 

24.11.21  Zima-zima-tanec 

1.12.21  Zima-zima-tanec 

8.12.21  Vianočná tržnica-básne 

15.12.21  Vianočná tržnica –dramatizácia 

Január   Ježko a priatelia-nácvik maňuškového divadla V.časť 

   Ježko a priatelia-nácvik maňuškového divadla VI.časť 

   Ježko a priatelia-nácvik maňuškového divadla VII.časť 

Február  Kvetinkovo 

   Kvetinkovo 

   Kvetinkovo 

Marec:   Kvetinkovo 

   Kvetinkovo 

   Kvetinkovo 

   Marec mesiac knihy 

Apríl:   Rozhýbme si jazýček, riekanky 

   Čítanie s porozumením, práca s interaktívnym displejom 

   Práca s detskými časopismi 

Máj:   Vystúpenie v oddeleniach 

   Vystúpenie pre rodičov 

   Vyhodnotenie záujmovej výchovnej aktivity 

 



Prírodno-enviromentálna aktivita s metódou CLIL 

Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy 

vychovávateľka: Ing. Andrea Benčová 

Oddelenie: IV.  Trieda: II.A a IV.B 

október 2021 

  6.10.  Zásady triedenia odpadu 

13.10.  Čo rastie v mobilnej záhradke? – spoznať rastliny a bylinky 

20.10.  Starostlivosť o mobilné záhradky – prekyprenie, zalievanie 

27. 10. Sťahovanie vtákov na zimu do teplých krajín  

november 2021 

  3.11  Príprava pôdy v mobilnej záhradke a sadenie ozimín 

10.11. Pozorovanie jesennej prírody - zmeny 

17.11. Obrázky postavičiek z listov a jesenných plodov 

24.11. Ako vzniká dážď? 

december 2021 

  1.12. Druhy vtáčikov, ktoré u nás prezimujú 

  8.12. Aký odpad triedime v škole a kam ho vynášame 

15.12. Enviro učebňa Kuliška -  info tabuľa „Záhrada, ktorá učí“ 

22.12. Nakresliť komiks s témou triedenie odpadu 

január 2022 

  10.1. Domáce zvieratká a starostlivosť o ne 

  17.1. Príprava vtáčej búdky, aké krmivo môžeme sypať vtáčikom, kŕmenie  

  24.1. Ako vzniká sneh?    

  31.1. Pozorovanie zimnej prírody – zmeny 

február 2022     

  2.2. Aké druhy odpadu sa môžu triediť a do akej farby zbernej nádoby 

  9.2. Ako dlho sa rozkladá rôzny odpad – info tabuľa v Enviro učebni Kuliška 

16.2. Národný park – vysvetlenie pojmu, aké poznáme NP na Slovensku 

23.2. Nakresliť komiks s témou starostlivosť o svoje domáce zvieratko 

marec 2022 

  9.3. Prvé jarné kvietky 

16.3. Príprava  mobilnej záhradky na sadenie 

23.3. Sadenie jarných plodín 

30.3. Vypestovanie bylinky v školskom aj domácom prostredí 

apríl 2022 

 6.4. Naučiť sa pomenovať kvetinky okolo nás 

13.4. Pozorovanie jarnej prírody – zmeny 

20.4. Spoznať listnatý strom podľa listu, ihličnatý strom podľa ihličia 

27.4. Význam stromov a zelene pre ľudstvo 

máj 2022 

  4.5. Užitočný a neužitočný hmyz, pozorovanie pri opeľovaní 

11.5. Spoznávanie ďalších rastlín, kríkov, stromov v školskej záhrade 

18.5. Ekologický a ekonomický význam triedenia odpadu 

25.5. Enviro učebňa Kuliška – aké rastliny v nej rastú 



Šikovníček 

Pracovno-technická oblasť výchovy 

vychovávateľka: Dagmar Šamajová 

Oddelenie: V.   

Trieda: II.B a IV.A 

 

Október :        obraz z lístia 

                        darček pre starých rodičov ( 12.10 

                        prvoobraz 

                        ananás zo šišiek 

november :    voskovanie 

                        čarodejnica z kartónu na vajcia 

                        výroba svietnika 

                        obrázok z odtlačkov svojich rúk 

december :    snehové vločky z papiera 

                        ozdoba na stromček 

                        vianočná pohľadnica 

január :            skladačka z kartónu 

                        maľovanie na kamienky 

                        koláž, mozaika 

február :        učíme sa kresliť zvieratká 

                        pečiatky zo zemiakov 

                        žralok zo štipca 

marec :          záložka do knihy 

                        lienka z papiera 

                        ryba z cestovín 

                        vlnená chobotnica 

apríl :              veľkonočná húska 

                        ako nakresliť 3D ruku na papier 

                        opica – visačka na kľučku 

máj :               pohľadnica ku dňu matiek 

                        tvorenie z odličovacích tampónov 

 

 



Literárna záujmová výchovná aktivita v žiackej knižnici 

Vzdelávacia oblasť výchovy 

vychovávateľka: PhDr. Irena Dolinská 

Oddelenie: VI. A VII.   Trieda: III.A a III.B 

 

Október: 

6. októbra-  streda : Návšteva v školskej knižnici, pripomenutie výpožičky kníh. 

13. októbra –streda : Počúvanie rozprávky, zopakovanie obsahu 

20.októbra- streda :  Hádanky- opis postavy z rozprávky 

27.októbra –streda : Ilustrácia rozprávky –výstavka 

November : 

3.novembra –  streda : Čitateľský maratón – čítanie textu –čítanie        s porozumením 

10.novembra – streda : Súťaž v rozprávaní rozprávok- správne vyjadrovanie 

24. novembra –streda : Čítanie z encyklopédie s vysvetlením 

December : 

1.decembra –  streda : Nácvik básne s vianočnou tématikou 

8. decembra – streda : Hádanky s textu básne, opakovanie 

15. decembra – streda: Recitácia,  vianočná tématika 

Január :  

12. januára – streda : Zážitky z Vianoc  rozhovor –ilustrácia 

19. januára – streda : Tvorba básničiek o zime- rýmovačky 

26.januára – streda : Čitateľský maratón 

 

Február : 

2. februára –streda : Čítanie s porozumením –Janka a Danka 

9. februára –streda : Popis postáv z knihy 

16.februára –streda : Ilustrácia postavy z knihy 

23.februára – streda : Hádanky podľa popisu a pantomímy 

Marec : 

9.marca – streda : Marec –mesiac knihy, rozhovor – aké knihy mám doma 

16. marca – streda : Nácvik krátkej básne 

23.marca –streda :  Skladanie básne podľa slov- lepolero 

30.marca –streda :  Hra  slov na začiatočné písmeno 

Apríl : 

6.apríla – streda:  Báseň na šibačku – riekanky 

20.apríla – streda : Dojmy zo sviatkov  Ilustrácia – výstavka prác 

27.apríla – streda :Skladanie básne- riekanky –lepolero 

Máj : 

4. mája  - streda : Ľudové riekanky- vysvetľovanie  

11.mája  - streda : Poznatky z encyklopédie – 

18.mája  - streda : Spoločné sledovanie detských rozprávok 

25.mája – streda : Skladanie porekadiel lepolero 

 

 



MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 

 

September - december 2021 

 

Názov mesiac Počet ks Jednotková cena 

€ 

Spolu € 

Doplnenie 

lekárničky 

v zbernej triede 

IX Podľa prílohy 

zoznam 

chýbajúceho 

zdravotný 

materiálu 

 20 

Kancelárske 

potreby, 

euroobaly na 

dokumenty, 

perá, farbičky, 

špendlíky, lep, 

nožnice, obaly... 

IX, X 

Je to na dva 

mesiace, 

zakúpime v IX 

7 30 210 

Literatúra X Veselo je 

v ŠKD-

pracovné listy 

 50 

Vianočný bazár, 

estetická 

výzdoba školy, 

nástenka, 

výzdoba 

k Vianociam 

učebňa Kuliška 

XI 7 30 210 

Dolphine – 

pitná voda pre 

deti 

XI 4 5 20 

    510 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Január-jún 2022 

 

Názov mesiac Počet ks Jednotková cena 

€ 

Spolu € 

Spoločenské hry 

 

I. 7 30 210 

Veľkonočné 

tvorivé dielne, 

zdobenie učebňa 

Kuliška, 

výzdoba školy, 

zápis do I.roč. 

III 7 30 210 

Doplnenie 

lekárničky 

IV Podľa potreby 30 30 

Športové hry 

 

V 7 30 210 

    660 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD , Bratislava, 22.9.2021 

 

 

 

 


