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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Školský klub detí plní funkciu výchovno-vzdelávaciu,

sociálnu, zdravotnú a preventívnu. Ponukou rôznych

činností aktivizuje detí, prehlbuje ich školské znalosti,

záujmovými výchovnými aktivitami rozvíja ich osobnosť

a zdokonaľuje ich sociálne kompetencie.

Patrí k významnému prostrediu, ktoré sa podieľa na

procese sociálneho učenia. Deti tu nadväzujú širšie

kontakty, utvárajú sa vzťahy, v ktorých sa učia

komunikovať, spolupracovať. Je tu väčší priestor pre

rozvoj prosociálneho správania, úcty k sebe i k druhým,

asertivity, empatie, komunikácie.



Úlohou ŠKD je poskytovanie výchovy a vzdelávania 
pre deti, ktoré vykonávajú povinnú školskú 

dochádzku. V mnohých vyspelých krajinách sa 
školské kluby považujú za úplnú samozrejmosť, 

pretože spoločnosť si uvedomuje potrebu zamestnať 
svoje deti a riadeným spôsobom regulovať ich voľný 

čas.



Vítanie prvákov



Vzdelávacia  oblasť  výchovy



Výchovno-vzdelávacia
činnosť  v  školskej knižnici



ONLINE ŠKD



POJMOVÁ  MAPA
Myšlienková mapa

ako prostriedok pre zefektívnenie
spôsobu učenia



Európsky deň jazykov
(projekt)

Beseda so včelármi

Práce detí



Mobilné planetárium

Hľadáme  informácie

Rozvíjame 
finančnú gramotnosť

Pripravujeme
sa na 

vyučovanie

Pracujeme
v skupinách



UNESCO
vo výchovno-vzdelávacom

procese
(úspešný metodický materiál

pre ŠPÚ)



Esteticko-výchovná oblasť

Divadelné predstavenia

Žonglovanie

Nacvičujeme 
írske tance



Zdobíme
stromčeky
na Vianoce

Pripravujeme
kultúrny program

Pani vychovávateľky
pripravujú aj

Mikuláša
V ŠKD



Nacvičili sme muzikál
Kvetinkovo

Spolupráca
vychovávateliek

s učiteľkami

Vianočný bazár

Mažoretky



Telovýchovná, zdravotná
a športová oblasť výchovy

Kinball

Kuliškiáda

Hry na spoluprácu



Dopravná výchova

Vychádzka 
na cyklistický

chodník

Vychádzka
na autobusovú

stanicu

V priestoroch školy

Učíme sa
poskytovať

1.pomoc



Pracovno-technická
oblasť výchovy

Veľkonočné tvorivé dielne

Výroba
mydielok



Výroba  ručného  papiera

Hráme šachy



Prírodovedno-environmentálna
oblasť  výchovy

Starostlivosť  
a  pozorovanie
hmyzu

Triedime
odpad

Výchova
k ochrane
životného
prostredia

Kŕmenie
vtákov
v zime

SPOLUPRÁCA
RODIČOV 
A  ŠKOLY



Mobilné záhradky

Zdravý olovrant
z mobilných

záhradok

Exkurzia
do jablkového

sadu

Prikrmovanie vtákov
v zime



Pracujeme  na  projektoch



DEŇ JABLKA V ŠKD
projekt





Kuliškáčik číta deťom
(projekt)

Pozývame hostí,
aby čítali deťom

Čitateľská dielňa

Deti, čítajú deťom

Čítame
v žiackej
knižnici

Dramatizácia



Nemocnica  u medvedíka
(projekt)

Beseda s lekárkou

Výstava Naše telo



Školský  klub  detí
KULIŠKÁČIK

pri ZŠ Kulíškova 8
821 08 Bratislava

Chvíle, ktorými sa neplytvá
projekt

VÝCHOVNÉ AKTIVITYCeloslovenské umiestnenie
2. miesto



Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
(projekt)



Vianočná pošta pre seniorov
(projekt)



DEŇ  RADOSTI
(projekt)



CHVÁLIME,  HODNOTÍME,
ODMEŇUJEME



Informačná tabuľa
(projekt)

Enviro učebňa Kuliška
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