
 

Správa o činnosti záujmových krúžkov na úseku teoretického vyučovania v SOŠ           

za 1. polrok  šk. roka 2019 / 2020 

               

V 1. polroku školského roka 2019/2020 pracovalo v SOŠ na teoretickom vyučovaní 9 útvarov 

záujmového vzdelávania, ktoré boli financované z odovzdaných vzdelávacích poukazov. Na 

záujmové krúžky boli použité finančné prostriedky vo výške  687,60  €.  

 

p. 

č.  
 Meno  Krúžok 

Finančné 

prostriedky 

 Počet 

žiakov  

1. 
RNDr. Mariana 

Miklošová Bystré hlavy 83,40 € 20 

2. Mgr. Iveta Tóthová Dejepisný krúžok 100,00 € 24 

3. Mgr. Ľuboslava Sipská Krúžok anglickej konverzácie 62,50 € 15 

4. 
Mgr. Ingrid 

Nachtamannová Matematika hrou 100,00 € 24 

5. Mgr. Lenka Kačeriaková Pohybové hry 62,50 € 15 

6. Mgr. Antónia Dančová Slovenčina pre život 66,70 € 16 

7. Mgr. Blažena Litvinová Spoznaj svoje okolie 62,50 € 15 

8. Mgr. Dušan Durkaj Športové hry 75,00 € 18 

9. Mgr. Martina Koščová Umelecká tvorivosť 75,00 € 18 

   687,60 € 165 

 

Slovenčina pre život  -  Mgr. Antónia Dančová 

 

 V krúžku pracuje 16 žiakov. 

 Za 1. polrok sme v rámci hodín pracovali na príprave programu a reklamných prospektov pri 

príležitosti 40. výročia školy,  osvojovovali si základné pravidlá úspešného rečníka 

a moderátora, pripravili a zabezpečili pomôcky na vianočné aktivity. Poukázali sme na to, že 

správny rečový prejav je dôležitým krokom k úspechu. Taktiež sme sa pripravovali na recitačnú 

súťaž Horovov Zemplin a viedli diskusie o knižných tituloch, ktoré žiaci prečítali. 

K dispozícii sme mali 66,70 €, ktoré sme využili na nákup kníh, kancelárskych a výtvarných  

potrieb. 



 

Športové hry – Mgr. Dušan Durkaj 

 

Krúžok športové hry navštevovalo 18 žiakov.  

Cieľom krúžku bolo rozvíjať fyzickú a duševnú stránku žiakov, ale najmä pestovať pozitívny 

vzťah k športu prostredníctvom športových hier - volejbal, stolný tenis. Na jednotlivých 

stretnutiach sa žiaci podrobne oboznámili so štruktúrou tréningu. Na stretnutiach žiaci 

precvičovali herné činnosti jednotlivca ako sú odbitie zhora (prsty), odbitie zdola(bager), 

priame podanie zhora, útočný úder (smeč) vo volejbale a základné údery v stolnom tenise.  Tieto 

činnosti zvládli na pomerne slušnej úrovni. Tiež sme sa zamerali na rozvoj kondičnej zložky 

a to rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie. Nadobudnuté schopnosti a  zručnosti  žiaci 

využívali v hre, čo je vrchol nášho snaženia a slúži aj ako kontrola.  

Finančné prostriedky vo výške 75,00  € boli použité na nákup 2 ks  stolnotenisových sieti  a 3ks 

stolnotenisových rakiet.  

               

Pohybové hry – Mgr. Lenka Kačeriaková 

 

 Na krúžku je zapísaných 17 žiakov.  

Cieľom krúžku je rozvíjať fyzickú a duševnú stránku žiakov, ale najmä pestovať pozitívny 

vzťah k športu prostredníctvom rôznych pohybových hier.  Na jednotlivých stretnutiach sa žiaci 

oboznamujú so štruktúrou tréningu. Na stretnutiach žiaci precvičujú bežeckú rozcvičku, 

štafetové hry s loptou a bez lopty, štafetové behy k méte a rôzne prípravné pohybové hry, 

ktorými rozvíjajú rýchlostné aj koordinačné schopnosti. Na rozvoj vytrvalosti využívame 

vytrvalostné behy. Koordináciu a ohybnosť rozvíjame rozmanitými hrami, naháňačkou, 

rôznymi hrami vo dvojiciach ( Na zrkadlo, Dvojník, Na poľovníka, Ostrovy ...).  

Silové schopnosti pestujeme pomocou cvičení s plnými loptami. Prekážkovými dráhami  - 

s využitím podliezania, preskakovania, obiehania rozvíjame ohybnosť a reakčnú rýchlosť. 

Venujeme sa aj loptovým hrám, ktoré sú medzi žiakmi obľúbené. Z basketbalu sa snažíme 

drilovať herné činnosti jednotlivca – vedenie lopty, prihrávky na mieste, vedenie lopty 

v dvojici, prihrávky v pohybe, streľba na kôš, dvojtakt, osobné bránenie hráča,  venujeme sa  

aj prípravným  herným činnostiam jednotlivca, ktoré potom využívajú v hre.  

Dôležitosť dávame hre fair-play a dodržiavaniu pravidiel. Zameriavame na rozvoj kondičnej 

zložky a to rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie. Nadobudnuté schopnosti a  zručnosti  žiaci 

využívajú v hre a zápase, čo je vrchol nášho snaženia a slúži aj ako kontrola a spätná väzba.  



 

Na činnosť krúžku sme dostali  62,50 €.  Použili sme ich na nákup  2 ks futbalových lôpt a 2 ks 

stolnotenisová loptička 

          

Umelecká tvorivosť – Mgr. Martina Koščová 

  

V krúžku pracuje 18 žiakov. 

Krúžok je zameraný na výtvarnú tvorbu v rôznych technikách a materiáloch  

Priebežne pracujeme na témach uvedených v pláne krúžku, alebo podľa želania žiakov, 

posledným projektom boli šité „zero waste“ vrecúška ako náhrada za mikroténové vrecúška na 

pečivo a podobne. Snažíme sa viesť žiakov k viac ekologickému mysleniu a to úzko súvisí aj 

s niektorými vybranými témami na krúžku. 

Zapájame sa do súťaže MLM v Prešove, ktorá sa uskutoční v 17. apríla 2020 a to v dvoch 

kategóriách. Príprava modelov je časovo náročná, takže základ práce sa uskutočňuje mimo 

školy. Časová dotácia krúžku nie je pre tvorbu modelov postačujúca, modely vznikajú postupne 

už od decembra.   

Aktivity na krúžku sú a budú pre žiakov prínosné a inšpiratívne. 

 

Za finančné prostriedky vo výške 75,00 € zakúpené výtvarnícke pomôcky a kancelárske 

pomôcky, pričom väčšia časť z tejto sumy bola investovaná do materiálov pre módnu kolekciu 

(MLM 2020, Prešov). 

 

Poznaj svoje okolie   - Mgr. Blažena Litvinová 

    

V krúžku pracuje 15žiakov  

Hodiny mali teoretický aj praktický zámer, vychádzali sme z plánu krúžku, ktorý bol schválený 

v septembri 2019. Na teoretických hodinách sme sa oboznámili s históriou jednotlivých oblastí 

a výsledkom našej práce boli vytvorené nástenné noviny z obrazového materiálu, ktoré boli 

umiestnené v učebni č. 12/1. Z týchto hodín sme pomocou tabletov vytvorili fotografie 

a videozáznam. Tento materiál využijeme na hodinách dejepisu pri regionálnych dejinách, ako 

aj na triednickej hodine. Exkurzie sme volili počas voľných dní – jesenné prázdniny, víkend,  

voľné dni.  Menej náročné akcie boli plánované poobede. Žiaci s tým problém nemajú, máme 

viac času na prehliadku a nemáme absenciu počas vyučovania. Cieľom tohto krúžku je 

poznávanie histórie nielen prostredníctvom dostupnej literatúry a obrazového materiálu, ale 



priamo na konkrétnych miestach. Poznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok dobre vplýva 

na regeneráciu duševných i telesných síl  všetkých zúčastnených na týchto akciách. 

Finančné prostriedky vo výške 62,50 € boli použité na nákup kancelársky potrieb 

(kancelárskeho papiera, farebných papierov, USB kľúča, farba do kopírky),  ktoré sme využili 

pri tvorbe nástenných novín. 

 

Bystré hlavy  - RNDr. Mariana Miklošová  

 

V krúžku pracuje 20 žiakov.  

Cieľom tohto krúžku bolo hravou formou rozšíriť poznatky prírodovedného vzdelávania, 

rozvíjať logické myslenie, predstavivosť, systémovú prácu, trpezlivosť, dôvtip a vôľu pri 

dosahovaní cieľa, vedomosti a zručnosti  využiteľné v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. 

Žiaci sa naučili pracovať s literatúrou, vyhľadávali úlohy na internete. 

Finančné prostriedky vo výške  83,40 €  boli použité spolu s krúžkom Matematika hrou na 

nákup kancelárskych potrieb (USB, toner do tlačiarne, rezačka) 

 

Matematika hrou  - Mgr. Ingrid Nachtmannová 

 

Na začiatku školského roka sa do krúžku zapísalo 25 žiakov. Momentálne krúžok navštevuje 

23 žiakov, 2 žiačky zanechali štúdium. 

Krúžok je zameraný na zábavnú matematiku s využitím IKT. V 1. polroku sme sa na 

stretnutiach venovali práci s internetom a vyhľadávali sme zábavné úlohy z matematiky, rôzne 

hlavolamy a potom sme ich spoločne riešili. Keďže žiaci majú značné nedostatky s násobilkou, 

tak na úvodných hodinách sme sa venovali násobeniu čísel pomocou pexesa. Na cibrenie 

násobilky sme použili aplikáciu Youtube, kde žiaci mohli sledovať rôzne formy násobenia. 

Ďalej sme sa zamerali na riešenie hlavolamov a hádaniek, pomocou ktorých si žiaci 

precvičovali logické myslenie a hľadali rôzne postupy riešenia. Snahou krúžku je naučiť sa 

nebáť matematiky, doplniť si chýbajúce základné vedomosti  a pracovať so softvérom, ktorý sa 

dá využiť aj na hodinách matematiky.  

Dochádzka na krúžok je dobrá. 

 

Finančné prostriedky vo výške  53,20 €  boli použité spolu s krúžkom Bystré hlavy  na nákup 

kancelárskych potrieb (USB, toner do tlačiarne, rezačka, písacie potreby) 

 



Krúžok anglickej konverzácie –  Mgr. Ľuboslava Sipská 

    

V krúžku pracuje 15  žiakov.  

Cieľom krúžku bolo pomôcť študentom pri schopnosti lepšie konverzovať v  anglickom jazyku.  

Venovali sme sa rôznym konverzačným témam, ako sa predstaviť, rozprávať o svojej rodine, 

domove, rodnom meste, domácich maznáčikoch, ako si poradiť pri nakupovaní v zahraničí, 

diskutovali sme o škole a voľnom čase,... precvičovali sme  jazykové zručnosti ako sú 

počúvania a rozprávanie, konverzácie, čítanie s porozumením, ako aj  gramatiku. 

Finančné prostriedky vo výške 62,50  € boli použité na nákup výučbového a kancelárskeho 

materiálu (učebnice YES, zošity, bloky, perá,...). 

 

Dejepisný  krúžok  Mgr. Iveta Tóthová  

 

V krúžku pracuje 24  žiakov.  

Cieľom krúžku je viesť študentov k otvorenému vyjadrovaniu vlastných názorov, k názorovej 

tolerancii, podporovať záujem študentov o históriu svojho mesta a regiónu 

Krúžok je zameraný hlavne na spoznanie dejín nášho mesta a krajiny, pripomenuli sme si 

udalosti 17. novembra 1989 (30. výročie nežnej revolúcie) sledovaním videa, navštívili  

obrazovú výstavu v DK vo Vranove n.T.  

Pripomenuli si ako sa dodržiavali vianočné zvyky kedysi a dnes. Pripravili si vianočnú výzdobu 

v triede.  

Finančné prostriedky vo výške 100,00 € boli použité na nákup náplne do tlačiarne, papiera a 

kancelárskych potrieb, písacie potreby- perá, ceruzky, zvýrazňovače, zošity, obaly, 

rýchloviazače pre každého žiaka a tonery. 

 

 

Vypracovala:  Ing. Jarmila Dučaiová 

24.1. 2020 


