
 

Správa o činnosti záujmových krúžkov v SOŠ za 1. polrok  v šk. roku 

2014 / 2015.  
              

 V 1. polroku školského roka 2014/2015 pracovalo v SOŠ na teoretickom a praktickom 

vyučovaní 18 útvarov záujmového vzdelávania, ktoré boli financované z odovzdaných 

vzdelávacích poukazov. Na záujmové krúžky boli použité finančné prostriedky vo výške  

1.181 € 

 SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou  

 Prehľad o záujmovom vzdelávaní  v šk. roku 2014 - 2015  

    

p.č.   Meno  Krúžok  poč. ž.  

1. Ing. J. Novická Internetový krúžok I 20 

2. Ing. K. Harman Internetový krúžok II 17 

3. Mgr. M. Miciková Matematické cvičenie 22 

4. Mgr. I. Nachtmannová Matematický krúžok 22 

5. Mgr. Ľ. Sipská Maturita ANJ I 17 

6. PhDr. M. Kurovská Maturita ANJ II 23 

7. Mgr. A. Dančová Maturitný seminár zo SJL 1 13 

8. Mgr. I. Packová Maturitný seminár zo SJL 2 22 

9. Mgr. B. Litvinová Spoločensko-poznávací krúžok 22 

10. Mgr. J. Torma Školský časopis 8 

11. Mgr. D. Durkaj Športové hry 14 

12. Mgr. M. Koščová Umelecká tvorivosť 13 

13. Mgr. A. Lešková Barmanský krúžok I. 20 

14. Mgr. A. Lešková Barmanský krúžok II. 21 

15. Mgr. A. Katinová Cvičná firma 10 

16. Mgr. M. Tatrayová Folklór 21 

17. Bc. D. Breznická Nechtový design a vizáž 18 

18. Mgr. M. Tkáčová Tvorivosť 12 

  SPOLU: 315 

 

Internetový krúžok I –  Ing.  J. Novická 

     V krúžku pracuje 20 žiakov. 

Žiaci pri práci s Internetom na krúžku získali teoretické a praktické informácie. 

Pracovali s Internetom, naučili sa vyhľadať potrebné informácie, vedia sa orientovať na www 

stránkach, poznajú prehliadač Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla, vedia si 

nainštalovať potrebné programy a doplnky k nim. Komunikujú správne interaktívne 

i neinteraktívne.  

Finančné prostriedky vo výške 75 € boli použité na nákup kazety HP, USB, výkresov a 

etikiet. 

 



Internetový krúžok II –  Ing.  K. Harman 

     V krúžku pracuje 17 žiakov. 

Po  úvodných poučeniach o bezpečnosti a diskusii o nových trendoch vo vývoji hardwaru a 

softvéru, sa žiaci venovali nasledovným praktickým cvičeniam:  ako funguje internet, 

bezpečne na internete, komunikácia prostredníctvom IKT, zásady publikovania na internete,  

zásady tvorby webových stránok, základy jazyka XHTML, a CSS, príprava grafiky pre web, 

rezy ( Photoshop), úprava v CSS, práca s digitálnym fotoaparátom a softwarom na úpravu  

digitálnych fotografií ( Photoshop) 

Finančné prostriedky vo výške 63,70 € boli použité na nákup Velbon C-600 – statívu. 

 
Matematické cvičenie  - Mgr. M. Miciková 

     V krúžku pracuje 22 žiakov. 

Krúžok je zameraný na upevňovanie a rozšírenie učiva matematiky prebratého na hodinách. 

V prevažnej väčšine sa venujeme študentom z učebných odborov. Dochádzka na krúžok je 

dobrá. 

Finančné prostriedky vo výške 82,50 € boli použité na nákup náplne do tlačiarne, USB, kanc. 

papiera a pásky. 

  

Matematický krúžok  - Mgr. I. Nachtmannová 

     V krúžku pracuje 22 žiakov. 

Krúžok je zameraný na matematiku s využitím IKT. Na stretnutiach sme sa venovali práci 

s internetom a vyhľadávali sme zábavné úlohy z matematiky, rôzne hlavolamy a potom sme 

ich spoločne riešili. Naučili sme sa pracovať so softvérom, ktorý sa dá využiť aj na hodinách 

matematiky.  

Finančné prostriedky vo výške 82,50 € boli použité na nákup náplne do tlačiarne, USB 

a kanc. potrieb (lepidlo, perá, lepiaca páska, PVC rýchloviazače, euroobaly, kancelársky 

papier, korektor, farebné kriedy, farbičky, ...) 

 

Maturita ANJ I  - Mgr. Ľ. Sipská 

V krúžku pracuje 17 žiakov. 

Cieľom krúžku bolo pomôcť študentom pri príprave na  maturitnú skúšku z anglického 

jazyka.  Venovali sme sa jednotlivým maturitným okruhom, precvičovali sme  jazykové 

zručnosti ako sú počúvania a rozprávanie, konverzácie, ako aj  gramatiku. 

Finančné prostriedky vo výške 63,70 € boli použité na nákup USB, kancelárskeho papiera 

a pier. 

 

Maturita ANJ II  - PhDr. M. Kurovská 
V krúžku pracuje 23 žiakov.  

Cieľom tohto seminára bolo zopakovať a upevniť učivo z anglického jazyka  preberané 

počas celého štúdia a tým pripraviť žiakov na maturitnú skúšku. So žiakmi boli zopakované 

všetky slovesné časy a gramatické javy  nevyhnutné pre úroveň B1, slovná zásoba ako aj 

reálie anglicky hovoriacich krajín. Na seminári sa žiaci aktívne a systematicky pripravovali na 

maturitnú skúšku. 

Finančné prostriedky vo výške 86,20 € boli použité na nákup náplne do tlačiarne, kanc. 

papiera, CD, pier a blokov. 

 

Maturitný seminár zo SJL 1 Mgr. A. Dančová  

     V krúžku pracuje 13 žiakov. 

Cieľom tohto seminára bolo zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka a literatúry 

preberané počas celého štúdia a tým pripraviť žiakov na maturitnú skúšku. So žiakmi bola 



zopakovaná celková periodizácia literatúry, najvýznamnejší predstavitelia jednotlivých 

literárnych smerov a učivo z jazykovedy. Na seminári sa žiaci aktívne a systematicky 

pripravovali na maturitnú skúšku. 

V závere by som chcela pripomenúť, že najväčším problémom žiakov je nesystematické 

pripravovanie sa na maturitnú skúšku a odkladanie si povinností na poslednú chvíľu, čo vedie 

k psychickému zlyhaniu žiaka, preto cieľom tohto seminára bolo aj poukázať žiakom výhody 

systematického učenia sa. 

Finančné prostriedky vo výške 48,70 € boli použité na nákup kníh a kanc. potrieb. 

 
Maturitný seminár zo SJL 2 Mgr. I. Packová  

     V krúžku pracuje 22 žiakov. 

Činnosť bola zameraná najmä na prípravu k ústnym i písomným maturitným skúškam, keďže 

ide o maturitný seminár. Študenti pracovali s dostupným materiálom zo školskej knižnice, 

napríklad Pravidlá slovenského pravopisu, Zmaturuj z literatúry a iné. 

 Najskôr sme zamerali našu pozornosť na slovenský jazyk a gramatiku. Robili sme 

rôzne gramatické cvičenia,  diktáty a slohové útvary. Prešli sme všetky okruhy, ktoré žiaci 

potrebujú ovládať pri ústnych maturitných skúškach. Neskôr sme pozornosť venovali 

literatúre. Postupovali sme z hľadiska chronológie histórie literatúry, vzhľadom k tomu, že 

dnešná literatúra sa na hodinách nevyučuje chronologicky. Začali sme periodizáciou 

literatúry, pokračovali sme jednotlivými literárnymi obdobiami, od staroveku až po 

súčasnosť. Rozoberali sme jednotlivé diela a ich autorov. Keďže mávame krúžok 

v počítačovej miestnosti, mali sme možnosť pozrieť si viaceré sfilmované diela z povinného 

čítania, čím sme zvýšili záujem o literatúru a tiež sme upevnili poznatky z konkrétnych diel. 

V súčasnosti sa venujeme maturitným testom. 

 Keďže sa krúžku zúčastňujú žiaci štvrtého ročníka a nadstavby a ich maturitná skúška 

sa blíži, dochádzka na krúžok bola dobrá. Žiaci sa často so záujmom pýtajú na rôzne diela či 

na rôzne gramatické výnimky. 

Finančné prostriedky vo výške 82,50 € boli použité na nákup CD rádia s USB výstupom,  

reproduktorov,  kanc. papiera, USB, pier a korektora. 

 

Spoločensko-poznávací krúžok – Mgr. B. Litvinová 

     V krúžku pracuje 22 žiakov. 

Hodiny na krúžku mali teoretický aj praktický zámer. V priebehu septembra a v októbri sme  

mali len teoretické hodiny, počas ktorých sme sa oboznámili s krásami Slovenska. 

Prostredníctvom obrazového materiálu a prezentácií sme poznávali oblasti Horného Zemplín, 

Dolného Zemplína, Šariša, Oravy, Slánskych vrchov. Na týchto  teoretických hodinách sme 

sa oboznámili s históriou jednotlivých oblastí a výsledkom našej práce boli vytvorené 

nástenné noviny z obrazového materiálu (pohľadnice, výstrižky z časopisov), ktoré boli 

umiestnené v budove č. 2.  Praktické hodiny boli realizované formou turistickej vychádzky na 

Bučí laz. Plánovanú akciu -  Zámutovkú  kolejku sme  časovo presunuli do druhého polroku z 

dôvodu zlého počasia,  určite ju navštívime počas jarných mesiacoch. Z týchto hodín sme 

pomocou tabletov vytvorili fotografie a videozáznam, ktoré použijeme na hodinách dejepisu 

pri regionálnych dejinách.  V novembri sme pozornosť venovali miestam – Svidník a Dukla, 

ktoré sa preslávili počas druhej svetovej vojny. Túto problematiku sme prebrali teoreticky 

a pozerali historický film, ktorý sa viaže k týmto miestam a udalostiam.  V decembri sme si 

počas hodín krúžku urobili posedenie pod názvom „Čaj o piatej“. Táto akcia sa študentom 

najviac (zatiaľ) páčila. V pláne sme mali aj pečenie medovníkov, ale to sme nezorganizovali 

kvôli technickým problémom. Pred Vianocami sme si formou prezentácie pripomenuli 

dodržiavanie vianočných tradícií – Od Lucie do Troch kráľov. Turistická vychádzka bola 



uskutočnená počas  víkendu. Poznávanie prírodných, kultúrnych pamiatok a posedenie pri čaji 

dobre vplýva na regeneráciu duševných i telesných síl  všetkých zúčastnených. 

Finančné prostriedky vo výške 82,50 € boli použité na nákup rezačky na papier, diára, kanc. 

papiera, farebného papiera, kanc. potrieb a USB kľúča, ktoré boli využité pri tvorbe 

nástenných novín.   

 

Školský časopis – Mgr. J. Torma 

V krúžku pracuje 8 žiakov. 

Záujmová činnosť bola zameraná na zmysluplné využívanie voľného času našich 

študentov a zároveň na úspešnú reprezentáciu a propagáciu školy a jej aktivít. 

Na hodinách krúžku sme sa snažili plniť stanovený časovo-tematický plán čo sa nám 

podarilo. V mesiaci november sme sa zúčastnili súťaže stredoškolských časopisov, kde sme 

získali dve ocenenia. Počas činnosti krúžku sme vydali číslo školského časopisu s názvom 

Dubkáčik. K činnosti krúžku patrilo aj spravovanie a administrácia účtu na facebooku, kde 

žiaci zverejňovali informácie o odboroch, úspechoch žiakov aj o samotnom školskom 

časopise. V priebehu realizácie krúžku sa u niektorých žiakov vo väčšej miere vyskytla aj 

absencia na vyučovaní, čo spomaľovalo a narúšalo vyučovací proces. 

Finančné prostriedky vo výške 30 € boli použité na nákup USB, web kamery a kanc. potrieb. 

 

Športové hry - Mgr. D. Durkaj 

     V krúžku pracuje 14 žiakov. 

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

vzťah k športu prostredníctvom športovej hry - volejbal. 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.  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 52,50 € boli použité na nákup volejbalovej lopty a 

stolnotenisových rakiet.  

 

Umelecká tvorivosť – Mgr. M. Koščová 

     V krúžku pracuje 13 žiakov.  

Krúžok v prvom polroku prebiehal v ateliéri č.1/3, žiaci sa ho zúčastňovali priebežne. Pri 

tvorivých prácach sa postupovalo približne podľa plánu krúžku s malými obmenami podľa 

želania žiakov. Veľkú prevahu mala maľba na textil. Tvorili si vlastné návrhy na šablóny 

a prenášali ich na textil (tričká, tenisky ...).  

V úvode sme začali batikovaním, ktoré bolo vlastne aj prípravou pre textilné kolekcie na 

výstavu Foto inšpirácie (pre odbor propagačnej grafiky). Popri tom mohli žiaci vidieť ako sa 

robia strihy z odborných časopisov, aké sú možnosti vyväzovania batiky a farbenia. 

Neoceniteľným pomocníkom pri tomto procese bol kabinet výtvarných predmetov 5/3-2, kde 

máme hrnce, varič a priestor, i krajčírska dielňa, kde sa to postupne všetko „pieklo“.  

Chceme v týchto aktivitách pokračovať aj v druhom polroku a verím, že sa nám bude 

dariť a prinesie nám to nové skúsenosti a minimálne radosť z tvorenia a jeho procesu. 

Finančné prostriedky vo výške 48,80 € boli použité na nákup čítačky kariet, dekórovacieho 

papiera a textilu. 

 

Barmanský krúžok I. a II. - Mgr. Aneta Lešková 
     V krúžku pracuje 41 žiakov 



Najväčší záujem bol u žiakov 1., 3. a 4. ročníka. 

Žiaci boli rozdelení na skupiny a to: skupina ktorá sa zúčastňuje súťaží, ich zručnosti sú na 

vysokej úrovni dokážu samostatne miešať nápoje, majú precíznu techniku, vymýšľajú rôzne 

nové drinky a pomáhajú svojim spolužiakom. Druhú skupinu tvoria žiaci, ktorý už majú 

skúsenosti v miešaní nápojov, ale ich technika je ešte slabá a potrebujú viac pozornosti 

a častejšie cvičenie. Tretiu skupinu tvoria žiaci – prváci, ktorý sa ešte len zasväcujú do tajov 

miešania. 

 Finančné prostriedky vo výške 153,70 € boli použité na nákup pohárov, vykrajovačky, 

chladiacej nádoby, džúsov, ovocia a vody.    

 

„ Cvičná firma  EuroHass s.r.o“- Mgr. Anna Katinová  

     V krúžku pracuje 12 žiakov. 

Cieľom vzdelávacej aktivity je oboznámiť žiakov s činnosťami, ktoré prebiehajú v každej 

reálnej firme. Predmet podnikania CF je zameraný v oblasti požiarnej ochrany. Práca žiakov 

v CF podporuje u žiakov komunikačné schopnosti a spôsobilosti, personálne a interpersonálne 

schopnosti, tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými 

technológiami, utvárať  a rozvíjať  zručností.  Učia sa v CF firme   zvyšovať  samostatnosť, 

vzájomnú spoluprácu, tímovosť, podnikateľské myslenie a zodpovednosť za vlastnú prácu. 

CF umožňuje žiakom podieľať sa na  práci pri založení cvičnej  firmy, tvorbe plánu práce 

jednotlivých oddelení, a aktívne pracovať na týchto oddeleniach. Žiaci boli vedení k správnej 

technike vypisovania pracovných zmlúv, pracovných náplní a personálnej dokumentácie.  

      Žiaci  krúžku cvičná firma  si vyskúšali v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa 

v simulovanom prostredí naučili.  

Finančné prostriedky vo výške 37,50 € boli použité na nákup aranžérskeho materiálu ( lepiaca 

pištoľ, náhradné tyčinky do lepiacej pištole, farebný papier, špajle, lepiaca páska, lepidlo ) 

a propagačného materiálu (  logo firmy, slogan, kalendáre, propagačné skladačky, vizitky, 

fotografie )    

 

Folklór – Mgr. Mária Tatrayová 

     V krúžku pracuje 21 žiakov.  

Cieľom tohto krúžku bolo v žiačkach a žiakoch  vzbudiť zmysel pre folklór, tradície a viesť 

ich k pohybu, čo dnešnej mládeži v pretechnizovanej spoločnosti veľmi chýba. Zároveň, aby 

si vytvorili pozitívny vzťah k histórii folklóru. 

Pripravili sme dve choreografie z nášho regiónu  pod názvom   

 „Raslavické tance“ ktoré prezentovali šarišpolku, mazúrku a schádzanú, a druhá choreografia 

„Cigánske srdce“ ktorým sa prezentovali  na  podujatiach ako DOD, a iné školské akcie. 

Finančné prostriedky vo výške 78,70 € boli použité na nákup oblečenia ( sukne, blúzky  a 

pomôcky na  vystúpenie ) 

    

Nechtový design a vizáž – Bc. Danka Breznická 

     V záujmovom krúžku pracuje 18 žiačok.  

Úlohou záujmového útvaru je rozširovať vedomosti a zručnosti v oblasti modeláže gélových 

nechtov, najnovšie techniky zdobenia nechtov, ale v neposlednom rade aj starostlivosť 

o prírodné nechty. 

Téma gélových nechtov  je u žiačok veľmi obľúbená, o čom svedčí aj to, že krúžok 

navštevujú aj žiačky iných odborov na škole, nielen dievčatá z odboru kozmetik. 

Finančné prostriedky vo výške 67,50 € boli použité na nákup pomôcok a prípravkov 

potrebných k modeláži nechtov. 

 
Tvorivosť – Mgr. Mária Tkáčová   



     V záujmovom krúžku pracuje 12 žiakov. 

V úvode sa žiaci oboznámili s novými  technikami v oblasti darčekového balenia tovaru. 

Priebežne si  osvojovali správne pracovné postupy pri balení tovaru rozličného sortimentu, 

čím sa u nich postupne vytvára pozitívny vzťah k tejto činnosti. Pracovné postupy sa snažili 

realizovať tak, aby zodpovedali z  hľadiská náročností úkonu, rýchlosti zrealizovania, 

funkčnosti a estetického vzhľadu. Pri práci mali dovolené experimentovanie a využitie 

osobnej fantázie. Žiaci zhotovovali darčekové koše, balíčky a viacúčelové škatule, ktoré 

vkusne a štýlovo zdobili. Balenie tovaru  realizovali  na základe vlastných nápadov. Inšpirácie 

čerpali z dostupnej literatúry a internetových zdrojov.  

Finančné prostriedky vo výške 45 € boli použité na nákup ozdobných stúh, 

dekoratívneho a aranžérskeho materiálu, tavných tyčiniek a lepiacej pásky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


