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I. Charakteristika školského klubu detí (ďalej len ŠKD)  
 

Motto: 

„My sme správna „družina“, tu sa všetko začína.“ 
  

Školský klub detí pri Základnej škole Andreja Radlinského  je školské zariadenie, 

ktorého činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí prostredníctvom 

výchovno-vzdelávacích, oddychových, záujmových a rekreačných činností. Pracuje ako 

súčasť základnej školy. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom primárneho vzdelávania. 

V ŠKD zdôrazňujeme, aby sa výchova mimo vyučovania nestala iba pokračovaním riadneho 

vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. 

Jeho cieľom je:  

 zabezpečovať záujmové vzdelávanie pre deti podľa výchovného programu, 

 zabezpečovať prípravu na vyučovanie,  

 uspokojovať a rozvíjať záujmy v čase mimo vyučovania. 

 

Pedagogická činnosť v ŠKD je zameraná na všestranné formovanie osobnosti dieťaťa. 

Zameriavame sa na pohybové aktivity detí a na činnosti, ktoré sú podmienené pobytom na 

školskom ihrisku. 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená 

všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa základnej školy.  

 

 

1. Charakteristika detí v ŠKD 

 
Školský klub detí navštevujú deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v Základnej 

škole Andreja Radlinského. Výchovný program sa vzťahuje na všetky typy oddelení s 

prihliadnutím na schopnosti a zručnosti detí.  

Predbežný počet detí, ktoré budú navštevovať ŠKD zisťujeme pri zápise do 1. ročníka. 

Presný počet uzatvárame k 15. septembru príslušného školského roka, v prípade potreby 

a voľnej  kapacity aj počas školského roka na pravidelnú aj na nepravidelnú dochádzku. 

 

2. Veľkosť ŠKD  

 

ŠKD je súčasťou Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch. V školskom roku 

2017/2018 sú otvorené tri oddelenia ŠKD s celkovým počtom detí  94. ŠKD je umiestnený na 

prízemí pri bočnom vchode budovy školy. Prvé oddelenie je pre žiakov prvého ročníka, druhé 

oddelenie navštevujú žiaci druhého ročníka a tretie oddelenie žiaci tretieho a štvrtého ročníka.  
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3. Dlhodobé projekty, programy  

 

Keďže ŠKD je súčasťou Základnej školy Andreja Radlinského, všetky školské projekty sú 

zároveň aj projektami ŠKD. 

 

4. Spolupráca  s rodičmi a inými subjektami 

 

Školský klub detí spolupracuje s rodičmi prostredníctvom:  

 Rady školy pri Základnej škole Andreja Radlinského 

 Rodičovskej rady pri základnej škole 

 Zasadnutí triednych schôdzok.  

 

Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a spočíva v rôznych formách pomoci pri 

zabezpečovaní a príprave tradičných športových a kultúrnych podujatí ŠKD ako sú Deň 

matiek, zimné radovánky, karneval, vianočný program, tvorivé dielne, Deň detí a iné.  

 

Spolupráca s inými subjektami:  

 CVČ KAMaRÁD Kúty 

 ZUŠ Kúty 

 Materská škola Kúty 

 HaZZ Kúty 

 Obecná knižnica 

 

5. Ciele školského klubu detí  

 

Školský klubu detí poskytuje východisko pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií 

detí ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:  

 rozvíjať komunikačné, sociálne, občianske a kultúrne kompetencie detí,  

 rozvíjať kompetencie k zmysluplnému využívaniu voľného času,  

 vytvárať priestor pre tvorivé aktivity,  

 poskytovať deťom priame zážitky,  

 určovať pravidlá a kontrolovať ich dodržiavanie,  

 motivovať k dobrovoľnosti a tým k spokojnosti s pobytom v ŠKD,  

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, účinne 

spolupracovať, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k ostatným deťom, učiteľom, 

rodičom a ostatným ľuďom a k svojmu širšiemu prírodnému a kultúrnemu okoliu,  

 naučiť deti uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.  
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Hlavným cieľom výchovy v ŠKD je rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré deti 

získavajú vo vzdelávaní v škole, ktoré by im umožnili realizovať sa v živote ako aktívny 

občan schopný žiť v otvorenej informačnej spoločnosti, schopný tvorivo a kriticky myslieť, 

rýchlo a účinne riešiť problémy, chrániť svoje zdravie, životné prostredie a rešpektovať 

všeľudské etické hodnoty.  

 

Poslaním výchovy v ŠKD je komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa s 

cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej, vytvárať priaznivé podmienky 

pre rozvoj vyšších motívov v správaní dieťaťa a formovať v ňom ušľachtilé hodnoty ako sú 

láska, úcta, rešpekt, rovnosť, sloboda (ale nie na úkor druhých), tolerancia, čestnosť, 

vzájomná pomoc a spolupráca, nenásilné riešenie konfliktov a pod. 

 

6. Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 
Všetky tri oddelenia ŠKD sú novovybudované. Sú vybavené novými nábytkovými 

zostavami. Každá učebňa je vybavená kobercom, pretože väčšina detí trávi čas hier na zemi.  

Deti, ktoré navštevujú ŠKD majú spolu s vychovávateľmi počas celého školského roka 

k dispozícii všetky priestory školy. Na záujmovú činnosť využívajú učebňu informatiky, 

školskú knižnicu, telocvičňu a všetky ihriská, ktoré sú súčasťou areálu školy. Poloha školy 

umožňuje využitie okolitého prostredia k činnostiam v prírode. Na školskom dvore deti 

využívajú altánok, dráhu na in-line korčule a  školskú záhradu.  

Oddelenia sú vybavené rozmanitými hrami, stavebnicami, pomôckami na výtvarné a 

pracovno-technické činnosti, CD prehrávačom, prípadne počítačom a športovým náčiním. 

V jednom z oddelení je interaktívna tabuľa a v druhom televízor s DVD prehrávačom. 

 

7. Personálne zabezpečenie  

 

Výchovnú činnosť zabezpečujú traja vychovávatelia, ktorí svojím vzdelaním spĺňajú 

podmienky pedagogickej spôsobilosti. Ich prax, vedomosti a skúsenosti v oblasti komunikácie 

s deťmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy, schopnosť motivovať činnosť, udržať si 

disciplínu, podnecovať a rozvíjať prirodzenú zvedavosť detí, ochota k ďalšiemu vzdelávaniu 

samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov, sú zárukou kvalitnej výchovno-vzdelávacej 

práce.  

 

 

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí  

 

 prostredie a vybavenie využívaných priestorov zodpovedá platným hygienickým a 

zdravotným normám a je prispôsobené vykonávaniu činností v ŠKD,  
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 deti sú vedené k dodržiavaniu pravidiel bezpečného správania, sú vykonávané 

opatrenia k minimalizácii vzniku úrazov,  

 bezpečnostným technikom sú pravidelne vykonávané kontroly vnútorných i 

vonkajších priestorov,  

 k dispozícii je lekárnička pre prípad poskytnutia prvej pomoci,  

 deti sú vedené k dodržiavaniu pitného režimu,  

 režim dňa je zostavený podľa hygienických a bezpečnostných zásad,  

 s rozvrhom týždennej činnosti a o plánovaných aktivitách sú rodičia informovaní cez 

nástenku a internetovú stránku školy,  

 na prístupnom mieste je zverejnený Školský poriadok ŠKD,  

 podľa pokynov a usmernenia vedenia školy sa deti s vychovávateľmi zúčastňujú 

exkurzií, vychádzok, výletov a iných akcií.  

 

9. Výchovný jazyk  

 

Výchovným jazykom detí v ŠKD je slovenský jazyk.  

Naším cieľom je: 

 viesť deti k zdokonaľovaniu sa v používaní spisovného jazyka - jeho písomnej a ústnej 

formy,  

 rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom hier, programov a besied,  

 rozvoj tvorivého vyjadrovania cez tvorbu vlastných príbehov, rozprávok a zážitkov,  

 na základe jazykových zručností rozvíjať pamäť a kultúru prejavu.  

 

II. Charakteristika Výchovného programu  

 
Výchovný program vychádza zo Školského vzdelávacieho programu, vytvára priestor pre 

také oblasti, na ktoré v Školskom vzdelávacom programe v súčasných učebných osnovách nie 

je veľký priestor (napríklad  prierezové témy). Vychádza tiež zo všeobecných  cieľov  

a princípov výchovy a vzdelávania, z kľúčových kompetencií  žiaka základnej školy  

a  z vlastnej koncepcie základnej školy. 

     Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, 

permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a 

 schopností  detí získaných  na vzdelávaní v základnej škole.  

    Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu  na vyučovanie a za svoje 

konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti.  

     Režim dňa v ŠKD zohľadňuje  striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu  detí 

na oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj  pri písaní 

školských úloh. 
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Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť každému  

dieťaťu  zaradenému v ŠKD: 

1. rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky: 

 zaujímavou a všestrannou záujmovou činnosťou  podľa  výchovného programu 

ŠKD,    

 samostatnou prípravou na vyučovanie,   

 rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania podľa výchovného 

programu ŠKD. 

2. získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu,  

3. rozvíjať individuálne záujmy a potreby, 

4. rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času, 

5. rozvíjať komunikačné kompetencie, 

6. rozvíjať sociálne kompetencie, 

7. rozvíjať občianske kompetencie, 

8. rozvíjať kultúrne kompetencie, 

9. rozvíjať talent a špecifické osobnostné  schopnosti 

1. Kľúčové kompetencie 

 
Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov našej základnej školy, navzájom sa 

prelínajú a rozvíjajú v jednotlivých oblastiach výchovy. Sú výsledkom celkového výchovno- 

vzdelávacieho procesu v ŠKD.  

 

Kompetencie učiť sa učiť:  

 rieši nové, neznáme úlohy a situácie,  

 získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,  

 zúčastňuje sa vedomostných súťaží,  

 prejavuje záujem o nové informácie.  

 

Pedagogické stratégie  

žiadať od detí, aby:  

- hodnotili situácie, vyvodzovali dôsledky z výsledkov myslenia a činností,  

- argumentovali, aktívne sa zapájali do besied, kvízov, súťaží, krúžkov, navštevovali výstavy, 

múzeá, knižnicu, pedagogické aktivity zamerané na hodnotenie situácií, vlastných aj cudzích 

výkonov, správania a javov, navodzovanie situácií s otvoreným koncom, aktivity, v ktorých sa učia 

deti nie prispôsobovať sa, ale rozvíjať, využívanie zážitkových metód a foriem práce.  

 

Komunikačné kompetencie:  

 zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor,  

 vypočuje si opačný názor,  

 rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT,  

 prijíma spätnú väzbu.  

 

Pedagogické stratégie  
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vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, besedy, využitie situačnej metódy, práca s počítačom, 

vlastná práca, prezentácia, riešenie úloh, tréning, individuálny prístup, záujmový krúžok  

 

 

Sociálne kompetencie  

 pomenuje svoje potreby, city a pocity,  

 zvládne jednoduché stresové situácie,  

 vlastným postupom rieši jednoduché konflikty,  

 presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti,  

 rešpektuje úlohy skupiny,  

 efektívne spolupracuje v skupine,  

 uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením,  

 uvedomuje si potreby ostatných detí,  

 poskytne pomoc alebo pomoc privolá.  

 

Pedagogické stratégie  

povzbudenie, rozprávanie, dramatizácia, hry na riešenie konfliktov, besedy, navodzovanie 

modelových situácií, využitie situačnej metódy pri riešení rôznych situácií, inscenačná 

metóda, kde deti zinscenujú určitú situáciu a v diskusii sa pokúsia nájsť východisko, nájsť 

riešenie problému, hry na vciťovanie, hry na úprimnosť  

 

Pracovné kompetencie  

 prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh,  

 plánuje a hodnotí svoje činnosti,  

 prijíma nové informácie a poznatky,  

 dokončí prácu,  

 kultivuje svoju vytrvalosť,  

 plní si svoje povinnosti,  

 ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život,  

 rozvíja manuálne zručnosti.  

 

Pedagogické stratégie  

povzbudenie, tréning, hodnotenie, aktivizácia, motivácia, kooperačné hry, tvorivé dielne, 

činnosti s využitím nových pracovných techník, materiálov, vlastná práca, záujmový krúžok 

  

Občianske kompetencie  

 uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb,  

 uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie,  

 je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení,  

 prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám.  
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Pedagogické stratégie  

individuálny prístup, návšteva divadelných predstavení, film, hranie rolí, hry na vciťovanie, 

aktívny prístup k príprave programov, spoločné podujatia  

 

Kultúrne kompetencie  

 pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu,  

 rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie,  

 rešpektuje iné kultúry a zvyky,  

 prijíma kultúrne podnety,  

 je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine,  

 ovláda základy kultúrneho správania.  

 

Pedagogické stratégie  

záujmový krúžok, tvorivé dielne, kultúrne programy, vysvetlenie, motivácia, návšteva 

kultúrneho podujatia, ukážky, výstava prác, exkurzia, výtvarné stvárnenie zážitku  

 

Kompetencie k využívaniu voľného času  

 vie účelne tráviť voľný čas,  

 vie si vybrať svoje záujmy,  

 vie odmietnuť nevhodné podnety pre trávenie voľného času.  

 

Pedagogické stratégie  

záujmové krúžky, vysvetlenie, motivácia, individuálny prístup, tréning  

 

 

2. Formy výchovy a vzdelávania  

 
V školskom klube detí uplatňujeme poldennú formu výchovy a vzdelávania, ktorá je 

prispôsobená vyučovaciemu procesu. Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná alebo 

nepravidelná, počas plnenia povinnej školskej  dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej 

školy. 

Výchovu mimo vyučovania  realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými 

činnosťami v oddelení  alebo v rámci ŠKD: 

 v príprave na vyučovanie,   

 oddychovej a relaxačnej činnosti, 

 výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa výchovného programu.  

 

Vychovávatelia  uplatňujú  predovšetkým zážitkové, aktivizujúce  a motivačné  metódy a 

formy  práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy.  Vo 
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výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, rekreačné, záujmové aktivity 

a zážitkové vzdelávanie.  

    Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna 

alebo skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita. 

 

 

III. Tematické oblasti 

Vzdelávacia oblasť  

Obsahom tejto oblasti je rozvoj rozumového poznávania, rozvoj reči, rozvoj konvergentného, 

divergentného a tvorivého myslenia, rozvoj praktických činností. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie,  

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia,  

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov,  

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.  

Spoločensko-vedná oblasť  

V tejto oblasti nám ide o výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v 

regulácii správania detí, o rozvoj schopnosti využívať kultúrne nástroje na kultivovanú 

komunikáciu, empatiu a pozitívne hodnotenie druhých. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 spolurozhodovať o živote v skupine,  

 rozvíjať základy zručností sebahodnotenia a empatie,  

 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,  

 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,  

 posilniť základy hrdosti,  

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie,  

 vyjadrovať svoj názor,  

 vedieť vypočuť opačný názor,  

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní,  

 vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty,  

 poskytnúť pomoc alebo privolať pomoc.  

Pracovno - technická oblasť:  

Obsahom tejto oblasti je rozvoj pracovných návykov, osvojenie si základných zručností a cez 

činnosti prispieť k úcte k práci.  

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  
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 vedieť spolupracovať so skupinou,  

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele,  

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností,  

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život,  

 vytrvať pri určitej činnosti,  

 dokončiť začatú prácu.  

Prírodovedno - environmentálna oblasť:  

Za dôležité považujeme, aby deti získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať 

životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné pre nich – 

chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám 

v prírode. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia,  

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.  

Esteticko-výchovná oblasť:  

Obsahom tejto oblasti je výchova osobnosti, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám,  

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu,  

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti,  

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,  

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia,  

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení,  

 objavovať krásu v bežnom živote.  

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť:  

Vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej 

neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. 

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 kultivovať základné hygienické návyky,  

 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,  

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia,  

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy,  

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu,  

 rozvíjať športový talent a schopnosti.  
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Základnou pedagogickou stratégiou a súčasne základnou organizačnou jednotkou práce v 

ŠKD je pedagogická aktivita, ktorá má variabilný charakter podľa toho či ide o: 

  

a) pravidelnú činnosť, ktorá sa vyskytuje vo výchovnom programe každý deň,  

b) príležitostnú činnosť napr. karnevaly, besedy, tvorivé dielne a iné,  

c) priebežnú činnosť, ktorá je zameraná na aktívny oddych detí po vyučovaní,  

d) prípravu na vyučovanie – po dohode s učiteľom a diskusii o cieľoch vyučovania v danej 

triede a následne v oddelení, pričom formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem 

uplatňovaných vo vyučovaní,  

e) spontánnu činnosť, ktorá je špecifická a ponúka každému dieťaťu možnosť vlastnej voľby.  

 

Spoločnou stratégiou pre všetky výchovné oblasti je vytvorenie prostredia, ktoré deti 

aktivizuje a motivuje k rozvíjaniu kompetencií získaných na vzdelávaní v škole. 

 

IV. Výchovný plán 
 

Názvy 

tematických 

oblastí 

výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých oddeleniach 

ŠKD po ročníkoch 

 I. ročník 

odd. 1 

II. ročník 

      odd. 2 

III. ročník 

      odd. 3 

IV. ročník 

      odd. 3 

Vzdelávacia 

oblasť 

29 29 29 29 

Spoločensko-

vedná oblasť 

29 29 29 29 

Pracovno-

technická 

oblasť 

29 29 29 29 

Prírodovedno-

enviromentálna 

oblasť 

29 29 29 29 

Esteticko-

výchovná  

oblasť 

29 29 29 29 

Telovýchovná, 

zdravotná a 

športová 

oblasť 

29 29 29 29 

 

Vychovávatelia projektujú výchovno-vzdelávacie činnosti tak, aby sa v priebehu dňa striedal 

odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-

vzdelávacími aktivitami. 
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V. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 

Pri  hodnotení dieťaťa budeme  sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov 

v jednotlivých oblastiach  výchovy (kompetencie žiaka). V hodnotení dieťaťa  rešpektujeme 

zmeny  v jeho osobnostnom vývoji (otvorenosť hodnotenia) a právo dieťaťa  na omyl. Dieťa  

učíme sebahodnoteniu. 

Pri  hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory: 

1. Školský poriadok ŠKD,  v ktorom sme určili pravidlá správania sa detí v ŠKD, ich 

práva a povinnosti . 

2. Pravidlá spolužitia v oddelení,  ktoré si spoločne určuje vychovávateľka s deťmi 

svojho oddelenia. 

3. Úroveň schopností a zručností dieťaťa. 

Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, 

rozhovoru, aktivizácie  a úzku spoluprácu s rodičmi detí.  

Nástroje hodnotenia: 

 spätná väzba od rodičov, 

 spätná väzba od učiteľov,    

 pozorovanie detí pri činnosti. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD orientujeme 

predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie: 

 cieľov, ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe ŠKD, 

 ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh. 

 

Využívame najmä: 

 permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateľov,  

 motivačný rozhovor spojený s vyhodnotením plánu  osobného profesijného rastu, 

 hodnotenie  klímy  a atmosféry v oddelení,  

 analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského  

poriadku ŠKD, zodpovednosť v písaní úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť 

participácie, spôsob uspokojovania záujmov  a pod).  

 analýza plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa v oddelení jeho detí 

(pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť), 
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 hodnotenie výsledkov  vychovávateľov  v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania 

inovačných metód práce, aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov 

 vzájomné hodnotenie vychovávateľov – vzájomné hospitácie, otvorené výchovné 

činnosti  

 spätná väzba od detí,  

 spätná väzba od rodičov. 

 

 

VI. Výchovné štandardy 
 

Nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole. Určujeme v nich súbor požiadaviek 

na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti 

zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole: 

 výkonovými  štandardami stanovujeme kritériá úrovne zvládnutia obsahových 

štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci štvorročného 

pobytu v školskom klube, 

 obsahovými štandardami určujeme vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má 

dieťa ovládať  a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 

 



          Výchovný program ŠKD pri Základnej škole Andreja Radlinského 
 

- 16 - 

 

Vzdelávacia oblasť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozvíjanie slovnej zásoby:  

Veselé jazykolamy, krížovky, doplňovačky, zmyslové 

hry, didaktické hry, jazykové hádanky, hry na rozvoj 

slovnej zásoby, rébusy 

Rozvíjanie získaných poznatkov 

Písomná príprava: 

Overovanie poznatkov zo zadaných úloh, porozumenie 

zadanej úlohe, dbanie na úpravu písaného textu 

Zabezpečenie individuálnej 

pomoci slabším žiakom 

a venovanie pozornosti ľavákom  

Gramatické a matematické cvičenia: 

Dbať na grafickú úpravu   

Učiť ich samostatnosti pri písaní 

si domácich úloh 

Techniky učenia: 

Pamäťové učenie textu, trojaké čítanie: rýchle, podrobné, 

reprodukcia príbehu; samostatné zopakovanie zadaných 

úloh, tiché čítanie 

Poznávanie aj iných efektívnych 

spôsobov učenia sa 

Prehlbovanie prírodovedných a vlastivedných vedomostí 

formou kvízov a súťaží 

Vychádzky spojené s overovaním 

si prebratého učiva v praxi, 

získavať vzťah k celoživotnému 

vzdelávaniu 

Práca s informáciami:  

Predčítavanie veselých príbehov z detských časopisov, 

z príloh v novinách, práca s knihou, detskou 

encyklopédiou, atlasom zvierat, vtákov, rastlín, 

počúvanie rozprávok, hudby, sledovanie vlastivedných 

a prírodovedných filmov 

Byť otvorený získavať a riešiť 

nové úlohy, zaujímať sa o nové 

informácie 

Trvalá starostlivosť o učebnice, zošity a školské pomôcky Preberať zodpovednosť za 

majetok vlastný, ale aj spoločný 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení  

Spolurozhodovať o živote a aktivitách,  

poznať a pochopiť význam a dodržiavať 

školský poriadok, rozvoj zručnosti 

sebahodnotenie, sebariadenie, sebamotivácia, 

vytvárať  pozitívnu atmosféru v skupine  

Silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť 

sebariadenia, sebamotivácie a empatia 

Ovládať jednoduché zručnosti upokojenia sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako 

pochopiť iných, sebaúcta 

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, 

odmietnutie, oslovenie 

Ovládať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa. 

Konflikt, vznik konfliktu, správanie, ktoré 

podporuje konflikt, správanie, ktoré 

konfliktu predchádza. Asertivita, asertívne, 

jednoduché  techniky 

Samostatne a kriticky riešiť konflikty v 

oddelení. Učiť sa sebakontrole. 

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna Rozlišovať kultúrne  a nekultúrne prejavy 
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komunikácia, vychádzanie s ostatným bez 

násilia 

v správaní sa, ovládať kultúrne návyky  

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, 

monológ 

Vypočuť si opačný názor 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 

Čo je diskriminácia , moje práva, tvoje 

práva, vychádzanie   s ostatnými bez násilia 

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie 

ľudských práv a základných slobôd 

Život so zdravotným postihnutím , čo je 

predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 

zdravotným postihnutím, poskytnúť pomoc, 

vedieť privolať pomoc 

Naša obec, jej história a súčasnosť, 

Slovensko - moja vlasť 

Prejavovať hrdosť k vlasti, úcta k národným 

hodnotám a tradíciám SR 

Moja rodina, môj domov, prejavy úcty 

k rodičom, starším ľuďom . Čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom a starším, prijať 

odlišnosť ostatných 

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, 

problémy v rodine. život detí v rozvrátenej 

rodine, moja pomoc v rodine 

.Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 

harmonickej a rozvrátenej  rodine 

Práca s počítačom, komunikácia 

s internetom, práca v textovom a grafickom 

editore, 

Využívať všetky dostupné formy 

komunikácie 

 

Pracovno-technická oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom  

hrdosť na spoločný výsledok práce 

Vedieť spolupracovať so skupinou 

Sebaobsluha, poriadok na lavici, v oddelení,     

v jedálni 

Kultivovať základné sebaobslužné a hygie- 

nické návyky, kultúra stolovania 

 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému povolaniu, 

dodržovanie denného režimu vývoj ľudského 

života: detstvo, dospelosť, orientácia  v čase 

minulosť, prítomnosť, budúcnosť 

Samostatne si vytyčovať jednoduché osobné 

ciele 

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 

presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti       

za vykonanú prácu 

Maska na karneval, naša obec - maketa, 

starostlivosť o kvety v škole 

Získavať základné zručnosti v tvorbe 

jednoduchých projektov 

 

Práca s rôznym materiálom , netradičné 

pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 

rozvoj jemnej motoriky , manipulačné 

zručnosti Spolupráca ,  vytváranie 

Rozvíjať základy  manuálnych a technických  

zručností 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok 

v herni, v triede, seba obslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných  pre 

praktický život 
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Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Pozorovanie zmien v prírode, pozorovanie 

zvierat a rastlín, pozorovanie zmien 

v závislosti od počasia, ročného obdobia, 

šetrenie energiami, vodou - význam vody v 

prírode 

Poznávať a pochopiť základné princípy 

ochrany životného prostredia a kolobehu 

života 

Ochrana životného prostredia, čistenie okolia 

školy, využitie neekologického odpadu, zber 

papiera, triedenie odpadu, starostlivosť 

o rastliny v triedach a v herni ŠKD 

Využívať nadobudnuté zručnosti a poznatky 

pri ochrane životného prostredia a pri úprave 

okolia školy 

 

 

Telovýchovná  a športová oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Hygiena rúk, pravidelné telovýchovné 

chvíľky, vyvetranie miestnosti 

Osvojenie si základných hygienických 

návykov 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, 

plávanie, cvičenie v telocvični, pingpong, 

kolektívne loptové hry 

Oddychovanie pravidelným pohybom a 

cvičením 

Porozumieť slovám ako nikotín, fajčenie, 

alkohol, zdravie a civilizačné choroby,  

Pochopiť význam pojmu škodlivosti fajčenia  

alkoholu a iných zakázaných drog 

relaxačné cvičenie, pohybové skupinové hry, 

otužovanie, netradičné športové činnosti 

Pochopiť význam pravidelného pohybu 

a cvičenia 

Individuálna zodpovednosť za svoje zdravie, 

časté príčiny ochorenia nesprávnym 

stravovaním, racionálna strava, význam pitia 

čistej pitnej vody, biopotraviny, umelé 

farbivá používané v potravinách 

pochopiť význam dodržiavania základných 

zásad zdravého stravovania 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Esteticko-výtvarné vyjadrenie, hudba, tanec, 

výtvarné umenie, dramatizácia, divadlo. 

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu, 

záujem o piesne, hudbu, obrazy, literatúru. 

Netradičné výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, športové činnosti. 

Rozvíjať svoj   talent a špecifické schopnosti. 

Kultúrne pamiatky  v  meste, múzeum, 

galéria, ľudové tradície  zvyky, povesti, 

názvy ulíc miestne noviny, história a dnešok. 

Prejavovať úctu  ku kultúrnym  hodnotám v 

blízkom okolí. Estetický vzťah k životnému 

prostrediu.  

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 

podujatia. 

Byť otvorený  k tvorivej  činnosti. 

Kultivované vyjadrovanie a vystupovanie. 

Estetická úprava a skrášľovanie prostredia v 

ŠKD, kvetinová a obrazová výzdoba, 

netradičné ozdoby, úprava zovňajšku.  

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 

estetickej úprave prostredia a svojej osoby. 

Estetický vzťah k životnému prostrediu. 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, 

Vianoce. 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 

v skupine. 

Tematická vychádzka, ochrana krás prírody, 

kultúrnych a umeleckých diel, pozorovanie 

zmien. 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 

v bežnom živote. Rozvoj estetického vzťahu 

k prírode, spoločnosti a ľudským výtvorom. 
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Správne stravovacie návyky, dodržiavanie 

pitného režimu, vedieť poskytnúť prvú 

pomoc, striedanie práce s odpočinkom, 

obliekanie podľa ročných období,   

Pochopiť základné zásady zdravého 

životného štýlu 

Rôznorodé športové aktivity, Záujmová 

činnosť 

Rozvoj športového talentu a schopností detí 

 

 

 

VII. Výchovné osnovy 
 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, 

formy 

I.roč. 

 

Počet 

VVČ 

II.roč. 

 

Počet 

VVČ 

III.roč. 

 

Počet 

VVČ 

IV.roč. 

 

Počet 

VVČ 

Rozvíjanie 

efektívnych 

spôsobov 

učenia sa 

Pamäťové učenie textu, 

čítanie a reprodukcia 

príbehu, rozvíjanie 

vedomosti  

Individuálny 

prístup 

 

Motivácia 

 

Povzbudenie 

 

Hádanky 

a kvízy 

 

Prezentácie 

 

 

10 10 10 10 

Získavanie 

nových 

poznatkov a 

informácii 

Práca s informačnými 

zdrojmi, čítanie 

s porozumením, práca 

s detskou encyklopédiou, 

slovníkom cudzích slov , 

sebavzdelávanie 

Individuálny 

prístup 

 

Vlastná 

tvorivosť detí 

 

Aktivizácia 

 

Riešenie 

nových úloh 

 

Vlastné 

prezentácie 

deti 

10 10 10 10 

Rozvíjanie Rozvíjanie slovnej Individuálny 9 9 9 9 
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získaných 

poznatkov 

a overovanie v 

praxi 

zásoby, zmyslové hry, 

veselé jazykolamy, 

rébusy, didaktické hry, 

návštevy rôznych 

kultúrnych  zariadení 

prístup 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

Cieľ Obsah Metódy, 

formy 

I.roč. 

Počet 

VVČ 

II.roč. 

Počet 

VVČ 

III.roč 

Počet 

VVČ 

IV.roč 

Počet 

VVČ 

Vytvoriť si a 

obhájiť si svoj 

názor 

Asertívne správanie, 

jednoduché techniky,  

 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na 

presadzovani

e 

Aktivačné 

hry 

 

2 

 

2    

 

2 

 

2 

Vypočuť si 

opačný názor 

Vedenie rozhovoru, 

diskusia, dialóg, 

monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné 

hry 

Hranie rolí 

Dramatizácie 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2  

 

Spolurozhodo

vať o živote 

v skupine 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej 

klímy v oddelení,  

pochopiť význam a 

dodržiavanť školský 

poriadok ŠKD, moje 

povinnosti 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné 

hry 

Hry na 

dôveru 

Hranie rolí 

 

3 

   

3 

 

3  

 

3 

Rozvíjať 

základy 

zručností 

sebahodnoteni

a, 

sebariadenia,  

sebamotivácie 

a empatie 

Emócie,  prečo sme 

nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, 

Trpezlivosť, 

upokojenie sa, ako 

zvládnuť hnev, pozitívne 

myslenie, ako pochopiť 

iných, sebaúcta 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na 

úprimnosť 

Hry na 

vciťovanie 

 

 

3 

 

3  

 

3 

 

3 

Úcta 

k rodičom a k 

starším  

Moja rodina, čo je 

domov, vlastné zážitky, 

rozprávanie o domove , 

Individuálny 

prístup 

Film 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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prejavy úcty k ľuďom, čo 

je tolerancia 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na 

vciťovanie 

Ohľaduplnosť 

k osobám so 

zdravotným 

postihnutím 

Život so zdravotným 

postihnutím , čo je 

predsudok, vzťah 

k handicapovaným 

deťom 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Rozprávka 

Hry na 

vciťovane 

Hranie rolí 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Pochopiť 

význam 

dodržiavania 

ľudských práv 

a základných 

slobôd 

Práva dieťaťa, ľudské 

práva, šikanovanie,  

Čo je diskriminácia , 

moje práva, tvoje práva, 

vychádzanie s ostatnými 

bez násilia 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Hry riešiace 

konflikty 

Hry na 

dôveru 

Hry na  

 

presadzovani

e 

 

3 

 

3  

 

3 

 

3 

Posilniť 

základy 

hrdosti 

k národnej 

a štátnej 

príslušnosti 

Slovensko v Európe, 

Slovensko vo svete , 

úspechy slovenských 

športovcov, umelcov 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná 

práca 

Tvorivá 

dielňa 

Film 

Rozprávka 

 

2 

 

2 

 

2  

 

2 

Kultúrne 

návyky 

a vyjadrovani

e sa 

Pozdrav, podanie ruky, 

požiadanie, odmietnutie, 

oslovenie, stolovanie 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Kurz 

 

2 

 

2  

 

2 

 

2 

Využívať 

všetky 

dostupné 

formy 

komunikácie 

Práca s počítačom, 

komunikácia 

s internetom, práca 

v textovom a grafickom 

editore,  

Individuálny 

prístup 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

 

2 

 

2  

 

2 

 

2 

Rozlíšiť 

kultúrne  

a nekultúrne 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia 

vychádzanie s ostatným 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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prejavy 

v správaní s 

bez násilia Tréning 

Aktivačné 

hry 

Hranie rolí 

Vedieť 

samostatne  

a kriticky  

riešiť 

jednoduché  

konflikty 

Čo je konflikt, z čoho 

konflikt vzniká, 

správanie, ktoré 

podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu 

predchádza 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Hry riešiace 

konflikt 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Poznať znaky 

harmonickej 

a problémovej 

rodiny 

Deľba práce v rodine, 

vlastné zážitky, 

problémy v rodine, život 

detí v rozvrátenej rodine, 

moja pomoc v rodine 

Individuálny 

prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

Výtvarná 

práca 

Film 

Rozprávka 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy I.roč. 

Počet 

VVČ 

II.roč. 

Počet 

VVČ 

III.roč 

Počet 

VVČ 

IV.roč 

Počet 

VVČ 

Kultivovať 

základné 

hygienické 

návyky 

 

Sebaobsluha, 

poriadok na stole, 

v šatni, umývanie 

rúk, vetranie, 

telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

 

4 

  

4 

 

4 

 

4 

Vedieť 

samostatne si 

vytyčovať 

jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie, 

poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku 

každému povolaniu, 

dodržovanie  

denného režimu 

vývoj ľudského 

života: detstvo, 

dospelosť, orientácia 

v čase minulosť, 

prítomnosť, 

Budúcnosť 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na 

presadzovanie sa 

Vychádzka 

Exkurzia 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Rozumieť 

významu 

osobnej 

zodpovednosti 

Príprava na 

vyučovanie, splnenie 

úlohy, presnosť a 

čistota práce 

Individuálny 

prístup 

Rozhovor 

Tréning 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 
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za vykonanú 

prácu 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Hry na dôveru 

Vlastná práca 

Projekt 

Vedieť  

 spolupracova

ť so skupinou 

kladný vzťah 

k spolužiakom , 

hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné 

podujatia 

Besiedka 

Súťaž 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Rozvíjať 

základy  

manuálnych 

a technických 

zručností 

Práca s rôznym 

materiálom , 

netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie 

darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky , 

manipulačné 

zručnosti Spolupráca 

,  vytváranie 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

Záujmový krúžok 

Vlastná práca 

Výstava prác 

Besiedka 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Získavať 

základy 

zručností 

potrebných 

pre praktický 

život 

 

Varenie, pečenie, 

studené jedlo, 

poriadok v herni, v 

triede, seba obslužné 

činnosti 

 

Individuálny 

prístup 

Tréning 

Povzbudenie 

Aktivačné hry 

Vlastná práca 

Výstava 

Besiedka 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Získať 

základné 

zručnosti 

v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na karneval, 

vytvorenie 

oddychového kútika 

v oddelení, 

zhotovenie darčeka 

z hliny, tvorba 

korešpondencie 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Tvorivá dielňa 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy I.roč. 

Počet 

VVČ 

II.roč. 

Počet 

VVČ 

III.roč. 

Počet 

VVČ 

IV.roč 

Počet 

VVČ 

Pochopiť 

základné 

princípy  

Pozorovanie 

prírody, 

pozorovanie zmien 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

 

7 

 

7  

 7             

7  
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ochrany 

životného 

prostredia 

v prírode ,šetrenie 

energiami, vodou, 

tematická 

rozprávka 

Ekologické hry 

 Rozvíjať  

zručnosti pri 

jednoduchej 

činnosti na 

tvorbe a 

ochrane 

životného 

prostredia 

Starostlivosť 

o izbové kvety, 

čistenie prírody a 

okolia ŠKD, zber 

papiera, triedenie 

odpadu, využitie 

odpadu, 

zber prírodnín 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

 

7 

 

7 

  7  

7 

Pochopiť 

význam 

dodržiavania  

základných 

zásad zdravej 

výživy 

 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za 

svoje zdravie, 

príčiny ochorenia, 

racionálna strava, 

potravinová 

pyramída 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Súťaž 

 

7 

 

7 

 7  

7 

Poznať 

základné 

princípy 

zdravého 

životného 

štýlu 

 

 

 

Stravovacie 

návyky, pitný 

režim, striedanie 

práce 

s odpočinkom, 

prvá pomoc, 

obliekanie podľa 

ročných období  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Súťaž 

 

8 

 

8 

 8  

8 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-

vzdelávací 

cieľ 

Obsah Metódy, formy I.roč. 

Počet 

VVČ 

I.roč. 

Počet 

VVČ 

III.roč. 

Počet 

VVČ 

IV.roč. 

Počet 

VVČ 

Posilniť úctu  

ku kultúrnym  

hodnotám 

v blízkom 

okolí 

Poznávanie okolia: 

mestský úrad, 

železničná stanica, 

kaplnka, kino, 

galéria, rastliny, 

živočíchy a príroda 

v obci  a  v regióne, 

ľudové tradície a 

zvyky, povesti, 

názvy ulíc miestne 

noviny, história 

a dnešok 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

Vychádzka 

 

7 

  

7 

  

7 

  

7 
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Rozvíjať 

základy 

vzťahu  

umeniu 

Hudba, výtvarné 

umenie, tanec, 

záujmová činnosť, 

nácvik programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

Návšteva 

kultúrneho 

podujatia 

 

5 

 

5 

 5  

5 

Rozvíjať  

talent 

a špecifické 

schopnosti  

Netradičné výtvarné 

techniky, hudobné 

činnosti, športové 

činnosti 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

 

 

5 

 

5 

 5  

5 

Rozvíjať 

základy 

tvorivých 

schopností  

a zručností 

 Príprava 

kultúrneho 

vystúpenia, 

záujmové aktivity 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Prezentácia 

Výstava prác 

 

5 

 

5 

 5  

5 

Prejavovať 

pozitívny 

vzťah   

k jednoduchej 

estetickej 

úprave 

prostredia 

Úprava triedy, 

netradičné ozdoby , 

úprava zovňajšku,  

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia 

Tvorivá dielňa 

 

2 

 

2 

 2  

2 

Podieľať sa na 

príprave 

kultúrnych 

podujatí 

v skupine 

Veľká noc, Deň 

matiek, úcta 

k starším, vianočný 

program 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

Besiedka 

 

3 

 

3 

 3  

3 

Objavovať a 

vnímať krásu 

v bežnom 

živote 

Tematická 

vychádzka, 

pozorovanie zmien, 

audio 

nahrávka,rozprávka, 

skúsenosť  

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia 

zážitku 

 

2   

 

2 

 2  

2 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy I.roč. 

Počet 

VVČ 

II.roč. 

Počet 

VVČ 

III.roč. 

Počet 

VVČ 

IV.roč

. 

Počet 

VVČ 

Rozvoj Kolektívne Motivácia    7  
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schopnosti 

relaxovať 

periodickým 

pohybom  a 

cvičením 

športové  hry, 

prechádzky,  

cvičenie v 

telocvični 

bicyklovanie,  

plávanie,  

sánkovanie, 

lyžovanie, 

korčuľovanie 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie k 

činnosti 

Tréning 

7 7 

  

7 

Porozumieť 

škodlivosti  

fajčenia  

alkoholu a iných 

drog 

Pochopiť pojmy 

ako nikotín, 

fajčenie, alkohol  

a zdravie, 

civilizačné 

choroby,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetľovanie 

Televízne 

dokumenty 

Beseda 

s odborníkmi, s 

ľuďmi v 

minulosti 

závislými od 

drog 

Výtvarná 

ilustrácia 

prežitku 

Súťaž 

 

7 

 

7 

 7  

7 

Pochopiť 

význam 

pravidelného 

pohybu 

a cvičenia 

Otužovanie, 

relaxačné 

cvičenie, 

skupinové hry, 

netradičné 

športové 

disciplíny 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Povzbudenie 

 

7 

 

7 

 7  

7 

Rozvoj 

športového 

talentu 

a schopností detí 

 

 

 

 

Futbal 

Karate 

Tanečná, 

tanečno- 

pohybová činnosť 

Loptové hry 

Stolný tenis 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Tréning, 

Povzbudenie, 

Aktivizácia,  

Súťaž 

 

8 

 

8 

 8  

8 
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PRÍLOHA č.1 

 

Príklad obsahu tematických oblastí výchovy v pravidelných, priebežných a príležitostných 

činnostiach v školskom klube detí. 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI 

 

PRÍLEŽITOSTNÉ 

ČINNOSTI 

Učíme sa samostatne 

pripravovať na vyučovanie 

Čítame s porozumením Súťažíme vo vedomostnom 

kvíze 

Oboznamujeme sa 

s efektívnymi spôsobmi 

učenia 

Rozvíjame si vedomosti 

Učíme sa vyhľadávať 

informácie, pracujeme so 

slovníkom cudzích slov 

Pripravujeme sa na 

vedomostné olympiády 

Rozvíjame si slovnú zásobu Hráme sa didaktické hry Riešime jazykolamy, 

doplňovačky 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI 

 

PRÍLEŽITOSTNÉ 

ČINNOSTI 

Učíme sa spolupráci  Vzájomne si pomáhame Pripravujeme  spoločné 

podujatia v oddelení 

Osvojujeme si a dodržujeme 

zásady slušného chovania   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvárame pozitívnu klímu 

v oddelení ŠKD 

Učíme sa ako blahoželať 

oslávencovi 

 

 

Rozprávame sa ako  viesť 

rozhovor, učíme sa diskusii, 

hovoríme o svojich 

emóciách, učíme sa podanie 

ruky, ako pozdraviť, 

požiadať, odmietnuť, osloviť, 

vzájomnej úcte, ako kultúrne 

povedať svoje potreby  

Prejavujeme úctu k rodičom 

Rozprávame si o členoch a 

zvykoch našej rodiny 

 

 

Stanovíme si pravidlá 

spolužitia v oddelení  

Zoznamujeme sa s menami 

v kalendári 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrábame darčeky pre 

rodičov, pripravujeme 

besiedku a výstavy prác  pre 

rodičov  

 

 

Zhotovujeme spoločný 

projekt 

 

Pripravujeme oslavu dňa detí 

Besedujeme o „ zázračných  Vieme sa  pozdraviť, Navštevujeme kino, výstavu, 
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“ slovách, využívame 

dramatizáciu, hry, literatúru 

Besedujeme o kultúrnom 

správaní sa 

Besedujeme o správaní sa na 

ceste   

poprosiť, poďakovať, 

chováme sa správne ku 

spolužiakom, rozprávame sa 

ako  sa budeme správať na 

výstave, v divadle 

Na vychádzkach si 

precvičujeme správanie na 

prechodoch, ulici a chodníku  

divadlo, koncert 

Besedujeme s dopravným 

policajtom 

Dodržujeme princípy 

demokracie 

Využívame výtvarné 

techniky 

Precvičujeme ako povedať 

svoj  názor, ako počúvať, 

pomáhať kamarátom, riešiť 

kamarátov problém 

 

 

Tvoríme plagáty „čo je 

demokracia“ 

 

 

Pracovno-technická oblasť 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI 

 

PRÍLEŽITOSTNÉ 

ČINNOSTI 

Pracujeme s rôznym 

materiálom a surovinami 

Pracujeme v záujmovom 

krúžku 

Zhotovujeme rôzne výrobky 

 

Pripravujeme výstavy prác 

Pripravujeme 

karneval,šarkaniádu,lampióny 

Učíme sa pracovným 

návykom 

Upratujeme si v herni,šatni aj 

vo svojich aktovkách 

Navrhujeme oddychový  

kútik v herni 

Besedujeme o  správnom 

využívaní času 

Učíme sa rozlišovať 

povinnosti a zábavu 

Zoznamujeme sa s krivkami 

výkonnosti človeka 

Dodržujeme  denný režim, 

upevňujeme si návyky 

správneho využívania dňa 

Spoločne pripravujeme  plán  

na týždeň v oddelení,v piatok 

vyhodnocujeme prežitý 

týždeň 

 

 

 

 

 

Pripravujeme spoločné 

námety na vychádzky  

Vyhľadávame informácie o 

možnostiach trávenia 

voľného času v našom meste 

Rozprávame sa o tom ako 

využívame náš voľný čas 

 

 

Plánujeme odpočinok a 

aktívny odpočinok 

Navštevujeme  

knižnicu,kultúrne zariadenia 

Zoznamujeme sa zo starými 

remeslami 

Hráme  sa na rôzne 

povolania, dramatizujeme 

prácu rodičov 

Vyhľadávame 

v encyklopédiách, čítame  

rozprávky, sledujeme DVD 

Predstavujeme povolanie 

svojich rodičov a starých 

rodičov. Oboznamujeme sa s 

remeslami a povolaniami 

Besedujeme o tom čím 

chceme byť 

 

Navštevujeme  banku, 

obchod, úrad, továreň, 

nemocnicu, pozývame na 

besedu rodičov zaujímavej 

profesie 
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Esteticko-výchovná oblasť 

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI 

 

PRÍLEŽITOSTNÉ 

ČINNOSTI 

Využívame rôzne výtvarné 

techniky, dramatizáciu, hry, 

prácu s literatúrou a 

obrazovým materiálom 

Poznávame kultúrne pamiatky 

 

 

 

 

Diskutujeme o kultúre 

stolovania 

 

Pracujeme v záujmovom 

krúžku , vyzdobujeme 

oddelenie, kreslíme, 

vystrihujeme maľujeme, 

čítame 

 

Na vychádzkach sa 

oboznamujeme s pamätnými 

budovami v obci 

Dodržujeme pravidlá 

správneho stolovania 

 

Vystavujeme naše práce 

 

 

 

Navštevujeme galériu, 

múzeum 

Zúčastňujeme sa kvízu o 

kultúrnych pamiatkach,  

 

Vyzdobujeme jedáleň 

 

Besedujeme o pokroku a 

civilizácii 

Zaznamenávame zmeny 

v našom meste 

Rozprávame si o   televízii a 

rozhlase, 

Porovnávame skutočnosť 

s umeleckým príbehom 

Využívame dramatizáciu, 

výtvarné techniky 

 

Rozprávame sa o tom ako sa 

mení naše mesto 

 

 

Diskutujeme o sledovaných  

programoch  , obľúbených 

internetových stránkach 

 

Vyhľadávame rôzne  

informácie 

Pripravujeme výstavu  

starých fotografií - 

pohľadníc nášho mesta 

Navštevujeme   historické 

časti  nášho mesta 

Navštevujeme výchovný 

koncert, divadlo, 

dramatické  pásmo 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI 

 

PRÍLEŽITOSTNÉ 

ČINNOSTI 

Na  vychádzkach sledujeme 

zmeny v prírode, zmeny počasia 

v jednotlivých ročných 

obdobiach 

Využívame výtvarné techniky , 

encyklopédie, detské časopisy, 

vyhľadávame na internete 

Využívame rôzne výtvarné 

techniky  

 

Besedujeme o  jednotlivých 

ročných obdobiach, zmenách 

farieb v prírode a počasia 

Hovoríme o živote zvierat 

v zimnom období 

Poznávame pranostiky,  

zvyky a obyčaje v 

jednotlivých ročných 

obdobiach 

Učíme sa orientovať  

v kalendári 

Dodržujeme pravidlá 

správania sa v prírode 

Púšťame si šarkany 

 

Zbierame gaštany na 

kŕmenie zveri 

 

Pripravujeme besiedku  pre 

rodičov 

 

Pripravujeme výstavu prác 
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Pozorujeme okolitú  prírodu  

Učíme sa básničky a piesne 

s tematikou prírody, 

dramatizujeme rozprávky 

Využívame výtvarné techniky, 

pracujeme s prírodnými 

materiálmi 

Poznávame kvety, rastliny a 

stromy v okolitej prírode 

 

Poznávame   živočíchy 

žijúce v okolí   

 

Staráme sa o izbové kvety 

Navštevujeme 

záhradníctvo, rybníky, 

ZOO, botanickú záhradu 

 

 

 

Pripravujeme výstavu prác 

Využívame encyklopédie, 

odbornú literatúru, 

vyhľadávame na internete 

Používame rôzne  výtvarné 

techniky  

Skúšame  jednoduché pokusy 

 

Besedujeme o dôležitosti 

vody a vzduchu v živote 

človeka 

 

Rozpoznávame nerasty 

 

Zoznamujeme sa s vesmírom 

a slnečnou sústavou 

Pracujeme na spoločnom 

projekte 

Navštevujeme vodáreň 

 

 

 

Navštevujeme  planetárium 

Pri vychádzkach  pozorujeme 

čistotu a úpravu okolia (napr. 

triedenie odpadu, čistota 

trávnikov) 

Pomáhame pri upratovaní 

svojho bydliska, okolia ŠKD, 

triedime odpad , šetríme vodou 

a elektrinou 

 

Besedujme o tom , čo  do 

prírody nepatrí 

 

Zbierame námety čo by sa 

dalo zlepšiť v životnom 

prostredí nášho mesta 

 

Besedujeme o tom ako 

človek škodí alebo čím môže 

pomáhať  životnému 

prostrediu 

Besedujeme s ochrancom 

prírody 

 

Zbierame papier 

 

 

 

Tvoríme projekt 

 

 

 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 

 

PRIEBEŽNÉ ČINNOSTI 

 

PRÍLEŽITOSTNÉ 

ČINNOSTI 

Rozprávame sa  o zdravom 

životnom štýle,  

Chodíme na  prechádzky , 

športujeme na ihrisku a 

v telocvični 

Využívame výtvarné 

techniky, koláže 

 

Rozprávame sa o starostlivosti  o 

zdravie, o pitnom  režime, 

otužovaní, zdravom stravovaní sa , 

o eko a bio výrobkoch,  

Precvičujeme zásady bezpečného 

chovania v priebehu dňa , pri 

hrách a športovaní, o predchádzaní 

úrazov 

Besedujeme o  návykových 

látkach  (alkohol, fajčenie, drogy) 

Nacvičujeme modelové  situácie– 

ako povedať nie. 

 

Zostavujeme jedálny 

lístok zdravej výživy, 

Pripravujeme zdravé 

nátierky, 

Zúčastňujeme sa 

športového popoludnia 

Oboznamujeme sa so 

školským poriadkom, 

Zhotovujeme výtvarné 

práce s témou ochrany 

zdravia 

Besedujeme s policajtom 

, kriminalistom 

Vyhľadávame základné 

informácie 

v encyklopédiách o 

Rozprávame sa o chorobách a 

úrazoch, o bezpečnosti- pri hrách v 

budove školy, na ihrisku, mimo 

Besedujeme s dopravným 

policajtom 

Navštevujeme dopravné 
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ľudskom tele. 

Rozprávame sa o 

bezpečnosti,  

hráme hry,  

využívame výtvarné 

techniky, koláže 

areálu školy ihrisko 

Upevňujeme si osvojené  

hygienické návyky a seba 

obslužné činnosti 

 

Rozprávame sa o dôležitých  

osobných hygienických  a seba 

obslužných návykoch, o 

dôležitosti hygieny rúk, 

Dodržujeme hygienické návyky 

pri prechladnutí a nádche 

Besedujeme so 

zdravotnou sestrou 

Oboznamujeme sa so 

zásadami prvej pomoci 

Využívame dramatizáciu a 

modelové situácie 

 

Precvičujeme si poskytovanie 

základnej  prvej pomoci 
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Príloha č. 2 

Úlohy vyplývajúce z jednotlivých činnosti v ŠKD: 
 

Vzdelávacia oblasť výchovy  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie,  

 rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa,  

 získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov,  

 získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu  

 

Spoločensko-vedná oblasť výchovy  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 rozvíjať základy zručností samohodnotenia, motivácie a empatie,  

 prejavovať úctu k rodičom a starším osobám,  

 byť ohľaduplný k osobám so zdravotným postihnutím,  

  pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a slobôd,  

  posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti,  

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa,  

 spolurozhodovať o živote v skupine,  

 vedieť vypočuť aj opačný názor,  

 využívať všetky dostupné formy komunikácie,  

 rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa,  

 vedieť samostatne a kritický riešiť jednoduché konflikty,  

 poskytnúť alebo privolať pomoc,  

 vedieť vyjadriť svoj názor.  

 

Pracovno-technická oblasť výchovy  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele,  

 rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,  

 vedieť spolupracovať so skupinou,  

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností,  

 získavať základy zručností potrebných pre praktický život,  

  získať základné zručnosti pri tvorbe jednoduchých projektov,  

 využívať odpadový materiál pri tvorbe projektov.  

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy  

Cieľové zameranie oblasti:  

 pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia,  

 vnímať krásu prírody všetkými zmyslami,  
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 vedieť pochopiť význam prírody nielen pre človeka,  

 rozvíjať zručnosti pri jednoduchých činnostiach na tvorbe a ochrane životného 

prostredia,  

 starostlivosť o zvieratká v zime.  

  

Esteticko-výchovná oblasť výchovy  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 posilňovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí,  

 rozvíjať základy vzťahu k umeniu,  

 rozvíjať talent a špecifické schopnosti,  

 rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,  

 prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia,  

 podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddeleniach,  

 objavovať krásu v bežnom živote,  

 rozvíjať výtvarné myslenie, predstavivosť a fantáziu.  

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:  

 kultivovať základné hygienické návyky,  

 rozvíjať schopnosť relaxácie pravidelným cvičením a pohybom,  

 pochopiť škodlivosť fajčenia, požitia alkoholu a iných drog,  

 pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia,  

 poznať základné princípy zdravého životného štýlu,  

 rozvíjať športový talent a schopnosti,  

 pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy.  
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Príloha č. 3 

 

Plán práce a rámcový plán výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD                 

v školskom roku 2017/2018 

 

Hlavné ciele činnosti:  

 rozvíjať samostatnosť detí, utvárať kladný vzťah k práci, 

 viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času, zapájať ich do 

organizovaných činností ŠKD, 

 pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

využívať vhodné metodické postupy: 

 

Rozpracovanie úloh výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD 

 

mesiac Obsahový štandard Výkonový 

štandard 

zodpovedný 

September  

 

 

 
 

  

Rozlúčka s letom 

 

Športovo-

telovýchovná 

oblasť 

 

 

 

 

Počasie 

Ekoprogram- zbieranie 

gaštanov 

 

Pozorovanie 

zmien v prírode 

Prírodovedno-

environmentálna 

oblasť 

 

 

 

Návšteva knižnice 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

 

Imatrikulácia prvákov 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

 

Deň otvorených dverí    

 

Esteticko-

výchovná oblasť 
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Október   

 

 

  

Jablkový týždeň- jedno jablko 

denne pre zdravie 

 

Svetový deň 

výživy  

(16. 10.) 

Projekt „ Zdravá 

škola“ 

 

 

 

 

Beh za zdravie 

 

 

Telovýchovno-

športová,  

zdravotná oblasť 

 

 

 

 

Deduška a babičku nosím v svojom 

srdiečku 

 

Úcta k starším 

spoluobčanom  

Esteticko–

výchovná oblasť 

Výtvarná súťaž 

 

 

 

Deň strašidiel – lampiónový 

sprievod 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

November  

 

  

  

Strašidlo – tekvidlo – výstavka 

ovocia a zeleniny, práce z jesenných 

plodov 

 

Pracovno-

technická oblasť 

 

 

 

Poznaj svoje mesto vlastivedné 

vychádzky do starého mesta 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

 

Nebo plné šarkanov 

 

Pracovno-

technická oblasť 

– využitie 

odpadového 

materiálu 
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Čo vieš o prírode? Celoklubový kvíz 

 

Prírodovedno-

environmentálna 

oblasť 

 

 

 

 

 

 

December  

 

  

  

Mikulášske popoludnie 

 

Spoločensko-

vedná oblasť  

 

 

 

Vianočný zvonček – vianočné zvyky 

a tradície 

 

Esteticko-

výchovná 

a pracovno-

technická oblasť 

 

 

 

Detské práva - beseda 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 (10. 12.- Deň 

ľudských práv) 

 

 

 

Vianočná besiedka  

 

Esteticko-

výchovná oblasť 

 

Január   

 

 

  

Hraj a neprehraj – celoklubová 

 súťaž v spoločenských hrách 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

 

Postavme si snehuliaka- zábavné 

popoludnie na snehu 

 

Telovýchovná, 

športová 

a zdravotná 

oblasť 

 

 

Daruj radosť – výroba darčekov  

pre budúcich prvákov 

 

Pracovno-

technická oblasť 

 

 

Február  

 

  

  

Karnevalová dielňa-  

 

Pracovno-

technická oblasť 
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príprava masiek 

 

Karneval 

 

Esteticko-

výchovná oblasť 

 

 

Cesta nie je ihrisko – celoklubové 

popoludnie 

 

Spoločensko-

vedná oblasť, 

výchova 

k disciplíne na 

cestách  

 

Marec  

 

  

  

Kniha a ja – návšteva miestnej 

knižnice  

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

Slovenská rozprávka + kvíz 

s rozprávkovými hrdinami + 

predstavenie rozprávkovej bytosti 

 

Esteticko-

výchovná oblasť   

( výtvarná súťaž- 

návrh na obal 

knihy  ) 

 

 

Beseda s tvorcami detských 

časopisov 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

 

V Ríši zvierat – celoklubová súťaž 

 

Prírodovedno-

environmentálna 

oblasť 

 

Apríl    

  

Príroda okolo nás – EKO hry v 

prírode 

 

Telovýchovná, 

športová 

a zdravotná 

oblasť 

 

 

 

Veľkonočné kraslice – výtvarná 

súťaž o najkrajšiu kraslicu + 

výstavka + tradície 

 

Esteticko-

výchovná 

a pracovno-

technická oblasť 

 

 

Veľkonočné harašenie – tvorivé 

popoludnie na školskom dvore 

 

Telovýchovno-

športová oblasť 
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Máj  

 

  

  

Tanec v duši 

 

 

 

 

Môj koníček – prezentácia 

zberateľskej vášne detí a ich rodičov 

 

Esteticko-

výchovná oblasť 

 

 

 

 

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deň matiek - darčeky pre mamičky 

a babičky  

 

Pracovno-

technická oblasť                                                   

( Svetový deň 

rodiny 9.5.) 

 

 

 

Mladý prírodovedec – poznávanie 

stromov, kvetov, herbár 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna 

oblasť 

 

 

Jún 

   

  

MDD na farme  

 

Spoločensko-

vedná 

a telovýchovno-

športová oblasť 

 

Škola – priateľ detí  

Spoločensko-

vedná oblasť 

 

 

V rytme hudby- tanečné popoludnie 

a ukončenie školského roka 

 

Esteticko-

výchovná oblasť 

 

 


