
Správa o činnosti záujmových krúžkov na úseku teoretického vyučovania v SOŠ           

za 1. polrok  šk. roka 2021 / 2022 

               

V 1. polroku školského roka 2021/2022 pracovalo v SOŠ na teoretickom vyučovaní 10 útvarov 

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

záujmové krúžky boli použité finančné prostriedky vo výške  854,7  €.  

 

p. 

č.  
 Meno  Krúžok 

Finančné 

prostriedky 

 Počet 

žiakov  

1. 
RNDr. Mariana Miklošová Bystré hlavy 74 18 

2. 
Mgr. Jozef Torma Digitálna fotografia 74 18 

3. 
Ing. Jana Novická Internetový krúžok 106,9 26 

4. 
Mgr. Martina Miciková Matematické cvičenia 78,1 19 

5. 
Mgr. Ingrid Nachtmannová Matematika hrou 78,1 19 

6. 
Mgr. Lenka Kačeriaková Pohybové hry 94,3 23 

7. 
Mgr. Iveta Tóthová Slovenčina na slovíčko 86,4 21 

8. 
Mgr. Blažena Litvínová Spoznaj svoje okolie 90,5 22 

9. 
Mgr. Dušan Durkaj Športové hry 78,1 19 

10. 
Mgr. Martina Koščová Umelecká tvorivosť 94,3 23 

   
854,7 208 

 

 

Športové hry – Mgr. Dušan Durkaj 

 

Krúžok športové hry navštevovalo 19 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 nám dali trochu zabrať, keďže úroveň technických, koordinačných a pohybových 

schopností žiakov nie je vysoká. 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. Od decembra krúžok prebiehal online formou, 

zameraný na rozvoj pohybových schopností. 

Finančné prostriedky vo výške 78,10  € boli použité na nákup volejbalovej lopty, 

stolnotenisovej siete  a  stolnotenisových rakiet. 

 

Pohybové hry – Mgr. Lenka Kačeriaková 

 

V krúžku pracuje 23 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  94,30 €.  Kúpili sme  2 futbalové lopty, jednu  hádzanársku  

lopta a 2  florbalové  hokejky. 

 

Umelecká tvorivosť – Mgr. Martina Koščová 

  

V krúžku pracuje 23 žiakov. 

Krúžok je zameraný na výtvarnú tvorbu v rôznych technikách a materiáloch. Počas prvého 

polroka sme pracovali na malých projektoch zameraných na tvorbu šperkov z papiera, 

dekorovanie textilu batikovaním a maľbou. Z dôvodu dištančné vyučovanie (december), žiaci 

nový projekt - Makramé v rámci možností realizovali doma (odosielanie ukážok, návodov 



a postupov na tvorbu makramé). Aktivity na krúžku sú a budú pre žiakov prínosné 

a inšpiratívne. 

Za finančné prostriedky vo výške 94,30 € zakúpené kancelárske a  výtvarnícke pomôcky na 

ďalšie úlohy/projekty. 

 

Slovenčina na slovíčko  -  Mgr. Iveta Tóthová 

 

 V krúžku pracuje 21 žiakov.  

Cieľom krúžku je získanie hlbšie teoretických  poznatkov a zvýšiť jazykovú kultúru písomných 

i ústnych prejavov, prakticky precvičovať gramatické javy a  prehlbovať rozvoj čitateľských 

a interpretačných zručností 

K dispozícii sme mali 86,40 €, za ktoré sme kúpili  kancelárske potreby a zošity, obaly, 

rýchloviazače pre každého žiaka, nožnice, dokumentačné perá. 

 

Poznaj svoje okolie   - Mgr. Blažena Litvinová 

    

V krúžku pracuje 22 žiakov  

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

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

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 90,50 € boli použité na nákup  USB kľúčov, písacie potreby, 

kancelársky papier, farba do tlačiarne, perá, farbičky.  

 

Matematické cvičenia - Mgr. Martina Miciková 

 

Na začiatku školského roka sa do krúžku zapísalo 19 žiakov z tried 2.B a 2.F. Krúžok je 

zameraný na postupné objavovanie záhad a tajomstiev číselných množín, matematických 



operácií a ich využitím v bežnom živote, keďže žiaci si neuvedomujú, kde všade využívajú 

matematické zručnosti a majú pocit, že matematiku nepotrebujú.   

Krúžok  navštevujú žiaci študijného aj učebného odboru. Vo veľkej miere patria 

k mariligizovanej skupine, ktorá je ľahko manipulovateľná a chýba jej kritické myslenie. 

Rozvoj matematického myslenia a matematických zručností má týmto žiakom pomôcť úspešne 

sa zaradiť v živote. 

Finančné prostriedky sme si spojili s krúžkami  MATEMATIKA HROU, ktorý viedla Mgr. 

Ingrid Nachtmannová  a BYSTRÉ HLAVY, ktorý viedla RNDr. Mariana Miklošová. 

Finančné prostriedky vo výške  78,10 + 78,10 + 74 = 230,2 € boli použité spolu na tonery do 

tlačiarne (čierny a farebný, USB kľúče a kancelárske potreby. 

 

Matematika hrou  - Mgr. Ingrid Nachtmannová 

 

Na začiatku školského roka sa do krúžku zapísalo 19 žiakov.  

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.  

Finančné prostriedky vo výške  78,10 € boli použité spolu na tonery do tlačiarne (čierny 

a farebný, USB kľúče a kancelárske potreby. 

 

Bystré hlavy  - RNDr. Mariana Miklošová  

 

V krúžku pracuje 18 žiakov.  

Cieľom tohto krúžku je  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  74 € boli použité spolu na tonery do tlačiarne (čierny a farebný, 

USB kľúče a kancelárske potreby. 

 

Internetový krúžok – Ing. Jana Novická 

    

V krúžku pracuje 26  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 106,90   € boli použité na nákup výučbového a kancelárskeho 

materiálu. 

 

Digitálna fotografia – Mgr. Jozef Torma 

 

V krúžku pracuje 18  žiakov.  

Cieľom krúžku digitálna fotografia bolo oboznámiť žiakov so základnými časťami digitálneho 

fotoaparátu, fotografiou v exteriéri, konkrétne s makrofotografiou, fotografiou architektúry. 

Zároveň cieľom fotografického krúžku bolo v prvom polroku oboznámiť žiakov s produktovou 

fotografiou, čo nám narušilo prerušenie krúžkovej činnosti z dôvodu zhoršenej pandemickej 

situácie Covid19. Preto túto tému presunieme do druhého polroka školského roka. Napriek 

tomu na hodinách krúžku sme sa snažili plniť stanovený časovo-tematický plán, čo sa nám 

takmer podarilo. V priebehu realizácie krúžku sa u niektorých žiakov vyskytla aj absencia na 

vyučovaní, čo spomaľovalo a narúšalo vyučovací proces.  

Finančné prostriedky vo výške 74,00 € boli použité na zakúpenie USB-kľúčov, ktoré boli 

rozdané žiakom a budú ich využívať v krúžkovej činnosti ako aj na vyučovaní. 

 

 

Vypracovala:  Ing. Jarmila Dučaiová 

24. 1. 2022 


