
Hodnotiaca správa 

Činnosť záujmových útvarov  

v šk. roku 2014/2015 

 

 V školskom roku 2014/2015 pracovalo na našej škole 19 záujmových útvarov 

a ďalších 5 záujmových útvarov cez Centrum voľného času v Sabinove. 

Činnosť v záujmových útvaroch sa podieľala na výchove a vzdelávaní mimo 

vyučovania formou organizovania voľnej a spontánnej činnosti v oblasti športu, 

telesnej výchovy, prírodovedy a ekológie, kultúry, techniky a spoločenských vied. 

Táto činnosť sa realizovala na báze pravidelných stretnutí prihlásených 421 žiakov 

v nasledujúcich krúžkoch. 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku Miesto Deň 
Počet 

žiakov 

1. Futbal - chlapci Mgr. ŠlosárErich 
veľká 

telocvičňa 
utorok 26 

2. Futbalový krúžok 
Mgr. Baňas 

František 

malá 

telocvičňa 
piatok 16 

3. Malý majster 
Mgr. Tkáčiková 

Anna 
1.A trieda 

pondelok 

piatok 
31 

4. Mažoretky III Daňková Melánia 
malá 

telocvičňa 

pondelok 

streda 
19 

5. Mladý zdravotník 
Mgr. Bašárová 

Melánia 
UPC3 pondelok 16 

6. Počítačový  

PaedDr. 

Hanzelyová 

Kornélia 

UPC pondelok 31 

7. 
Prírodovedno-

turistický  

Mgr. Mačišáková 

Margita 

okolie 

Sabinova 

podľa 

počasia 
29 



8. LEGO robotika 
Mgr. Viktor 

Peter, PhD. 

tabletová 

učebňa 
štvrtok 21 

9. Tvorivé dielne 
PaedDr. Leššová 

Daniela 
krosná 

streda 

piatok 
21 

10. 
Hudobno - 

dramatický 

Mgr. Šoltysová 

Monika 
1.B trieda streda 31 

11. Angličtina hrou 
Mgr. Kapalková 

Anna 

JaL, 

MU1,UPC1 

pondelok 

streda 
17 

12. Basketbal - chlapci 
Mgr. Guzy 

Slavomír 

veľká 

telocvičňa 
streda 21 

13. 
Basketbal - 

dievčatá 

Mgr. Guzy 

Slavomír 

veľká 

telocvičňa 
streda 22 

14. Internetový  
Mgr. Viktor 

Peter, PhD. 
UPC1 utorok 25 

15. 
Internetový školský 

časopis 

Mgr. Mačajová 

Ľudmila 
UPC 2 piatok 23 

16. Mladý bádateľ 
Mgr. Tomčáková 

Andrea 

učebňa 

BIO 
pondelok 18 

17. 
Volejbalový - 

dievčatá 
Mgr. ŠlosárErich 

veľká 

telocvičňa 
štvrtok 13 

18. Urob si sám 
Mgr. Šinaľ 

Marián 
dielňa streda 21 

19. Šikovné dievča 
Mgr. Ondrejová 

Mária 

cvičná 

kuchynka 
piatok 20 

 

Záujmové útvary, ktoré pracujú na našej škole cez CVČ v Sabinove.  

P. č. Názov krúžku Vedúci krúžku Ročníky 

1. Mažoretky I Vardžíková Eva I. stupeň 

2. Mažoretky II Vardžíková Eva II. stupeň 

3. Bedminton I Mgr. Jaško Ján I. stupeň 

4. Bedminton II Mgr. Jaško Ján II. stupeň 

5. Karate Ing. Zborovjan Marek I., II. stupeň 



Prihlásení žiaci našej školy, ale aj žiaci z iných škôl nášho mesta mali 

možnosť pod vedením kreatívnych pedagogických a externých zamestnancov 

aktívne tráviť svoj voľný čas po vyučovaní, zúčastňovať sa rôznych športových a 

spoločenských aktivít. 

Činnosť krúžkov bola pravidelná, ale aj príležitostná. 

 

Aktivity a hodnotenie činnosti krúžku v II. polroku: 

 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Futbal - chlapci Mgr. ŠlosárErich 

Aktivita: Okresné kolo vo futbale žiakov ZŠ (kategória 3 a 4), máj 2015. 

Kategória 3 – v Lipanoch, 5. miesto. 

Kategória 4 – v Sabinove, 3. miesto. 

Futbalový krúžok splnil očakávanie. Žiaci krúžku sa zúčastnili reprezentácie školy 

a mesta. 

Futbalový krúžok Mgr. Baňas František 

V školskom roku 2014/2015 pracovalo v krúžku 16 žiakov. Činnosť krúžku bola 

zameraná na nácvik a zdokonaľovanie základných činnosti, ktoré sa následne využívali 

pri hre futbalu. Odporúčam aj v budúcom školskom roku tento krúžok pre žiakov  

I. stupňa.   

Malý majster Mgr. Tkáčiková Anna 

Prínos: žiaci rozvíjajú jemnú motoriku pri činnostiach ako strihanie, lepenie, navliekanie, 

ukladanie alebo kreslenie. Rozvíjajú fantáziu a vlastnou kreativitou budujú estetické 

cítenie a vzťah k práci a tvorivej činnosti. Z výtvorov a samotnej činnosti mali radosť 

a často sa podieľali svojimi vlastnými námetmi a nápadmi na plánovaní činnosti 

jednotlivých stretnutí. 

Nedostatky: náročnosť na materiálne zabezpečenie.  

Mažoretky III Daňková Melánia 

Aktivita: Majstrovstvá Slovenska, jún 2015, Sabinov – 4. miesto 

Sabinovský jarmok, jún 2015, Sabinov 



Deti z materských škôl sa s veľkým záujmom zúčastňovali tréningov. Formou hry 

nacvičovali prácu s paličkou a rôzne choreografie. Spolupráca s rodičmi je na dobrej 

úrovni. 

Mladý zdravotník Mgr. Bašárová Melánia 

Aktivita: Obvodová súťaž Mladý zdravotník v Lipanoch na ZŠ Komenského, máj 2015, 

5. miesto. 

Žiaci Jakub Sopko, Samuel Gaľa, Drahomíra Guľašová, Nataša Gajdošová a Miroslava 

Sopková tvorili Hliadku mladých zdravotníkov I (HMZ I) na našej škole. 

Na krúžku sa žiaci učili ako poskytnúť prvú pomoc, ako ošetriť rany, stabilizovaná 

poloha, práca s trojrohou šatkou, postup pri oživovaní – praktická činnosť na figuríne, 

základy ľudského tela a históriu Červeného kríža – jeho vznik, úlohy a funkcia. 

Počítačový  PaedDr. Hanzelyová Kornélia 

Aktivita: Návšteva klziska – február 2015, Sabinov  

Celodenný výlet – jún 2015, Drienica 

V krúžku sa pracuje dobre, žiaci často prichádzajú s vlastnými námetmi. Pomáhajú si 

navzájom. 

Prírodovedno-

turistický  
Mgr. Mačišáková Margita 

Aktivita: Zakladanie ohniska, korčuľovanie, turistika. 

Žiaci sa vedia správať v prírode, vedia zabezpečiť ohnisko a uhasiť ho. V zimných 

mesiacoch využívame aj zimné športy (korčuľovanie). 

LEGO robotika Mgr. Viktor Peter, PhD. 

Žiaci pracujú s Lego zostavami, pomocou ktorých vytvárajú programovateľné roboty. Pri 

ich tvorbe rozvíjajú svoju kreativitu, technické zručnosti a pri ich programovaní 

v ikonickom softvérovom prostredí logické myslenie. O činnosť krúžku je záujem a po 

zdokonalení sa žiakov možno do budúcna uvažovať aj o zapojení sa do robotických 

súťaží organizovaných na Slovensku. 

Tvorivé dielne PaedDr. Leššová Daniela 

Krúžok počas roka pracoval dobre. Navštevovalo ho striedavo 21 detí. Žiaci sa 

oboznámili s tkáčskym remeslom a vyskúšali si priamo tkanie jednotlivých výrobkov. 

Práca najviac zaujala žiakov 5. a 6. ročníka. Hotové výrobky budú vystavené v žiackej 



knižnici.  

 

Hudobno - 

dramatický 
Mgr. Šoltysová Monika 

Aktivita: Slávnostná akadémia – máj 2015, MsKS Sabinov  

Sabinovský jarmok – jún 2015, jarmočné pódium, Sabinov 

V II. polroku sme na stretnutiach hudobno – dramatického krúžku nacvičili ľudové 

pásmo s názvom „Maťko a Kubko“, s ktorým sa žiaci predstavili na dvoch už vyššie 

spomínaných podujatiach. V pásme boli zastúpené – literárna, hudobno-pohybová aj 

dramatická zložka tak, aby mal možnosť vyniknúť každý žiak. Počas jednotlivých 

stretnutí žiaci rozvíjali svoju tvorivú aktivitu, fantáziu a predstavivosť, vyjadrovacie 

i hudobno-pohybové schopnosti. Učili sa zodpovednosti, vytrvalosti i prosociálnemu 

správaniu. Spoznali niektoré ľudové tradície a prvky folklóru. Deti pracovali aktívne 

a odniesli si veľa pozitívnych zážitkov. 

Angličtina hrou Mgr. Kapalková Anna 

Žiaci si v tomto krúžku hravou formou precvičovali slovnú zásobu a gramatiku, ktorú 

práve preberali. Využívali na to interaktívne hry v jazykovom laboratóriu. Oboznámili sa 

taktiež s reáliami anglicky hovoriacich krajín, porovnávali ich s reáliami Slovenska. 

Zisťovali, ktoré slová v slovenčine pochádzajú z anglického jazyka.  

Basketbal - chlapci Mgr. Guzy Slavomír 

Aktivita: Okresné kolo – dlhodobá súťaž, od novembra 2014 do februára 2015,  

3. miesto, ZŠ Sabinov, ZŠ Šar. Michaľany. Do Finále OK nepostúpili. 

Basketbalový krúžok navštevovali žiaci 6. – 9. ročníka. Chlapci počas celého roka 

prejavovali entuziazmus a zanietenie, čo dokazovali kvalitnou účasťou na tréningoch. 

Opäť sme sa zapojili do dlhodobej súťaže v rámci okresu. Chlapci oproti minulému roku 

napredovali a nebyť nešťastných dvoch turnajov na palubovkách súperov (dvakrát 

prehrali o jeden bod), tak by nám postup medzi elitu štyroch najlepších neušiel. 

Aj napriek tomu hodnotím tento ročník pozitívne aj s ohľadom do budúcnosti, nakoľko 

v kádri sa postupne začlenili aj perspektívni chlapci z nižších ročníkov.  

Basketbal - 

dievčatá 
Mgr. Guzy Slavomír 

Aktivita: Okresné kolo – dlhodobá súťaž, od novembra 2014 do februára 2015,  

1. miesto, ZŠ Sabinov. Postúpili do Finále OK. 



Basketbalový krúžok navštevovali žiačky 6. – 9. ročníka. Dievčatá počas celého roka 

prejavovali entuziazmus, zanietenie a túžbu konečne prelomiť smolu a víťazstvom vo 

Finále OK postúpiť na krajské kolo. 

Dievčatá v dlhodobej súťaži nezaváhali ani raz a bez straty čo i len jedného bodu ju 

suverénne vyhrali. Postupom do Finále OK získali kredit a uznanie aj v radoch súperov. 

Avšak v deň „D“ si dievčatá vybrali voľno. Zápas nabral úplne iný smer. Dievčatá 

znervózneli percentuálnosť streľby klesla. Prehrali o 1 bod a konečné 3. mesto bolo 

slabou náplaťou. 

Aj napriek tomu je vedúci krúžku so sezónou spokojný. Dievčatá ukázali charakter, 

bojovnosť a potenciál, za čo im patrí vďaka.  

Internetový  Mgr. Viktor Peter, PhD. 

Žiaci sa v rámci krúžku zdokonaľujú v oblasti práce s počítačom a internetom. 

Spoznávajú široké možnosti internetu, ktoré môžu využiť tak v príprave na vyučovanie 

(tvorba projektov, domácich úloh, referátov a pod.), ako aj v osobnom živote. Pozornosť 

je venovaná aj otázkam bezpečného správania na internete a kyberšikanovaniu.  

Internetový školský 

časopis 
Mgr. Mačajová Ľudmila 

Aktivita: návšteva Mestskej knižnice v Sabinove.  

Žiaci sa zdokonalili v práci s internetom.  

Prínosom bola vlastná tvorba.  

Nedostatky – vedúca krúžku by prijala väčšiu samostatnosť a angažovanosť zo strany 

žiakov. Aktívne pracovali viac-menej na podnet učiteľa.  

Mladý bádateľ Mgr. Tomčáková Andrea 

Aktivita: Korčuľovanie, február 2015,  zimný štadión, Sabinov 

Piknik, marec 2015, Sabinov 

Krúžok bol zameraný po obsahovej stránke na mnohé oblasti (prvá pomoc, výtvarné 

práce, projektová činnosť) čo pomáha v upevňovaní učiva a plnení cieľov niektorých 

projektov (Ž*U*R – Sme na jednej lodi, UNICEF – Škola priateľská k deťom, ...) 

 

Volejbalový - 

dievčatá 
Mgr. ŠlosárErich 

Aktivita: Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ, marec 2015, ZŠ Brezovica, 3. miesto 

Volejbalový krúžok splnil očakávanie. Žiačky krúžku sa zúčastnili reprezentácie školy 



a mesta. 

 

Urob si sám Mgr. Šinaľ Marián 

Krúžok navštevovali žiaci 2. ročníka. Na krúžku sa oboznámili so základnými nástrojmi, 

s ktorými sa môžu stretnúť aj doma. Naučili sa ich používať pri práci na jednoduchých 

výrobkoch. Pracovali s papierom, drevom, drôtom a plastom.  

Šikovné dievča Mgr. Ondrejová Mária 

V krúžku pracovali žiačky 5. – 9. ročníka.  Pripravovali sme rôzne druhy jedál. Venovali 

sme sa zdravej výžive, práci s receptom. Hľadali sme vhodné recepty na internete.  

Žiačky sa oboznámili so zásadami prestierania pri rôznych príležitostiach, hospodáreniu 

v domácnosti. Problém bol v dochádzke rómskych žiačok a vo vyberaní finančných 

prostriedkov na prípravu jedál  

Žiačky tiež aktívne pomáhali pri rôznych školských akciách.  

 

Požiadavky na činnosť krúžku: 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Futbal - chlapci Mgr. ŠlosárErich 

Futbalový krúžok pracuje v dobrých materiálnych a priestorových podmienkach. 

Tvorivé dielne PaedDr. Leššová Daniela 

Krúžok mal dostatok materiálu. 

Hudobno - 

dramatický 
Mgr. Šoltysová Monika 

Finančné prostriedky na dokúpenie materiálu a ušitie kostýmov (krojov). 

Volejbalový - 

dievčatá 
Mgr. ŠlosárErich 

Volejbalový krúžok pracuje v dobrých materiálnych a priestorových podmienkach. 

Urob si sám Mgr. Šinaľ Marián 

Opracované drevo (laty, lišty, hranoly). 

 

V Sabinove 30. júna 2015         Mgr. Melánia Bašárová 


