
INFO NOVÉ KRÚŽKY 
FOTO-VIDEO ZÚ –kreslenie svetlom, ako sa tvorí kompozícia. Typy 

fotoaparátov, ich špecifiká , fotenie mobilom. Formát fotenia , zdieľanie 

vlastnej tvorby . Vlastné portfólia , typy fotografov(selfie, portrétista, 

krajinár).Tento krúžok je určený pre deti od 5.ročníka, od 11 rokov. 

PRIMA KLUB-zámerom krúžku je efektívne využiť voľný čas detí, či už 

športom, tvorením, zábavou, hrou a relaxom. Každý týždeň budeme robiť 

niečo iné, deti spoznajú nových kamarátov a efektívne využijú voľný .  

MLADÝ VEDEC-zámerom ZÚ je naučiť deti nebáť sa rozmýšľať mimo 

rámca vedeckých poučiek. Deti sa učia pod vedením vedúceho a samostatne 

podľa určených postupov, alebo vlastnej fantázie. Formujú si manuálne 

zručnosti, predstavivosť , tímovú spoluprácu, neformálne získavajú nové 

vedomosti. 

MLADÝ NÁVRHÁR-ZÚ bude obsahovať kreatívnu tvorbu odevov 

z rôznych materiálov (plast, papier, látka), maľovanie na textil (tvorba 

vlastného trička ), zdobenie topánok a kabeliek, výroba klobúkov 

a navrhovanie šperkov. 

FIT CVIČENIE-obsahom ZÚ je formovanie dieťaťa prirodzeným 

cvičením a pôsobením na rozvoj obratnosti, pružnosti a orientácie v priestore. 

Deti sa oboznámia so základmi cvičenia JOGA, ZUMBA , POSILNENIA 

TELA...Neoddeliteľnou súčasťou ZÚ sú pohybové a zábavné hry. 

HRAVÉ ČÍTANIE-cieľom krúžku je priviesť deti k pravidelnému čítaniu 

a k zvyšovaniu ich čitateľskej gramotnosti. Prostredníctvom literatúry 

rozširovať ich vedomosti a slovnú zásobu. Diskutovať o danej knihe, spolu 

tvoriť nové príbehy, básne, hravou formou rozvíjať u deti predstavivosť. 

Pomáhať si pri tvorbe čitateľského denníka. 

EKO-formálnych postupov ako deti učiť separovať je všade veľa, my to však 

urobíme inak....Separácia odpadov a ich znovu používanie. Nachádzanie 



hodnoty v tom, čo bežne patrí do koša, vytváranie nového zo starého. 

Nenásilný spôsob ako deti naučiť recyklovať. Zo starého urobíme nové (tričko, 

taška, krabica....). 

ZA HORAMI, ZA DOLAMI-krúžok je vhodný pre deti a rodičov, 

ktorí radi objavujú netušené krásy nie len svojho okolia. Radi trávia víkendy 

na výletoch, no nie vždy majú čas rozmýšľať a hľadať tip ,,Kam na výlet“. 

Inšpirujte sa, kam sa vybrať na výlet. Objavujte a spoznávajte rozprávkový 

kraj Za horami, za dolami. My Vám s deťmi poskytneme bohatú ponuku 

zážitkov a v CVČ si spolu urobíme mapu, kde všade ste boli a čo ste zažili. 

LIFE STYLE-krúžok zameraný na životný štýl....Čo sa kde nosí, kde a ako 

sa mám správať, diskutovať na vážne a aj menej vážne témy (šikana, 

bezpečný internet, priateľstvá, čo ma trápi , zábavné časti dňa, zdravé 

stravovanie ....) Zapojenie odborníka na danú tému. Na dané témy si urobíme 

projekt a v spolupráci so ZŠ a MŠ, budeme šíriť osvetu ďalej. 

 


