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Príloha č. 3 

 

 

PLÁN  PRÁCE  ZÁUJMOVÝCH  ČINNOSTÍ 

V ŠKOLSKOM  KLUBE  DETÍ 
 

 

 

 

SEPTEMBER 

 
Telovýchovná a športová činnosť: 

Pohybové hry  

Jeseň – relaxačné cvičenie 

Vybíjaná v kruhu 

Utekaj, spomaľuj, stoj !  

 

Pracovno-technická činnosť: 

Smiem, či nesmiem? 

Jesenný strom – pretláčanie listov 

Vitamínová bomba 

Semafor 

 

Prírodovedno-environmentálne činnosť: 

Čo nás čaká 

Čo je to? 

Chráňme si prírodu 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Hádaj čo je tam? 

Jeseň – pani bohatá – HUV 

Jesenný venček 

Bezpečne do školy 

 

Spoločensko-vedná činnosť: 

Vitaj medzi nami 

Pozdrav, oslovenie, poďakovanie 

Základné hygienické návyky 

 

 

 

 



OKTÓBER 

 

 

 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Turistika do lesa 

Loptové hry 

Hry na rozvoj šikovnosti 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Obrázok z prírodnín 

Modelujeme zeleninu a ovocie 

Jesenné plody - zber a vyuţitie 

Vtáčia búdka 

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť:  

Ovocie pre zvieratká 

Práce na poliach 

Čo robia? 

Návšteva cintorína 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Literárna súťaţ 

Hudobné hádanky 

Detské piesne 

Hrozno - koláţ 

Jesenné listy - otláčanie 

 

 

Spoločensko-vedná činnosť: 

Lesné plody v jeseni 

Úcta k starším 

Bez práce nie sú koláče 

Tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBER 

 

 

 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Uhla, niť, uzlík 

Cvičme v rytme 

Športovci 

Vychádzka do prírody - Sánkovačka 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Ţime čisto a zdravo 

Na kuchárov 

Zima – výroba snehových vločiek 

Adventný kalendár  

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Rodinné šťastie, rodokmeň 

Príroda ako liečiteľka 

Pani zima 

 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Hudobná relaxácia 

Malí majstri  - hračka 

Snehová kráľovná – dramatizácia 

Adventný strom - VYV                                      

 

Spoločensko-vedná činnosť: 
Buďme zdraví 

Čím chcem byť? 

Zimná nervozita 

Advent – pojem, kresťanské tradície 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECEMBER 

 

 

 

 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Cvičme  spolu v rytme 

Mikulášska nádielka – hry a súťaţe 

Hry na snehu 

 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Čiţmička pre Mikuláša 

Betlehem 

Zdobenie vianočného stromčeka 

 

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Projekt Advent 

Severný pól – Pátrači za PC 

Vianočná besiedka 

 

 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Básnička pre Mikuláša – List 

Koledy – HUV 

Vianočný príbeh – DVD 

 

 

 

Spoločensko-vedná činnosť:  

Mikuláš, Santa Claus, Dedo Mráz  

Vianoce 

List Jeţiškovi 

 

 

 

 

 



JANUÁR   

 

    

           

Telovýchovná a športová činnosť: 

Zdravotné cvičenia 

Hry detí na snehu – triafanie snehovou guľou na cieľ 

Dopravný testík 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Po skladkostiach vitamíny – mrkvovo jablčný šalát 

Farebné chutí 

Výroba záloţky 

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Vlastnosti snehu a ľadu 

Farba v prírode 

Eko test 

 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Ohňostroj farieb 

Čo to bude? – VYV 

Ovocné pexeso + Práce z odpadového materiálu 

 

 

Spoločensko-vedná  činnosť: 

Novoročné ţelanie 

Rozprávanie o zime pri bylinkovom čaji 

Logické hry 

Moja dovolenka snov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEBRUÁR 

 

 

 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Napodobňovanie zvukov zvierat 

Traf srdce 

Balonomácia, súťaţ s balónmi 

 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Náhrdelník z Haway 

Opica – spoločná práca 

Srdiečko mánia 

Fašiangové strašidlo 

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť:  

Teplotné pásma našej zemegule 

Kde ţijú? 

On + Ona 

Fašiangové zvery 

 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Nácvik piesne – ZOOlogická 

Srdiečko na dlani - VYV 

Hudobná pieseň - Fašiangy, Turíce ... 

 

 

 

Spoločensko-vedná činnosť:                   

Cirkus 

Valentín 

Fašiangy 

 

 

 

 

 

 

 



                

MAREC      

 

 

 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Vybíjaná v kruhu 

Arabelin prsteň – vykúzliť športové hry 

Cvičenia so švihadlom 

Pohybová hra - Tlieskaná 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

A je to hotovo – dokončenie leporela 

Janko  či  Marienka? 

Jarné upratovanie – deľba práce 

Jarné aranţovanie 

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Kniha a príroda 

Zje ťa vlk?   Lieta kôň? 

Pozorovanie prírody 

Prvé jarné kvety 

 

 

Esteticko-výchovná činnosť:                 

Zhotovenie leporela, zhotovenie výstavky kníh 

Na rozprávku – dramatizácia 

Číţiček, číţiček – Hra so spevom – HUV 

Jarné slnko – VYV 

 

                                       

Spoločensko-vedná činnosť: 

Marec, mesiac knihy  

Rozprávka - vznik 

Jar – znaky 

Jarné kvety 

 

 

 

 

 



APRÍL 

 

 

 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Naháňačky 

Loptové hry 

Pohybové hry 

 

  

 

Pracovno-technická činnosť: 

Veľkonočná výzdoba  

Čo s vajíčkami? 

Čaro odpadu – zhotovenie predmetov 

Ja nie som rasista 

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Mláďatá 

Na gazdovom dvore 

Greenpeace – kto to je 

 

 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Šibi riby – HUV 

Spoločné hry v triede 

Strom – nácvik básne, Krista Bendová 

 

 

 

Spoločensko-vedná činnosť: 

Veľkonočné zvyky, tradície 

Deň Zeme 

Rasista? 

Bystré hlavičky 

 

 

 

 

 

 



MÁJ 

 

 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Pohybové hry – súťaţe 

Hry s loptou 

Švihadlá a skákacia guma 

Kolektívne hry 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Svet patrí nám – kreslenie 

Kvet na dlani – darček pre mamu 

Hospodársky dvor pre zvieratká 

Raketa do vesmíru 

Moja bábika 

 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Čo si pamätám z vlastivedy? 

Krása kvetov – čo pestuje mama? 

Čo je to malé mláďa? 

Škodlivé výfuky 

Máme ich pod nosom 

 

 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Naša farma – VYV 

Dopravné prostriedky – koláţ 

Keď si šťastný – HUV 

 

 

 

Spoločensko-vedná činnosť: 

Deň matiek 

Úţitok domácich zvierat 

Dopravné prostriedky 

Deň detí – deti celého sveta, spojme sa ! 

 

 

 

 



JÚN 

 

Športová činnosť: 

Súťaţe na miestnom ihrisku 

Pohybové hry na školskom dvore 

Naháňačky 

Hurá prázdniny 

 

 

Pracovno-technická činnosť: 

Voľný pobyt v prírode 

Rozkvitnutá lúka 

Malí hasiči – súťaţ 

Všetko má svoje miesto 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť: 

Bezpečnosť cez prázdniny 

Ţijeme v mieri ! 

Kresba na asfalt 

 

Esteticko-výchovná činnosť: 

Lienka – zhotovenie 

Súťaţe v záhrade 

Kutil, s.r.o. 

Úprava priestorov, hier v ŠKD 

 

Spoločensko-vedná  činnosť: 

Ţi a nechaj ţiť ! 

Pozor na slniečko 

Super dievča, super chlapec 

Ako bolo? 

 

 

Vypracovala:   Alena Stašáková 

                          

 

V Haniske   28. augusta 2017                                      

                                                               

 

                                                                         Mgr. Helena Borufková   
                                                                                 riaditeľka ZŠ                                         


