
 

Správa o činnosti CVČ pri ZŠ Makov v šk. roku 2015/2016 
Výchovný program CVČ „Objavuj svet umenia, poznania a pohybu“ 

V školskom roku 2015/2016 pracovalo 156 detí ZŠ Makov v 17 záujmových útvaroch: 

 

 

 

Krúžok Vedúci krúžku Žiaci 
 

Čas 
 

FS Makovníček 
 

Mgr. A. Mrkvová  I. st. 
Pondelok  

13.00 – 15.00 

FS Makovníček 
 
Mgr. J.Petrovičová 

 

 
II. st. 

 

Pondelok  
14.00 – 16.00 

Tvorivé dielne Mgr. E. Rusňáková II. st. 
Streda 

 14.30 – 16.30/14.00 -16.00 

Matematický Mgr.  A. Bugalová 9.roč. 
Streda 13.00 – 14.00 

 Štvrtok 13.00 – 14.00 

Športový - chlapci A. Sýkorová 3. – 8. roč 
Piatok 

14.40 – 16.40 

Športový - dievčatá A. Sýkorová 3.– 8. roč. 
Streda 

14.40 – 16.40 

Svet LEGA A. Štefková 1. – 6. roč. 
Utorok 

14.40 – 16.40 

Um a ruky A. Štefková 1. – 6. roč. 
Štvrtok 

14.40 – 16.40 

Futbal prípravka Mgr. S. Olšovský I. st. 
Pondelok 15.00 – 16.00 

Piatok 13.00 – 14.00 

Basketbal  Mgr. S. Olšovský II. st. 
Štvrtok 

17.00 – 19.00 

Florbal Mgr. S. Olšovský II. st. 
Štvrtok 

15.00 – 17.00 

Cyklisticko - turistický V. Rusňák   4. – 8. roč. 
Pondelok 

15.30 – 17.30 

Kalokagatia 
 

Mgr. J. Petrovičová 
 

8. roč. 
Streda 

14.30 – 15.30/13.00 -15.00 

Výtvarný krúžok Mgr. E. Rusňáková I. st. 
Utorok  

14.30 – 15.30/13.00 – 16.00 

Angličtina hrou Mgr. M. Bajcárová 4. -5. roč. 
Štvrtok 

13.00 – 15.00 

Poznávame anglicky hovoriace 
krajiny 

Mgr.  J. Kubincová 7. – 9. roč. 
Utorok 

14.00 – 16.00 

Krásy slovenčiny  
 

Mgr. A. Zuzčáková 9. roč. 
Pondelok14.00 – 15.00 
 Štvrtok14.00 – 15.00 



 

SVET LEGA 

Počet prihlásených detí 14.  Práca v tomto krúžku sa nám veľmi darila, lebo tento krúžok 

existoval už v minulých školských rokoch a chlapci ho navštevovali. Pribudli len  prváčikovia 

a tí sa do tejto činnosti veľmi rýchlo zapojili. Vo svojej práci sme postupovali podľa spoločne 

vypracovanom pláne práce.  Lego je veľmi obľúbená pomôcka na získavanie manuálnej 

zručnosti, rozširovanie vedomosti nielen z matematiky, fyziky ale aj z iných predmetov.  Deti 

ústne hodnotili práce a formou výstavky v priestoroch ŠKD.  Niektoré detí pracovali 

s návodom, iné zasa sa snažili vytvárať práce podľa vlastných nápadov. Ako sa im darilo, 

mohli sme si pozrieť na webovej stránke školy.  

  

UM A RUKY 

Je to návrat  do minulosti, do dôb našich starých mám, ktoré šili, vyšívali, plietli, háčkovali, 

navliekali korálky - vyrábali náramky a náhrdelníky, pavúčikov z drôtu, využívali netradičný 

materiál....  Krúžok pracoval už piaty rok. Počet dievčat 12. Postupovali sme podľa plánu 

práce, ktorý sme si spoločne vypracovali.  V krúžku boli menšie deti, tak tá činnosť musela 

byť pre nich pútavá. Už z názvu vyplýva, že sa tu striedalo viac techník ako je pletenie, šitie, 

vyšívanie, háčkovanie, práca s vŕbovými prútikmi, šitie obalov, taštičky, viazanie uzlov, 

aranžovanie...  Práce sme hodnotili ústne, výstavkou v priestoroch ŠKD1, na webovej stránke 

školy a deti si ich brali domov. Takisto sme svojimi prácami potešili blízkych ľudí pri 

významných príležitostiach. Niečo sa nám darilo viac,  niečo menej. Vo svojej činnosti by 

sme chceli pokračovať aj v budúcom školskom roku 2016/2017. Niečo sme sa naučili tento 

školský rok a v budúcom by sme chceli naše zručnosti len a len zlepšovať.  

 

TVORIVÉ DIELNE  

Krúžok  Tvorivé dielne pracuje v tomto šk. roku druhý rok a stretol sa so záujmom žiakov, 

preto dúfam, že bude na našej škole pokračovať. Navštevovalo ho  13 deti z 2.stupňa ZŠ. 

Pracovali sme podľa predloženého plánu činnosti. Plán činnosti a teda aj naša náplň bola 

zameraná  na pokračovanie v novozavedenej technike z minulého šk. roku maľovanie 

farebným pieskom.  Minulý šk. rok sme začali s tvorbou monumentálneho obrazu - žiackeho 

diela, ktorý sa nám podarili tento rok dokončiť. Jedná sa o skladaný obraz  z vypieskovaných 

tabuliek, ktorý sme venovali našej obci pri príležitosti 400-stého výročia 1.písomnej zmienky 

o Makove. Obraz má rozmery 5 m x 2,5 m, je zatiaľ v učebni č. 37 a pomenovali sme ho 

„Patróni Makova“. Výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ neumožňuje žiakom takúto tvorivú 

realizáciu v jednej technike, a tak sme to realizovali na tvorivých dielňach. Venovali sme sa 

teda zvlášť  tejto  technike a to je maľovanie pieskom.  Venovali sme sa aj iným netradičným 



technikám, ale aj rozvoju kreatívnosti deti, ich fantázie a sebarealizácie. Zapojili sme sa do 

niekoľkých súťaži, z ktorých spomeniem:  

-Ľudovít Štúr očami deti- súťaž a výstavku vyhlásila naša obecná knižnica pri príležitosti 

výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Celkovo bolo vystavovaných 32 prác a z toho bolo 

ocenených 9 prác. 

Ďalej sme sa už tradične zúčastnili výstavky i predaja na Vianočnom jarmoku, Veľkonočnej 

výstavy, kde sme ponúkali netradičné výrobky z piesku,  ozdoby a dekorácie. Vytvorili sme 

množstvo prác a výrobkov, ktoré si s obľubou kupujú rodičia našich deti, ale aj iní návštevníci 

jarmoku. Priebežne sme robili výstavky v našej škole. 

Dosť času sme posledné dva mesiace venovali aj príprave a realizácii náučného chodníka 400 

rokov – 4000 krokov, ktorý sme otvorili rovnako pri príležitosti prvej písomnej zmienka 

o Makove a aj piatemu výročiu otvorenia prameňa Kysuce. Práca  žiakov zaujala a verím, že 

tvorivé dielne budú aj v budúcom roku. 

 

VÝTVARNÝ KRÚŽOK 

 Výtvarný krúžok  navštevujú  deti z 1.stupňa  ZŠ. Už dlhšiu dobu sa teší pomerne veľkej 

obľube. Aj v tomto šk.  roku navštevovalo  výtvarný krúžok 12 deti. Plán činnosti a teda aj 

naša náplň bola zameraná na také činnosti, ktoré nie sú zaradené vo výchovno-vzdelávacom 

programe predmetu výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ. Venovali sme sa tradičným technikám 

ako je   maľba, kresba, kombinované techniky, ale  aj neobvyklým technikám ako maľovanie 

múkou, koláž, vytváranie z odpadového materiálu, ale aj rozvoju kreatívnosti deti, ich 

fantázie a sebarealizácie. Pokračovali sme  v technike maľovanie  s farebným pieskom, ktorú 

už poznajú z predošlého šk. roku.  Je určená starším žiakom, ale zdokonalili sa  aj mladší 

žiaci. Zapojili sme sa do niekoľkých  súťaži a výstav, z ktorých spomeniem:  

-Namaľuj svojho živočícha ako rozprávkovú bytosť  (Boli publikované práce N. 

Bugalovej, B. Kamenárovej, N. Hazukovej, S. Papaja- všetci žiaci III. ročníka) 

- Nakresli svoj Betlehem ( Ocenené práce žiačok z II.stupňa : S. Kubošná V.A, Š. 

Kubincová, VII.A a T. Holáková IX.A) 

- Ilustrujem svoju obľúbenú knižku (vystavené práce) 

- Dielo tvojich rúk (zaslaných 10 prác, zatiaľ nevyhodnotená) 

Ďalej sme sa už tradične zúčastnili výstavky i predaja na Vianočnom jarmoku a Veľkonočnej 

výstavy, kde sme ponúkali netradičné obrázky z piesku, vianočné ozdoby a dekorácie.  

Priebežne sme robili výstavky v našej škole. 

 V tomto šk. roku sme zaslali síce menej prác do súťaži, ale spolupracovali sme aj na tvorbe 

náučného chodníka, čo bolo síce pre prvý stupeň náročné, ale zaujímavé. Práca sa žiakom 

páčila a darila. 

 



KALOKAGATIA 

Krúžok navštevovalo 13 žiakov z VIII. A triedy. Stretnutia sa uskutočňovali v stredu, 

ojedinele v iný čas.  

Hlavným cieľom krúžku bolo vekuprimeranými formami a metódami formovať 

duševný i fyzický vývoj žiakov.  

Náplňou spoločných stretnutí bolo prepísať knihu p. Marschalka: Makovské Vianoce 

a pripraviť ju na vydanie. Tento cieľ sa nám podarilo splniť, text knižky je prepísaný 

a pripravený na vydanie. Oslovili sme i vydavateľstvo Magma, s ktorým sme predbežne 

rokovali o spolupráci. Pre myšlienku znovu vydať knižočku Makovské Vianoce sme získali 

i syna p. Marschalku, s ktorým sme pripravili besedu. Škola by mohla knihu vydať k 400. 

výročiu 1. písomnej zmienky o Makove počas Vianoc 2016. Okrem toho sme v rámci 

krúžkovej činnosti spolupracovali s obcou Makov pri rôznych príležitostiach – otvorenie 

bytového domu, zdobenie mája, Deň matiek a pod. 

Druhú rovinu predstavovali rôzne športové aktivity – futbal, basketbal, vybíjaná, 

plávanie, frisbee a iné. 

 

SPOZNÁVAME ANGLICKY HOVORIACE KRAJINY 

Deti si rozširovali si slovnú zásobu a získavali vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách 

najmä:  Veľkej Británii a Írsku, USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande. 

Práca krúžku bola zameraná i na hravé formy práce, prácu s internetom a prácu na projekte 

anglicky hovoriacich krajín vo svete – vypracovali sme mapu všetkých krajín sveta, kde sa 

anglický jazyk používa ako prvý alebo druhý úradný jazyk. 

Základné materiály dostupné vo všetkých typoch učebníc anglického jazyka na ZŠ boli 

rozširované o poznatky získané z dostupných učebných materiálov pre ZŠ ako napríklad 

Virtuálna knižnica, portál English One a iné. 

 

ANGLIČTINA HROU          

Cieľom krúžku bolo rozvíjať vedomosti žiakov v anglickom jazyku. Venovali sme sa novému 

učivu, rozširujúcemu učivu, vytváraniu projektov k rôznym témam, utvrdzovaniu učiva, 

vyhľadávaniu informácií, písaniu a úprave textov. Pripravovali sme si prezentácie v power 

pointe k témam: oblečenie, čísla, obec Makov. Žiaci si vytvárali pomôcky na vyučovanie. 

Pripravili sme si spoločne bábkové divadlo O troch prasiatkach. 

Vyučovanie prebiehalo najmä v multimediálne učebni, kde žiaci pracovali s notebookmi, 

tabletmi a s interaktívnou tabuľou, využívali sme interaktívne rozprávky, ktoré nám boli na 

krúžok zakúpené. Počas trvania krúžku sa nám podarilo pripravovať i na školskú 

olympiádu.V závere šk.roka sme išli do Žiliny na predstavenie Angry Birds a pripravili sme si 

typické anglické raňajky. 



 

KRÁSY  SLOVENČINY- PRÁCA S TEXTOM 

Uvedený krúžok patrí do vzdelávacieho oddelenia a na základe toho bola koncipovaná jeho 

náplň. V rámci neho prebiehala príprava na Testovanie 9/2016. Venovali sme sa v ňom práci 

s ľubovoľnou formou textu, a takýmto spôsobom sa pripravovali na Testovanie 9, na 

prijímacie pohovory a do bežného života, nakoľko je človek obklopený textom počas celého 

života (praktické využitie, napr. vypisovanie podacieho lístku, vypísanie žiadosti, úradného 

životopisu atď.). Takisto sme si v rámci krúžku precvičovali, ako vystupovať, ako si 

prezentovať svoju prácu. Nakoľko sme sa pripravovali na Testovanie 9/2016, odporučila som 

žiakom aj určité techniky na zvládnutie stresu. Účasť žiakov bola veľmi dobrá.  Testovanie  

T9/2016 dopadlo veľmi dobre, podľa klasifikácie žiakov v 1. polroku (okolo 70 %). Dosiahli 

sme výsledok lepší ako celoslovenský priemer, čo ma ako vedúcu krúžku a vyučujúcu sloven. 

Jazyka v uvedenej triede potešilo. Čo sa týka potrieb nášho krúžku, spotrebovali sme 

kancelársky papier, časť zo sponzorského daru p. Putoríkovej a p. Stolárikovej, samozrejme 

zo školských potrieb od vedenia školy. Zároveň sme využívali prácu so zbierkou úloh 

Testovanie 9 od spoločnosti Raabe, ktorú nám zakúpilo vedenie školy v predchádzajúcom 

škol. roku. Túto zbierku odporúčam aj ďalším triedam. Takisto sme pracovali s porfóliom 

testov zozbieraných  za posledné obdobie. Testy som odovzdala kolegyni p. Petrovičovej. 

Touto cestou sa chcem vedeniu školy poďakovať. 

MATEMATICKÝ KRÚŽOK 

Bol určený pre žiakov 9. ročníka ako určitý spôsob prípravy na Testovanie 9 a na prijímacie 

pohovory na stredné školy .Prihlásili sa naň všetci 22 žiaci 9.A triedy. Náplň krúžku bola 

rozvrhnutá tak ,aby si zopakovali a precvičili zabudnuté tematické celky z nižších ročníkov 

a neskôr na riešenie rôznych testových otázok s ktorými sa mohli stretnúť na prijímacích 

skúškach a testovaní. Tiež sme sa zamerali na čitateľskú gramotnosť, na čítanie 

matematického textu s porozumením a na matematizáciu rôznych problémových situácií 

v úlohách.  

Všetci žiaci  krúžok navštevovali pravidelne .V testovaní 9 obstáli  dobre. Priemerná 

úspešnosť 63,9 síce nie je prevratná ale percentil 85,5 ukazuje ,že to nebol najhorší výsledok. 

Trieda ako celok obhájila svoje známky z predchádzajúcich hodnotení na vysvedčeniach. 

 

CYKLISTICKÝ KRÚŽOK   

Cyklistický krúžok  pracuje na našej škole  v tomto šk. roku druhý rok a stretol sa so záujmom 

žiakov. Tento šk. rok chodili do krúžku skôr žiaci z prvého stupňa. Navštevovalo ho  12 deti 

spolu aj z 2.stupňa ZŠ. Pracovali sme podľa predloženého plánu činnosti. Plán činnosti a teda 

aj naša náplň bola  realizovaná v rámci možnosti, počasia a sezóny, ktorá je žiaľ  pre tento 



krúžok o čosi kratšia ako pre iné krúžky. Vypadávajú tu takmer tri zimné mesiace, kedy sa 

cykloturistika realizovať nedá. Zimná turistika, vychádzky do prírody a bobovanie moc 

žiakov nebaví, zato sa v jarných, daždivých dňoch tešili návšteve fitnescentra, kde si 

cyklistické zdatnosti mohli dokazovať na umelom teréne.  V zimných mesiacoch bola 

prevedená čiastočná, základná  údržba bicyklov a korčúľ.  Zúčastnili sme sa aj na 

cyklistických pretekoch Tour de Makov, ktoré sa konali  17. 10. na Kasárňach. Preteky tohto 

charakteru boli u nás prvý krát a zúčastnilo sa ich 9 žiakov. I ja sám som si preveril svoje 

schopnosti. Budúci rok sa prihlásime znova. Urobili sme množstvo cyklistických vychádzok 

do okolia a osád našej obce, čím sme ju spoznávali.  Z víkendovej cykloturistiky spomeniem 

marcový výlet – na Deň vody, na Mláku a Husľov.  Zúčastnili sme sa aj turistického pochodu 

ku prameňu rieky Kysuca, organizovanom Makovými zrnkami, našou školou a Obcou 

Makov. Veríme, že  v budúcom šk. roku budeme v tejto činnosti pokračovať. Šikovnejší 

chlapci  už teraz trénujú na jesennú Tour de Makov.  

 

BASKETBALOVÝ KRÚŽOK  

V tomto roku 2015/2016 navštevovalo krúžok 14 žiakov. 

Cieľom krúžku bolo umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na 

primárnej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, 

zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Prostredníctvom vybranej pohybovej 

činnosti aktívne relaxovať. Krúžok sme realizovali raz do týždňa (štvrtok) v dvoch hodinách 

za sebou. Postupovali sme podľa vopred vypracovaného plánu s ktorým, sme sa oboznámili 

na začiatku roka. Žiaci mali možnosť si svoje naučené pohybové zručnosti vyskúšať na 

viacerých turnajoch. Zúčastnili sme sa obvodového kola v basketbale chlapcov žiaľ sa nám 

nepodarilo postúpiť do okresného kola. Okrem týchto turnajov si žiaci svoje basketbalové 

zručnosti mohli vyskúšať na uskutočnených školských turnajoch. Ukončením krúžku boli 

preteky v streľbe na kôš  medzi žiakmi. Najlepším strelcom sa stal Adam Bajcar. 

 

FUTBALOVÝ KRÚŽOK – prípravka 

V tomto roku 2015/2016 navštevovalo krúžok 14 žiakov. 

Cieľom krúžku bolo umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na 

primárnej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, 

zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Prostredníctvom vybranej pohybovej 

činnosti aktívne relaxovať. Krúžok sme realizovali raz do týždňa (pondelok) v dvoch 

hodinách za sebou. Postupovali sme podľa vopred vypracovaného plánu s ktorým, sme sa 

oboznámili na začiatku roka. Žiaci mali možnosť si svoje naučené pohybové zručnosti 

vyskúšať na  turnajoch prípraviek do ktorých sme ich prihlásili.. V zimnom období sme sa 

venovali prevažne hernej činnosti jednotlivca, ktorú sme mali možnosť realizovať 



v telocvični. V letnom období sme sa venovali hre na multifunkčnom ihrisku. Žiaci nemali 

dostatok skúsenosti s futbalom aby sme ich mohli prihlásiť do súťaže s čím do budúcna 

počítame. Krúžok bol ukončený turnajom usporiadaným medzi žiakmi. Medzi 

najtalentovanejších žiakov patril Samuel Valek. 

 

FLOORBALOVÝ KRÚŽOK  

V tomto roku 2015/2016 navštevovalo krúžok 11 chlapcov. 

Cieľom krúžku bolo umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na 

primárnej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, 

zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Prostredníctvom vybranej pohybovej 

činnosti aktívne relaxovať. Krúžok sme realizovali raz do týždňa (štvrtok) v dvoch hodinách 

za sebou. Postupovali sme podľa vopred vypracovaného plánu s ktorým, sme sa oboznámili 

na začiatku roka. Žiaci mali možnosť si svoje naučené pohybové zručnosti vyskúšať na 

viacerých turnajoch. Zúčastnili sme sa obvodového kola vo floorbale chlapcov žiaľ sa nám 

nepodarilo postúpiť do okresného kola. Hrali sme proti družstvám hrajúce floorbalovú ligu. 

Kvalita družstiev bola jednoznačná a tak sme aspoň nabrali nové skúsenosti od zdatnejších 

súperov. Okrem týchto turnajov si žiaci svoje floorbalové zručnosti mohli vyskúšať na 

uskutočnených školských turnajoch. Ukončením krúžku bol turnaj trojíc. Najlepším strelcom 

turnaja sa stal Adam Soško. 

 

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK – CHLAPCI 

V krúžku bolo zapísaných 12 chlapcov. Náplň bola zameraná na pohyb, šport, kolektívne hry.  

Deti si vyskúšali nové športy, techniku, hry ako napríklad florbal, hádzaná, basketbal, in-line 

korčuľovanie, stolný tenis. Taktiež sme sa venovali tradičnému futbalu, vybíjanej, lezeniu na 

lezeckú stenu, plávaniu.  

Najväčší ohlas mal florbal a futbal.  Chlapci boli k sebe tolerantní, dodržiavali bezpečnú hru, 

hrávali fair play. V zimných mesiacoch to bol hokej a korčuľovanie.  

27.4. a 6.5.2016 sme navštívili plaváreň v Čadci, kde si zaplávali, zasúťažili a zahrali sa.  

V priebehu celého školského roku sme robili rôzne súťaže. Práca v krúžku sa chlapcom 

páčila, prinášala im radosť z pohybu, niektorí sa naučili aj prehrávať. Pohybom ku 

zdraviu!  to je vlastne náplňou krúžku. 

 

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK – DIEVČATÁ 

V krúžku bolo zapísaných 15 dievčat. Náplň bola zameraná na pohyb, šport, kolektívne hry, 

utužovanie kolektívu. Dievčatá si vyskúšali rôzne športy, techniku, hry ako napríklad florbal, 

hádzaná, basketbal,  in-line korčuľovanie, stolný tenis, tradičný  futbal, vybíjaná, lezenie na 

lezeckú stenu, plávanie.  



Najväčší úspech mala zumba a florbal. Naučili sme sa pohybovať podľa hudby, v rytme. 

Zumba je zábavná športovo – tanečná aktivita, takže sme zažili veľa zábavy.  Pri florbale sa 

naučili byť jeden tím, spolupráca v kolektíve.  

27.4. a 6.5.2016 sme navštívili plaváreň v Čadci, kde si dievčatá zaplávali, zasúťažili a zahrali 

sa. Na záver nesmelo chýbať niečo pod zub v bufete ne plavárni. V priebehu celého školského 

roku sme robili rôzne súťaže. Práca v krúžku sa dievčatám páčila, prinášala im radosť 

z pohybu, naučili sa aj  prehrávať.  

 

FOLKLÓRNY SÚBOR  MAKOVNÍČEK   

Folklórny súbor  Makovníček  v CVČ pri ZŠ s MŠ Makov  sa snaží svojou aktívnou 

činnosťou šíriť ľudové umenie regiónu Kysúc i za hranice obce Makov. 

V školskom roku 2015/2016  pracovalo vo folklórnom súbore Makovníček 38 žiakov 

pod vedením Mgr. Janky Petrovičovej a Mgr. Anny Mrkvovej. Pán Jozef Šimek zabezpečoval 

hudobný sprievod. Členovia súboru pod vedením svojich vedúcich sa stretávali každý 

pondelok v čase od 13
00 

 do 15 
00 

hod
. 
v priestoroch

 
ZŠ s MŠ alebo v DK Makov. Učili sa 

nové ľudové piesne z regiónu, spoznávali autentické zvyky svojich predkov, zdokonaľovali sa 

v pohybovej a tanečnej príprave, zažili množstvo neopakovateľných zážitkov.  

V tomto školskom roku sa FS Makovníček  prezentoval nasledujúcou činnosťou: 

1. 06.09.2015 -  VI. Medzinárodný festival „ Loučení s létem“  -  Velké Karlovice  - na 

ktorom  náš súbor Makovníček  pásmom Ako Boh delil Slovensko potešil nielen 

usporiadateľov festivalu, hosťujúce súbory, ale i svoje rodiny, ktoré ich prišli i napriek 

chladnému nedeľnému počasiu do Velkých Karlovíc podporiť. Veľký ohlas u publika 

vyvolal najmä spevácky výkon celého súboru a spevácke výkony sólistov.  

2. 24.11.2015  Vystúpenie súboru v DD Makov pre seniorov  z príležitosti 10. výročia 

založenia Domova dôchodcov v obci Makov. 

3. 13. 12.2015  Vystúpenie FS Makovníček na Makovskom jarmoku v DK Makov s 

vianočným  pásmom „Za koladu dzakujeme“ 

4. 18.12.2015 Vystúpenie v Turzovke na Vianočných trhoch s vianočným pásmom „Za 

koladu dzakujeme“ 

5. 26.12.2015 Jasličková pobožnosť v kostole sv. Petra a Pavla v Makove – 3 sólisti súboru 

6. 28.01.2016 Prehliadka výstavy Putovanie s ovečkou a tvorivé výtvarné dielne v Galérii 

Čadca Zúčastnili sa mladší členovia FS Makovníček, ktorí pod odborným vedením 

výtvarníka a ilustrátora Vladimíra Krála vyrábali originálne fašiangové masky.  

7. 10.03. 2016 Vystúpenie na členskej schôdzi OZ zamestnancov a dôchodcov ZŠ s MŠ 

Makov na Starej fare 

8. 01.04. 2016 Noc s Andersenom – vystúpenie v Kysuckej knižnici v Čadci 



9. 29.04. 2016  Stavanie mája v obci Makov - vystúpenie s pásmom  ľudových piesní za 

sprievodu harmoniky 

10. 08.05. 2016 Vystúpenie FS Makovníček v KD Makov z príležitosti Dňa matiek 

11. 24.05. 2016 Vystúpenie FS Makovníček v KD Makov na Okresnej prehliadke folklórnych 

skupín Znej pieseň naša, ktorú organizovala Jednota dôchodcov Makov a Okresný výbor 

Jednoty dôchodcov Čadca. 

12. 27. 05. 2016  Pieseň spája svet – súťažná prehliadka speváckych zoskupení zo zariadení 

pre seniorov a detí zo spolupracujúcich organizácií v Čadci –  sólistka súboru 

13. 05.06.2016 Vystúpenie v Hutisku – časť Zákopčí na podujatí  Kácení  máje s pásmom 

Májové hry 

14. 22.06. 2016 Vystúpenie na deviatom ročníku Detského folklórneho festivalu Kujem, kujem 

podkovičku v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste  

15. 24.06. 2016 Výstup ku prameňu Kysuce – spievanie piesní 

Okrem uvedených aktivít sólisti FS Makovníček  prezentovali svoju činnosť i na rôznych 

školských akciách a pripravovali sa  na mimoškolské súťaže (Slávici Horných Kysúc, Slávik 

Slovenska) 

 

 

 

 


