
Správa o činnosti CVČ pri ZŠ Makov v šk. roku 2016/2017 
Výchovný program CVČ „Objavuj svet umenia, poznania a pohybu“ 

V školskom roku 2016/2017 pracovalo 155 detí ZŠ Makov v 14 záujmových útvaroch: 

 

 

 

Krúžok Vedúci krúžku Žiaci 

 

Čas 

 

1. 
FS Makovníček 

 
Mgr. A. Mrkvová  I. st. 

Pondelok  

13.
00

 – 15.
00

 

2. FS Makovníček 
 

Mgr. J.Petrovičová 

 

 

II. st. 

 

Pondelok  

13.
45

 – 15.
45

 

3. Mažoretky    A. Bernátová 
1. roč.+ 

predškoláčky 

Utorok 

12:30  – 14:30 

 

4. Matematický krúžok Mgr.  A. Bugalová 9.roč. 

Utorok 13.
45

 – 14.
45 

 Štvrtok 13.
45

 – 14.
45 

 

5. 
Príprava na T9 - SJL  

 
Mgr. J. Petrovičová 9. roč. 

 Streda 7:00 – 8:00,  

 Štvrtok7:00 – 8:00  

6. Športový - chlapci A. Sýkorová 5. – 8. roč 

Pondelok 

14.
30 

– 16.
30 

 

7. Športový - dievčatá A. Sýkorová 5.– 8. roč. 

Piatok 

14.
30

 – 16.
30 

 

8. Futbal  Mgr. S. Olšovský mladší žiaci 

Piatok 13.
30

 – 14.
30

 

Utorok 15.
00

 – 16.
00 

 

9. Basketbal  Mgr. S. Olšovský starší žiaci 

Štvrtok 

15.
00 

– 17.
00 

 

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

Utorok 

14.
30

 – 16.
30 

 

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

Štvrtok 

14.
30

 – 16.
30 

 

12.  Športový – ml. žiaci 

 

A. Sýkorová 

 

1. - 4. roč. 

Streda 

14.
30

 – 16.
30

 

13.  Výtvarný krúžok Mgr. E. Rusňáková 2. roč. 

Štvrtok 

12.
00 

– 14.
00 

 

14. Scratch   Mgr. M. Bajcárová 4. – 7. roč. 
Pondelok  

13.
45 

– 15.
45 



 

BASKETBALOVÝ KRÚŽOK  

 

Cieľom krúžku bolo umožniť žiačkam 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 dievčat, kde sa nám 

podarilo postúpiť do okresného kola. V okresnom kole sme neprehrali ani jeden zápas a tak 

sme postúpili na krajské kolo, kde sme napokon obsadili 5. miesto. Okrem týchto turnajov si 

žiaci svoje basketbalové zručnosti mohli vyskúšať na uskutočnených školských turnajoch. 

Ukončením krúžku boli preteky v streľbe na kôš  medzi žiačkami. Najlepším strelcom sa stala 

Bianka Kupšová. 

 

FUTBALOVÝ KRÚŽOK – prípravka 

 

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 dvakrát do týždňa (utorok a piatok) po 

jednej hodine. 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. Zúčastnili sme sa školského turnaja prípravok 

kde sme vyhrali okresné kolo. 

 

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK –mladší žiaci 

Náplň bola zameraná na pohyb, šport, kolektívne hry. Deti si vyskúšali nové športy, techniku, 

hry ako napríklad florbal, hádzaná, in-line korčuľovanie, bicyklovanie, stolný tenis. Taktiež 

sme sa venovali tradičnému futbalu, vybíjanej, prehadzovanej, pohybovým hrám, 

skrývačkám...Najväčší ohlas mal florbal a futbal.  Deti boli k sebe tolerantné, dodržiavali 

bezpečnú hru, hrávali fair play. V zimných mesiacoch to bol hokej a korčuľovanie, stavanie 

snehuliakov.  

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK – chlapci 

Chlapci 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, saltá. 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. 8. mája sme navštívili aquapark v Bešeňovej. 



ŠPORTOVÝ KRÚŽOK – dievčatá 

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 hádzaná a florbal.  Dievčatá sa naučili byť jeden tím, spolupráca 

v kolektíve. 8. mája sme navštívili aqua park v Bešeňovej. V priebehu celého školského roku 

sme robili rôzne súťaže – Zober loptu, nie drogy, turnaje s chlapcami.   

Práca v športových krúžkoch sa deťom páčila, prinášala im radosť z pohybu, naučili sa aj  

prehrávať.  

Pohybom ku zdraviu! - to je vlastne náplňou športového krúžku. 

MAŽORETKY 

Hlavným cieľom záujmového krúžku Mažoretky bolo naučiť dievčatá pracovať 

s mažoretkovou paličkou a s pom – pomami, základy baletu, držanie tela. Mažoretky sa 

spájajú s rôznymi druhmi tanca : ľudový tanec, latino. Dievčatá sa naučili pracovať nielen 

s mažoretkovou paličkou a s pom-pomami, ale aj disciplíne a tímovému správaniu. Základy 

mažoretkového športu sa podarilo  dievčatám uchopiť veľmi rýchlo, čomu nasvedčuje aj 

nacvičená choreografia s náčiním pom-pom, s ktorou sa predviedli aj na kultúrnych 

podujatiach Deň matiek  a Petropavlovské hody v  Makove. 

 

SVET LEGA 

Práca v tomto krúžku sa nám veľmi darila, lebo tento krúžok existoval už v minulých 

školských rokoch a chlapci ho navštevovali. Pribudli len štyria 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 

svoje výrobky hodnotili ústne a formou výstavky v priestoroch ŠKD, fotografovaním 

a následne ukladaním do počítača.  Nasnímali sme niektoré výrobky, hlavne ich funkčnosť, 

ktoré môžeme prezentovať v počítači. Niektoré detí pracovali s návodom, iné zasa sa snažili 

vytvárať práce podľa vlastných nápadov. Ako sa im to darilo, môžeme 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, piekli a zdobili medovníčky....  Krúžok 

pracoval už siedmy rok. 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 na mobil, taštičky na stravenky, viazanie uzlov, 

aranžovanie...  Práce sme hodnotili ústne, výstavkou v priestoroch ŠKD1 a deti si ich brali 

domov.  Takisto sme svojimi prácami potešili starších ľudí, kamarátov, rodičov.   



VÝTVARNÝ KRÚŽOK 

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  súťaží: 

-Eko plagát- zapojili sa žiačky: N. Bugalová, B. Kamenárová, N. Hazuková, T. Dybalová 

- Zimné  a olympijské športy  (do súťaže sme poslali 3 práce) 

- Mária Terézia (zaslaných 5 prác) 

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. Na deň detí 1.6. sa deti z výtvarného krúžku 

zúčastnili aktivít a podujatí, ktoré pre detí pripravilo nákupné centrum Mirage v Žiline, kde sa 

spoločne naše deti s ostatnými deťmi zapojili do tvorby najväčšieho leporela na Slovensku. 

Tak sme aj mi pár obrázkami prispeli  k tomuto spoločnému dielu.  

SCRATCH   

  

Cieľom krúžku bolo rozvíjať vedomosti žiakov v programovacom jazyku Scratch. Scratch je 

nový programovací jazyk, v ktorom sa dajú jednoducho vytvárať interaktívne príbehy, hry 

a animácie, a ktorý umožňuje zdielať naše výtvory na webe. Vďaka jeho jednoduchosti sa 

výborne hodí na výučbu programovania, základov algoritmizácie a objektového prístupu 

k programovaniu. 

Činnosť prebiehala najmä v multimediálne učebni, kde žiaci pracovali s notebookmi, tabletmi 

a s interaktívnou tabuľou, využívali sme i robota Ozobota, ktorý nám bol na krúžok zakúpený. 

Počas trvania krúžku sa nám podarilo pripravovať i na Hour of code v rámci ktorého sme 

získali a využili možnosť otvorenej hodiny programovania scratch a robota ozobota od 

spoločnosti Webrebel. V závere šk. roka sme išli do Čadce na predstavenie Transformers. 

 

MATEMATICKÝ KRÚŽOK 

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

pohovory na stredné školy .Prihlásilo sa do neho  všetkých 20 žiakov  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.  

 

 

 



PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9 

Hlavným cieľom krúžku bola dôsledná príprava žiakov na T9 a na prijímacie skúšky. 

Náplňou spoločných stretnutí bolo intenzívne opakovanie učiva v rámci jednotlivých 

jazykových rovín, slohovú i literárnu zložku jazyka. Bola využívaná najmä forma riešenia 

testových úloh a úloh zameraných na čitateľské zručnosti. Tento cieľ sa nám podarilo splniť, 

škola dosiahla v T9 veľmi dobré výsledky. 

Oddychovými aktivitami boli návšteva divadla, galérie, nácvik kultúrnych a umeleckých 

programov.  

 

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 2016/2017  pracovalo vo folklórnom súbore Makovníček 37 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 16 
00 

hod
. 
v priestoroch

 
ZŠ 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 i príjemné 

prekvapenia. V tomto školskom roku sa FS Makovníček okrem pravidelných skúšok 

prezentoval nasledujúcou činnosťou:  

24.10.2016  Vystúpenie súboru v DD Makov pre seniorov  v rámci  Mesiaca úcty k starším 

10. 12.2016  Vystúpenie FS Makovníček vo Vysokej nad Kysucou na Vianočných trhoch 

s pásmom Vinšujeme temu domu 

11.12.2016 Vystúpenie v KD Makov na vianočnej akadémii obce Vianoce u nás doma s 

pásmom Vinšujeme temu domu a Zimné hry 

16.01.2017 Retrosánkovačka v dobových kostýmoch spojená s občerstvením 

10.03.2017 Účasť na folklórnej prehliadke Slávici Horných Kysúc v KaSS v Turzovke so 

spevohrou Čert a Kača a sólisti súboru 

16.03. 2017 Vystúpenie na členskej schôdzi OZ zamestnancov a dôchodcov ZŠ s MŠ Makov so 

spevohrou Čert a Kača  

17.03.2017 Vystúpenie na regionálnej súťaži V rytme ľudového tanca v Čadci, kde získal 

1.miesto a postup na krajskú súťaž s pásmom Chodzenje s majku 

20.04. – 21.04. 2017 Pracovné sústredenie FS Makovníček v penzióne Javorník Kasárne 

30.04.2017 Vystúpenie na krajskej súťažnej prehliadke Kubínske krpčeky v Dolnom Kubíne, 

kde sa umiestnil v striebornom pásme 

14.05. 2017 Vystúpenie FS Makovníček v KD Makov z príležitosti Dňa matiek 



17.05.2017 Slávik Slovenska 2017 –  dvaja sólisti súboru, ktorí sa umiestnili na 1. mieste 

s postupom na krajskú súťaž 

24.05.2017 Účinkovanie na X.ročníku detského folklórneho festivalu Kujem, kujem 

podkovičku v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste  

30.05.2017 Pieseň spája svet – vystúpenie sólistov súboru na súťažnej prehliadke speváckych 

zoskupení zo zariadení pre seniorov a detí zo spolupracujúcich organizácií v Čadci 

31.05.2017 Slávik Slovenska – krajské kolo v Žiline –  účasť sólistov súboru  

01.07.2017 Vystúpenie FS Makovníček na Makovských hodoch 

 

 

 

 

 

 

 


