
PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV PRE ŠK. ROK 2022/2023 
 

Meno 
vedúceho ZU 

Názov ZU + krátka popis Deň/ 
čas 

ročníky   
max. počet 

žiakov 

Časová 
dotácia/ 

iné poznámky 

Helena 
Rybárová 

Karate I  
(všeobecná pohybová príprava detí s prvkami 

karate, kata, športové karate) 

pondelok 
14:35-15:35 
1.- 5. roč.   
(25 žiakov) 

 
  

1h týždenne 

Helena 
Rybárová 

Karate II 
(všeobecná pohybová príprava detí s prvkami 

karate, kata, športové karate) 

streda 
14:35-15:35 
1.- 5. roč. 

(25 žiakov) 

1h týždenne 

Mgr.et Mgr. 
Lucia 
Albedinská 

Didaktické hry v matematike 
(rozvoj matematických zručností hravou 

formou, sudoku, hlavolamy, matematické 
hádanky) 

utorok 
14:40-15:40 
7.- 9. roč. 

1h týždenne 

Mgr.Bc. Ivana 
Paúrová 

Multimediálny krúžok 
(pc hry, programovanie v Scratchi, doplnková 

inf na opakovanie učiva) 
  

streda,  
14:35 - 
16:35 

5.- 9. roč. 
 

2h 2x do mesiaca 

Mgr. Jana 
Kaňová 

Chemický krúžok 
(efektné chemické pokusy) 

streda 
13:50-15:50 
7.- 9. roč. 

 

2 h 2x do mesiaca 

Mgr. Jana 
Kaňová 

Krúžok varenia 
(základy varenia, príprava a realizácia 

receptov) 

utorok 
14:00-16:00 

5.-8. roč 
(1 skupina-
15 žiakov) 

 

2h 1 skupina  
 

max 2 skupiny  
2x do mesiaca 

Ing. Marcel 
Prievozník 

Discussion club/Diskusný klub 
(rozvoj rozprávacích anglickom jazyku na báze 

voľnej diskusie na rôzne zaujímavé témy)  

streda 
14:45 - 
15:45 

5.- 9. roč. 
 

1 h týždenne 

Ing. Marcel 
Prievozník 

Programovanie 
(tvorba algoritmov v rôznych programovacích 

jazykoch, tvorba zmysluplných, užitočných 

programov, hier, …)  

pondelok  
14:45 -15:45 

5. - 9. roč. 
 

1 h týždenne 



Mgr.Barbora 
Chudobová 

Hravá nemčina 
(rozvoj zručností komunikácie, slovnej zásoby 
a gramatiky nemeckého jazyka hravou formou) 

streda 
13:50 - 
15:50 

4. - 5. roč. 
(15 žiakov) 

2h každý druhý 
týždeň 

Mgr. Renáta 
Kubroš  

Bezpečne na bicykli 
(základy bezpečnej jazdy a pohybu na ceste, 
pravidlá cestnej premávky, praktické jazdy na 

kolobežke, motokáre a bicykli) 

pondelok 
13:50-14:50 
2.- 5. roč. 

(20 žiakov) 
 

1 h týždenne 
 

prerušenie 
činnosti počas 

zimných mesiacov 

Mgr. Renáta 
Kubroš  

Multimediálny 2.-4. ročník  
(bezpečnosť na internete pre deti, základy 

programovania, informatická súťaž,webové stránky 
na opakovanie učiva, hry) 

štvrtok 
13:50-14:50 
2.- 4. roč. 

1 h týždenne 

PaedDr. Janka 
Brxová 

FS Lienka 
(hudobno-tanečno-spevácky súbor, 

prezentácia folklórnych tradícii, základná 
výuka hry na zobcovú flautu) 

štvrtok 
13:30-14:30 
2. - 4. roč. 
(17 žiakov) 

1 h týždenne 
veľký SŠKD 

Mgr. Zdena 
Isteníková 

Športový krúžok 
(všeobecná pohybová príprava: pohybové, 

štafetové a športové hry…vybíjaná, 
prehadzovaná, futbal, basketbal, kondičné a 

koordinačné cvičenia..) 

pondelok   
13:50 - 
15:50 

3. - 4. roč.  
(20 žiakov)  

2h každý druhý 
týždeň 

 
veľká telocvičňa 

Mgr. Zuzana 
Krňová  

Tvorivé dielne I. 
kreatívne činnosti s využitím rozličných 

materiálov /práce s papierom, kartónom, 
textilom, vlnou, modelovacou hmotou, drôtom, 

odpadovým a prírodným materiálom, šitie, 
háčkovanie, modelovanie, maľovanie, 

kreslenie/ 

streda  
13:30 -14:30 

1.- 2. roč. 
 

1h týždenne  
 

veľký klub 

Mgr. Iveta 
Pastorková 

Hravá slovenčina 
(práca s textom, literárne súťaže) 

štvrtok  
14:45 - 
15:45 

5.- 8. roč. 

1 h týždenne 
 

učebňa č. 109 
(VI.SA) 

Mgr. Martina 
Jalovičárová 

Poznaj a chráň 
(uplatňovanie environmentálnej výchovy v 

praxi: interiér a exteriér školy) 

piatok 
13:00-15:00 

4.- 9. roč 

2h každý druhý 
týždeň 

(deň vyberieme 
podľa platného 

rozvrhu) 
 
učebňa 204 (lab.) 

arborétum, 
priestory školy 

Mgr. Iveta 
Ligdayová 

Tvorivé dielne II 
kreatívne činnosti s využitím rozličných 

materiálov /práce s papierom, kartónom, 
textilom, vlnou, modelovacou hmotou, drôtom, 

odpadovým a prírodným materiálom, šitie, 
háčkovanie, modelovanie, maľovanie, 

kreslenie/ 

utorok 
13:15-14:15 
3.- 4. roč. 

1h týždenne 
veľký klub alebo 

trieda IV. CHR /č. 
045/ 



PaedDr.. Mária 
Baučeková 

Historický bádateľ 
(poznávanie historickej Žiliny a jej okolia- 

výlety, exkurzie) 

piatok 
5.- 8. roč 
10 žiakov 

1x do mesiaca 
4 hodiny- 
teoretická 

príprava+výlet 

Mgr. Ivana 
Haščíková 

Cvičenia zo SJL 
(príprava na Testovanie 9 a prijímacie skúšky 

zo SJL) 

utorok 
13:50-14:50 

9.roč. 

1h týždenne 
 

Mgr. Jozef 
Juríček 

Cvičenia z MAT 
(príprava na Testovanie 9 a prijímacie skúšky 

z MAT) 

streda 
13:50-14:50 

9.roč 

1h týždenne 
 

Mgr. Silvia 
Tichá 

Konštrukčné hry 1 
(základy rozvoja jemnej motoriky, koordinácie, 

logiky…) 

 pondelok 
13:30-14:30 

1.-2. roč. 
(15-20 

žiakov) 

1h týždenne  
 

SŠKD 

Mgr. Martina 
Haladová 

Konštrukčné hry 2 
(základy rozvoja jemnej motoriky, koordinácie, 

logiky…) 
 

utorok 
14:00-15:00 

3.-4. roč. 

(15-20 

žiakov) 

1h týždenne   
SŠKD 

Mgr. Andrea 
Šimková 

Pohybovo-tanečný krúžok 
(Rozvoj pohybových zručností, učenie sa 

základných krokov rôznych tancov, 
jednoduché choreografie) 

štvrtok 
14:00 - 
15:00 
5.-9. 

(15 - 20 
žiakov) 

1h týždenne 

Mgr. Dávid 
Ilčík 

Školské správy 
(príprava spotov, mapovanie udalostí na škole, 

spravodajstvo) 

pondelok 
15:30 -17:30 

5.-9. roč. 
(10 - 15 
žiakov) 

2h týždenne 

Marián Vrábel Inline korčuľovanie 
 

piatok 
13:00-15:00 

1.-5. roč. 

2x mesačne po 2 

hodiny 
Žiak si musí 

priniesť vlastné 

korčule a prilbu. 

Doporučujú sa aj 

lakťové a kolenné 

chrániče 

Mgr. Martin 
Marcinek 

Športový krúžok 
(rozvoj pohybových schopností v športových 

oblastiach ako  lezenie, florbal, futsal, 
basketbal) 

štvrtok 
14:35-16:35 

6.-9. roč. 

2h každý druhý 
týždeň 

 
veľká telocvičňa 

 


