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1. Poslanie školského klubu detí 
 
 
Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša 
práca v školskom klube detí. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený 
so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením 
pedagógov- vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po 
povinnom školskom vyučovaní. Výchova v školskom klube detí je jednou 
z najznámejších a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti 
mladšieho školského veku v čase mimo vyučovania. Vo výchovno- vzdelávacej 
práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo 
vyučovania sa rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu 
a nezmenila sa na doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, 
hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah 
nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, 
pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo 
vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. 
 
 
Hodnoty uznávané v školskom klube detí ( ŠKD): 
 
 
 sloboda 
 ľudskosť 
 vzdelanie 

 
 
 
2.  Ciele výchovno - vzdelávacej práce 
 
 
Výchova a vzdelávanie v tomto školskom roku sa uskutočňuje podľa výchovnovzdelávacieho 
programu a to: 
 a, štátny výchovno – vzdelávací program, ktorý vymedzuje obsah výchovy a 
vzdelávania 
 b, školský vzdelávací a výchovný program školy, podľa ktorého sa výchova  a      
vzdelávanie uskutočňuje, umožňuje posilniť autonómiu školy a špecifické zameranie školy 
 
 Vyplývacúc z národného programu schváleného vládou SR 9.1.2008 budeme klásť 
dôraz na plnenie úloh: 
– organizovať voľnočasové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu v oblasti zdravej 

výživy, športové aktivity a pobyty v prírode 
– umožniť žiakom ŠKD využívať multifunkčné ihriská v areáli školy 
– eliminovať nevhodné správanie, rizikové správanie, delikvenciu, kriminalitu 
– naďalej venovať zvýšenú pozornosť žiakom so sociálne slabších rodín, najmä v príprave 

na vyučovanie 
– spolupracovať s triednym učiteľom, rodičom a inými organizáciami podieľajúcimi sa na 

výchove a vzdelávaní, využívať školskú knižnicu, počítačovú učebňu 
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3.  Materiálne, personálne a ekonomické podmienky 
 
 
V tomto školskom roku máme v ŠKD vytvorených päť oddelení, zapísaných 122 detí  

 
1.Oddelenie Vychovávateľka H.Zezulová 1.A , 1.C 23 detí 

 
2.Oddelenie Vychovávateľka Mgr.M.Štrbáková 1.B,  3.A 25 detí 

 
3.Oddelenie Vychovávateľka Mgr.S.Vöröšová 2.A., 2C . 

4.A 
26 detí 

4.Oddelenie Vychovávateľka H.Jevočinová 2.B., 
4.A.,5.A 

23 detí 

5.Oddelenie Vychovávateľka D.Čopíková 3.B , 4.B 25 detí 
 

   SPOLU 122 detí 
 

 
 

 
 
3.1  Všeobecná charakteristika  
 

Školský klub detí má 5 oddelení, ktoré sa nachádzajú na prízemí a v suteréne budovy 
školy. ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych 
sviatkov denne  od 6,30 hod. do 17,30 hod. Počas školských prázdnin nie je v prevádzke pre 
nezáujem zo strany rodičov. 
Triedy sú súčasne aj miestnosti pre ŠKD, pre nedostatočné  priestorové podmienky sú     
upravené na tzv. herne, vybavené kobercom, farebným  nábytkom, hračkami, stavebnicami 
a didaktickou technikou, počítačom. Snažíme sa, aby sa deti cítili príjemne a uvoľnene. 
 
 
3.2  Podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrana zdravia: 
 
Deti na začiatku šk. roka sú  oboznámené s  vnútorným poriadkom ŠKD, priebežne sú 
informované s bezpečnostnými predpismi, čo sa týka správania sa v prírode, na školskom 
dvore,  telocvični, na vychádzkach, na exkurziách, kultúrnych podujatiach,  sú poučení o 
rešpektovaní a riadení sa pokynmi pedagóga. 
 
 
3.3  Materiálne podmienky 
 
- školský klub nemá svoje miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania v triedach, 
- hygienické zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako triedy, 
- nábytok v triedach je vhodný, rozmiestnený tak, aby vyhovoval tak individuálnej ako aj 

skupinovej práci, priestory sú vybavené odpočinkovými kobercami, 
- prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí, 
- dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál, 4 kolobežky a iné hračky 
- hračky a športový materiál pravidelne dopĺňame, 
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- v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, školská knižnica, priľahlé                        
multifunkčné ihrisko, miestnosť s audiovizuálnou technikou.  

3.4  Personálne podmienky 
 

- v školskom klube pracuje 5 kvalifikovaných vychovávateliek,  
- vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie, 
- pripravujú pestrý výchovný program, 
- podporujú dodržiavanie školského poriadku, upevňujú hygienické návyky, 
- udržujú s rodičmi kontakt,  
- spolupracujú s inými inštitúciami, hlavne s Centrom voľného času - ESKO 

 
Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú                       

do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda oddelenie odchádza        
z jedálne spoločne.  

V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožňujeme 
žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu v areáli školy 
s množstvom zelene a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov. 

V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo 
vypracujú úlohy, opakujú učivo. 
Počas pobytu v školskom klube majú deti možnosť navštevovať rozne záujmové  krúžky 
školy na vzdelávacie poukazy. 
 
 
4.   Charakteristika žiakov 
 

Školský klub detí navštevujú žiaci z okolia školy, hlavne z časti Trnávka. Rozsah 
dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič                   
na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič 
písomne. 
 
5.   Charakteristika vychovávateliek 
   
Chod školského klubu zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky na plný pracovný úväzok 
Samoštúdiom si rozširujú a dopĺňajú svoje vzdelanie. Podľa ponuky a možnosti vzdelávania, 
navštevujú rozne semináre poriadané najma MPC. 
 
 
Účasť žiakov v ŠKD sa kontroluje formou dochádzky každý deň. Hodnotenie formou rôznych 
symbolov a stanovení pravidiel v správaní a v následnom hodnotení. Využívanie rôznych 
foriem odmien a pochvál. 
 

 
6.   Obsahová stránka ŠKD 

 
ŠKD je po obsahovej stránke zameraný na tieto činnosti: 
 

• odpočinkovo relaxačná činnosť – spôsob odpočinku má mať individuálny charakter, 
pri ktorom však musíme dbať na pokojné prostredie, vhodné intenzívne pohybové 
činnosti, ktoré kompenzujú záťaž po vyučovacom procese ako aj pravidelný pohyb na 



 9

čerstvom vzduchu, počas tejto činnosti je vhodné využívať magnetofónové kazety 
s rozprávkami alebo pesničkami. DVD nosiče  alebo VHS kazety s rozprávkami 

 
 

• rekreačná činnosť – má väčšinou charakter pohybových hier s pevnými pravidlami, 
ktoré pomáhajú upevňovať vôľové vlastnosti detí. Spontánne rekreačné činnosti majú 
zodpovedať požiadavkám duševnej hygieny a vychádzať z vnútorných potrieb detí. 

• záujmová činnosť 
• príprava na vyučovanie 
• spoločensko-prospešná činnosť 
• tréningová činnosť:  

- nácvik netradičných energických hier, ktoré pomáhajú uľahčiť učenie, zabraňujú 
únave, rozvíjajú schopnosť čítania, písania a matematických schopností /za pomoci 
špeciálneho pedagóga/ zlepšujúcich koncentráciu, pozitívne myslenie a priestorovú 
orientáciu ako aj činnosti zamerané na zrakové a sluchové vnímanie 

• spoločensko-vedná záujmová činnosť 
• telovýchovná záujmová činnosť 
• hudobno-výchovná záujmová činnosť 
• literárno-dramatická záujmová činnosť 
• prírodovedná záujmová činnosť 
• dopravná výchova 
• pracovno-technická záujmová činnosť 
• výtvarná záujmová činnosť 
• enviromentálna výchovná činnosť – cieľom je zdravé životné prostredie  

 

7.   Organizácia ŠKD 
 
Činnosť Školského klubu detí (ďalej len ŠKD) je usmerňovaná podľa vyhlášky MŠV SR 
č.28/1995 Z.z. o školských kluboch detí v znení neskorších predpisov.  
Činnosť s deťmi je podľa týždenných plánov rozdelená na výchovno-vzdelávaciu, 
odpočinkovú a relaxačnú, záujmovú a prípravu na vyučovanie.  
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednotlivých oddeleniach podľa týždenných 
plánov, v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy, princíp dobrovoľnosti, príťažlivosti a 
práva dieťaťa. Využívaním a striedaním rôznych metód a foriem práce sa p. vychovávateľky 
ŠKD snažia zaujať a aktívne zapojiť deti do činnosti.  
Odpočinkové a relaxačné činnosti prinášajú deťom uvoľnenie po vyučovaní, hry, voľné 
kreslenie, čítanie, rozhovory a oddych. V záujmových činnostiach sa p. vychovávateľky 
zameriavajú na rozvoj zručnosti a uspokojovanie špeciálnych záujmov a potrieb detí.  
Významnou činnosťou ŠKD je učiť deti pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si 
správny spôsob učenia. Príprava na vyučovanie poskytuje deťom možnosť vypracovať si 
domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní. 
Všetky tieto činnosti sú obohacované rôznymi spoločnými akciami, súťažami a besedami.  
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8.  Ciele a zameranie ŠKD 
 

• Pokračovanie v plnení edukačného procesu školy 
• Poskytovanie takých podmienok, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo 

vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať 
zručnosti a naučiť sa kreatívnemu spôsobu života.  

• Príprava deti na vyučovanie, prehlbovanie ich vedomosti, zručnosti a vytváranie 
priestoru na doplňovanie vedomostí u slabšie prospievajúcich žiakov.  

• Zabezpečovanie rozvoja záujmovej činnosti detí, možnosť relaxácie formou 
kolektívnych hier, súťaží, pohybových aktivít a vychádzok.  

• Orientovanie pedagogického prístupu na posilňovanie humánnych, priateľských 
vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania detí s 
rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov.  

• Rozvíjanie výchovy k životnému prostrediu, venovanie pozornosti súčasným 
ekologickým problémom a ochrane prírody.  

• Aktívne venovanie sa organizovanému využitiu voľného času detí, prevencii pred 
drogovou závislosťou ako aj začleňovaním do rôznych spoločenských skupín. 

• Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné účelné a tvorivé využívanie času 
mimo vyučovania počas školského roku aj prázdnin 

• Poskytovanie aktívneho aj pasívneho oddychu žiakom na regeneráciu fyzických 
a psychických síl 

• Výchova žiakov k tolerancii 
• Oboznamovanie žiakov s témami predsudkov, diskriminácie a stereotypom ako aj 

naučiť uznávať rozmanitosť a právo ľudí na rozdielny názor. Vysvetleným týchto 
termínov a volením špeciálnych aktivít orientovaných na posilnenie sebadôvery je 
možné do značnej miery predchádzať šikanovaniu na škole hlavne u žiakov vyšších 
ročníkov. 

• Výchova žiaka k lepšej schopnosti vážiť si samého seba, môže predchádzať vzniku 
a rozvoju konfliktov    

• Výchova k právam a povinnostiam žiaka. 
• Výchova k uvedomelosti a sebaúcte. 
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9.   Hlavné úlohy ŠKD 
 

• Zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarov motivovať deti k 
radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD.  

• V rekreačnej činnosti využívať športové, pohybové a súťaživé hry. Veľkú pozornosť 
venovať bezpečnosti, najmä pri športových činnostiach.  

• V príprave na vyučovanie venovať pozornosť upevňovaniu a precvičovaniu učiva 
formou didaktických hier, písaniu domácich úloh a čítaniu.  

• Pestovanie lásky u detí  k materinskému jazyku, dbať na používanie spisovného 
jazyka.  

• Aktívna spolupráca s triednymi učiteľmi.  
• Venovanie pozornosti rozvoju fantázie pri práci s rôznym prírodným materiálom, 

učenie detí prírodu nielen spoznávať, ale ju aj rešpektovať, využívať vychádzky do 
prírody na ochranu životného prostredia.  

• Individuálnym prístupom podporovanie rozvoja detí prejavujúcich talent a nadanie, 
vytváranie podmienok pre ich rozvoj v čase záujmovej činnosti. ,  

• Rozvíjanie estetického cítenia detí, zameranie sa na skrášľovanie priestorov ŠKD a 
okolia školy, sledovanie dosahovania zručností pri používaní netradičných metód 
a foriem 

• Spolupráca s rodičmi, výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom pri riešení 
výchovných problémov žiakov.  

• Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD, poriadku dňa, dbať na dodržiavanie zásad 
hygienických návykov,  

• Vedenie žiakov k návykom správneho a kultúrneho stolovania, slušnému správaniu sa 
v školskej jedálni počas obeda 

 
 
 
     10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
       Zameraniea ciele nášho výchovného programu ako aj analýza súčasného stavu ďaľšieho  
       vzdelávania vychovávateliek ukazuje potrebu orientácie sa ďaľšieho vzdelávania vycho- 
       vychovávateliek najmä na metódy zážitkovej výchovy , na problematiku netradičných  
       nenáročných relaxačných a záujmových činností, ochranu detských a ľudských práv  
       a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie. 
 
              Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek budeme zabezpečovať :  
 

- umožňovaním rozvoja zručností vychovávateliek potrebných pre vyššie uvedený 
okruh kontinuálného vzdelávania, 

- sprostredkovaním najnovších poznatkov metodiky výchovy jednotlivých oblastí  
výchovy a neformálneho vzdelávania, 

- pripravovaním vychovávateliek pre prácu s modernými IKT, 
- podnecovaním tvorivosti vychovávateliek . 
 
Uvedené vzdelávania zabezpečíme činnosťou metodického združenia vychovávateliek, 
prizývaním  odborných lektorov priamo do ŠKD a účasťou vychovávateliek na vzdelávaní 
mimo sídla ŠKD . 
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    11.   Organizačné opatrenia 
 

• Vypracovanie  spoločného plánu práce ŠKD 
• Orientovanie výchovnej práce podľa schváleného rámcového plánu ŠKD 

a celoročného plánu pre školy 
• Dodržiavanie skladby zamestnania a programu dňa 
• Dbanie na disciplínu detí hlavne pri presunoch do jedálne a pri obede 
• Pravidelná aktualizácia násteniek a výzdoba tried prácami detí 
• Denné zapisovanie dochádzky detí a činnosť v ŠK. Zápis musí súhlasiť s týždenným 

plánom, v prípade zmeny zapísanie dôvodu  
• Zapisovanie odchodov žiakov a vyvesenie alebo ich uloženie na viditeľnom mieste  
• Pri preberaní detí od triednej učiteľky je nutná vzájomná komunikácia, zadanie 

domácich úloh, oboznámenie vychovávateľky s dopoludňajšou činnosťou, vhodné je  
tieto informácie odovzdávať aj na písomne /zaviesť zošit,  úprava (vytvorenie 
informačného systému) /  

• Spolupráca triednych učiteľov a vychovávateľov pri tvorení a nácviku programu na 
Vianočnú besiedku a iné programy aj pre rodičov 

  
 
 
 
 12.   Plán práce MZ ŠKD na školský rok 2012/2013 

 
V tomto školskom roku máme v ŠKD vytvorených päť oddelení. 
 
1.Oddelenie Vychovávateľka H.Zezulová 1.A , 1.C 23 detí 

 
2.Oddelenie Vychovávateľka Mgr.M.Štrbáková 1.B,  3.A 25 detí 

 
3.Oddelenie Vychovávateľka Mgr.S.Vöröšová 2.A., 2C . 

4.A 
26 detí 

4.Oddelenie Vychovávateľka H.Jevočinová 2.B., 
4.A.,5.A 

23 detí 

5.Oddelenie Vychovávateľka D.Čopíková 3.B , 4.B 25 detí 
 

   SPOLU 122 detí 
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Práca v ŠKD bude v tomto školskom roku prebiehať podľa pokynov a smerníc vydaných pre 
ŠKD. 
 
Príprava na vyučovanie: 
 

- viesť deti k samostatnosti v práci 
- rozvíjať logické myslenie 
- využívať didaktické hry 
- zameriavať sa na pomoc slabším a integrovaným žiakom 
- rozvíjať motorické a grafomotorické zručnosti 
- upevňovať vedomosti získané v škole 

 
 
 
Výchovná činnosť: 
 

- komunikácia s učiteľmi a rodičmi 
- využívať prvky environmentálnej výchovy 
- rozvíjať fyzickú a duševnú stránku dieťaťa 
- upevňovať pracovné a seba obslužné návyky 
- predchádzať negatívnym prejavom hrubého násilia 
- preventívne pôsobiť v oblasti drogovej prevencie 
- rozvíjať morálne a charakterové vlastnosti 
- viesť deti k hygienickým návykom, slušnému stolovaniu a sebaovládaniu 
- pestovať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu 

 
Záujmová činnosť: 
 

- realizovať telesné aktivity na čerstvom vzduchu 
- organizovať záujmové podujatia zamerané na dopravnú výchovu 
- hravou formou využívať prvky environmentálnej a sexuálnej výchovy, relaxačné 

cvičenia a didaktické 
- vytvárať aktivity zamerané na odstraňovanie intolerancie, hrubosti a násilia medzi 

deťmi 
- podieľať sa na výzdobe interiéru tried a školy 
- zamerať sa na priadok v triedach, chodbách, šatniach 
- pestovať kladný vzťah ku kultúre návštevou divadelných a kultúrnych podujatí 
- skrášľovať okolie školy 
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13.  Kompetencie detí ŠKD 

Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov našej školy. V procese výchovno-
vzdelávacej činnosti mimo vyučovania sa rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých 
tematických oblastiach výchovy. Sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti 
a celkového  výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD. 

Na úrovni zodpovedajúcej individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke  pobytu v ŠKD 
má dieťa osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

Kompetencie učiť sa učiť 

• rieši nové, neznáme úlohy a situácie 
• zúčastňuje sa vedomostných súťaží 
• prejavuje záujem o nové informácie 
• má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 
• vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení 

a v iných činnostiach, 
• uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

Komunikačné kompetencie 

• zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor 
• vypočuje si opačný názor 
• rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT 
• prijíma spätnú väzbu 
• vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu 

stupňu vzdelávania 
• dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 
• uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 
• na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie, 
• chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

Sociálne a osobné kompetencie 

•  pomenuje svoje potreby, city a pocity 
• zvládne jednoduché stresové situácie 
• vlastným postupom rieši jednoduché konflikty 
• presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti 
• rešpektuje úlohy skupiny 
• efektívne spolupracuje v skupine 
• uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením 
•  uvedomuje si potreby ostatných detí 
• poskytne pomoc alebo pomoc privolá 
• má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 
• uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 
• dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
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• uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 
aktívnym trávením voľného času 

• dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 
• uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 
• má osvojené základy pre efektívnu prácu vo dvojiciach a  spoluprácu v skupine, 

dokáže prijať nové úlohy v skupine 
• dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi 

pri  spoločnej práci, 
• uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, je tolerantný, ohľaduplný, nápomocný 
druhým, 

Kompetencia riešiť problémy 

• vníma a sleduje problémové situácie ŠKD, v škole,  vo svojom najbližšom okolí, 
adekvátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností 
z danej oblasti, 

• pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti 
riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 
podobných alebo nových problémoch, 

• pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným, chápavým 
a spolupracujúcim spôsobom, 

Pracovné kompetencie 

• prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh 
• plánuje a hodnotí svoje činnosti 
• prijíma nové informácie a poznatky 
• dokončí prácu 
• kultivuje svoju vytrvalosť 
• plní si svoje povinností 
• ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre 

praktický život, rozvíja manuálne zručnosti 

Občianske kompetencie 

• uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb 
• uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie 
• je otvorený  primeranému participovaniu na živote v oddelení 
• prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám, 

Kultúrne kompetencie 

• pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu 
• rešpektuje iné kultúry a zvyky 
• má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr 
• rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj, 
• prijíma kultúrne podnety 
• je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine 
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• rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie 
• ovláda základy kultúrneho správania 
• pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  
• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 
• kultivuje svoj talent 
• dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov 
• ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka 

  

 
 
 
 
 
 
Námety pre činnosť v jednotlivých mesiacoch v ŠKD 
 
September: 
 

- začiatok školského roka, organizačné pokyny 
- zaradenie detí do oddelení 
- pestovanie hygienických návykov, slušné stolovanie – etické normy správania 
- práca s prírodným materiálom 
- výchova detí k disciplíne – v šatniach, jedálni 
- Svetový Europský deň bez áut 
- Ľudské práva pre deti – 1. zásada 

 
Október: 
 

- jesenná fantázia – výstava plodov jesene 
- šarkaniáda – mesiac so šarkanmi 
- vtipnejší vyhráva 
- jesenná výzdoba tried, spoločných priestorov 
- týždeň zdravej výživy – Deň jablka 
- mesiac úcty k starším 
- Sviatok patróna ochrancu prírody,  zvierat a vtákov / sv.František z Assisi / 
- Ľudské práva pre deti  - 2. zásada 
-  

 
November: 
 

- protidrogová prevencia – besedy 
- zhotovenie kŕmidiel pre vtáčikov 
- hry na rozvoj matematickej predstavivosti 
- tvorenie vecí z drôtov 
- spomienka na zosnulých – návšteva cintorína 
- návšteva knižnice na Trnávke 
- pobyt na čerstvom vzduchu 
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- burza hračiek 
- Svetový deň pozdravov – súťaž 
- Súťaže v spoločenských hrách 
- Jesenný strom 
- Ľudské práva pre deti – 3. zásada 

 
December: 
 

- výroba vianočných výrobkov a pohľadníc 
- relaxačné chvíľky – otužovanie detí 
- návšteva nákupného centra Baumax 
- ozdoby na stromček z čokolády 
- Mikulášska diskotéka, divadelné predstavenie 
- vianočné zvyky, pranostiky – počúvanie vianočných kolied 
- výzdoba tried 
- hry na snehu, stavanie snehuliakov 
- upevňovanie hygienických návykov 
- Vitamíny – beseda, kresba 
- Ľudské práva pre deti – 4. zásada 

 
Január: 
 

- novoročné predsavzatia – beseda 
- príprava darčekov pre budúcich prvákov 
- didaktické hry na rozvoj vnímania pozornosti pamäti 
- beseda na tému „Starostlivosť o zvieratá v zime“ 
- pobyt na čerstvom vzduchu, súťaž o najkrajšieho snehuliaka 
- pravidlá cestnej premávky 
- karneval 
- Ľudské práva pre deti – 5. zásada 

 
Február: 
 

- obdobie fašiangov, výroba masiek, karneval 
- výzdoba spoločných priestorov 
- výroba darčekov – Valentín 
- sadrové odliatky 
- hry na rozvoj motoriky 
- základy slušného správania – sebadisciplína, tolerancia 
- pobyt na čerstvom vzduchu, hry na snehu 
-  
- urob dobrý skutok , denné vyhodnotenie 
- Ľudské práva pre deti – 6. zásada 

 
Marec: 
 

- Mesiac knihy, návšteva knižnice 
- čítanie rozprávok na pokračovanie 
- súťažné popoludnie s knihou 
- jar očami detí – výstava na chodbe 
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- vychádzky do okolia – sledovanie prebúdzajúcej sa prírody 
- dopravná výchova – beseda na tému Bezpečnosť na cestách 
- „Poznaj a chráň!“ – prírodovedný kvíz 
- VMR – Maťko a jeho najbližší – beseda 
- Ľudské práva pre deti – 7. zásada 

 
Apríl: 
 

- Mesiac lesov – kvíz 
- veľkonočné tradície – rozhovor 
- výroba veľkonočných výrobkov 
- výzdoba priestorov ŠKD a školy  
- tvorivé dielne – práca s odpadovým materiálom 
- lisovanie jarných kvetov 
- návšteva bábkového divadla 
- športové súťaže medzi oddeleniami 
- jarné upratovanie v okolí školy 
- kreslenie na chodník 
- zmyslové aktivity 
- vesmír očami detí – plagát 
- Ľudské práva pre deti – 8. zásada 

 
Máj: 
 

- Deň matiek – výroba darčekov pre mamičky 
- „Moja mama“ – kreslenie na chodník 
- tvorenie vecí z plodov 
- „Pôda a jej obyvatelia“ – sledovanie, pokus s dážďovkou 
- presádzanie kvetov 
- návšteva knižnice 
- športové hry na školskom ihrisku 
- vedomostný kvíz 
- návšteva ihriska – Kamenárska ulica 
- deti a  sladkosti – beseda 
- Ľudské práva pre deti – 9. zásada 

 
Jún: 
 

- MDD – zábavné popoludnie s deťmi z MŠ 
- vychádzky do prírody 
- športové a kolektívne hry na ihrisku 
- maľovanie na betón 
- ukončenie školského roka – opekanie, zábava pri ohnisku 
- Ľudské práva pre deti – 10. zásada 

 
          V ŠKD  využívať projekt „ SRDCE NA DLANI „  počas celého školského roka . 
 
 
          Plán práce v ŠKD sa počas roka môže dopĺňať rôznymi ponukami aktivít. 
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14. Výchovný  plán 
 
      Počet výchovno-vzdelávacích činností v jednotlivých oddeleniach ŠKD 
 
Názvy tematických oblastí výchovy 
 
 

  I. 
Odd. 

  II. 
Odd. 

  III. 
Odd. 

  IV 
Odd. 

     V. 
Odd.     

Vzdelávacia oblasť 
 

136 136 136 136 136 

Spoločensko  -  vedná oblasť 
 

 18  18  18  18  18 

Pracovno – tecnická oblasť 
 

 18  18  18  18  18 

Prírodovedno – environmentálna oblasť 
 

 18  18  18  18  18 

Esteticko-výchovná oblasť 
 

 54  54  54  54  54 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
 

 18  18  18  18  18 

      
 
 
Záujmové činnosti 
 
Názov  záujmovej činnosti 
 

 Počet hodín záujmovej činnosti 

Tenis                                60  
Pohybové hry                                60     
Maliarik                                60 
Počítačový krúžok                                60 
Šikovníček                                60 
Čitateľsko – výtvarný krúžok                                60 
Spevácko – tanečný krúžok                                60 
Orientálne tance                                60 
S batohom po Bratislave                                60 
Poznaj svoje mesto                                60 
Fotografický krúžok                                60 
Výtvarná dielňa                                60 
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15.   Výchovné štandardy  
 
      Nadväzujeme na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek                 
na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti 
zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na: 
výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to 
cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube detí primerane 
svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD; 
obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa 
ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať. 
 
 
 
 
 
 

Vzdelávacia oblasť 
Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Gramatické a matematické cvičenie Samostatne  písať úlohy 
Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie 
vedomostí, čítanie textu, reprodukcia 
príbehu  

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa  

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie 
s porozumením, sebavzdelávanie 

Byť otvorený získavať nové poznatky 
a informácie 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, 
zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry 

Rozvíjať získané poznatky 
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Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard 
Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 
pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 
školského poriadku ŠKD 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným  ľuďom, 
čo je tolerancia 

Prejavovať úctu k rodičom, starším  

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé 
stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie 
sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, 
ako pochopiť iných, sebaúcta 

Ovládať jednoduché zručnosti 
sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie 
a empatie 

Život so zdravotným postihnutím, čo je 
predsudok, vzťah k handicapovaným deťom 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so 
zdravotným postihnutím 

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, 
diskriminácia, moje práva, tvoje práva, 
spolužitie bez násilia 

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie 
ľudských práv a základných slobôd 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, 
úspechy slovenských športovcov, umelcov, 
mládeže 

Prejavovať základy hrdosti k národným 
hodnotám a tradíciám SR   

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna 
komunikácia, spolužitie bez násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 
v správaní sa 

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, 
správanie, ktoré podporuje konflikt, 
správanie, ktoré konfliktu predchádza 

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  
konflikty v oddelení/záujmovom útvare 

Asertivita, asertívne správanie  Obhajovať svoje názory 
Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, 
monológ 

Vypočuť si opačný názor 

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, 
rozprávanie o domove, prejavy úcty 
k ľuďom, čo je tolerancia 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším  

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, 
život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc 
v rodine 

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v 
harmonickej a rozvrátenej  rodine 

Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez 
násilia 

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 
v správaní sa 

Práca s počítačom, komunikácia 
s internetom, práca v textovom a grafickom 
editore  

Využívať všetky dostupné formy 
komunikácie 

Pracovno-technická oblasť 
Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie 
školského poriadku ŠKD, moje povinnosti 

Spolurozhodovať o živote v skupine 
Pracovať v skupine 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, 
v šatni  

Kultivovať základné sebaobslužné a 
hygienické návyky 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych 
profesií, úcta ku každému povolaniu, 
dodržovanie denného režimu, vývoj 
ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché 
osobné ciele 
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orientácia v čase minulosť, prítomnosť, bud. 
Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, 
presnosť a čistota práce 

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti 
za vykonanú prácu 

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, 
hrdosť na spoločný výsledok práce 

Vedieť   spolupracovať so skupinou 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 
pracovné postupy, zhotovenie darčeka, 
rozvoj jemnej motoriky, manipulačné 
zručnosti spolupráca 

Rozvíjať základy manuálnych a technických  
zručností 

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok 
v herni, v triede, sebaobslužné činnosti 

Získavať základy zručností potrebných  pre 
praktický život 

Získať základné zručnosti v tvorbe 
jednoduchých projektov 

Maska na karneval, kalendár oddelenia, 
návrh oddychového kútika v oddelení 

 
Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí 
obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, 
šetrenie energiami, vodou, temat. rozprávka 

Poznať základné princípy ochrany životného 
prostredia 

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie 
prírody a okolia ŠKD, zber papiera, 
triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej 
činnosti na tvorbe a ochrane životného 
prostredia 

 
Esteticko-výchovná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, 
galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, 
názvy ulíc, miestne noviny, história a dnes 

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v 
blízkom okolí 

Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu 
Netradičné výtvarné techniky, hudobné 
činnosti, športové činnosti 

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti  

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho 
podujatia 

Byť otvorený k tvorivej činnosti 

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, 
úprava zovňajšku  

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej 
estetickej úprave prostredia a svojej osoby 

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, 
Vianoce 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí 
v skupine 

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, 
audio nahrávka, rozprávka 

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu 
v bežnom živote 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné 
chvíľky 

Ovládať základné  hygienické návyky 

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, 
plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 
kolektívne loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, 
civilizačné choroby  

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  
alkoholu a iných drog 

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia 
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hry, netradičné športové disciplíny 
Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje 
zdravie, príčiny ochorenia, racionálna 
strava, potravinová pyramída 

Vyjadriť význam dodržiavania základných 
zásad zdravej výživy 

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie 
práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie 
podľa ročných období   

Uvedomovať si základné princípy zdravého 
životného štýlu 

Záujmová činnosť, športová súťaž  Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.   Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava  
I. oddelenie  

 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy formy 

Školský poriadok, BPOZ Predstavy o živote v škole, ŠKD Vysvetlenie, 
povzbudenie Spoločensko – vedná oblasť 

Spomienka na obete holokaustu Právo na život, spoločenské cítenie Film, vysvetlenie 
Deň srdca Správna životospráva, pochopiť 

význam dodržiavania zásad zdravej 
výživy 

Vysvetlenie aktivizácia 
 Prírodovedno-

enviromentálna oblasť 
Jeseň Ochrana životného prostredia Ekologické hry 
VV: Rozprávková  postava Fantázia, tvorivosť Ukážka 
HV: Pieseň: Kozliatka Vzťah k spevu Spev 
HpV: Zasadil som repku Rytmus, hudobný prejav Práca v skupine Esteticko – výchovná oblasť 
LV: V šírom poli zámoček Zdravé sebavedomie pri 

vystupovaní 
Dramatizácia 

Stavebnice LEGO Vedieť si samostatne vytýčiť 
jednoduché ciele 

Povzbudenie 
Pracovno – technická oblasť 

Zvieratko z papiera Rozvoj jemnej motoriky Vlastná práca 
Svetové strany Orientácia v priestore  
Futbal Radosť z pohybu, rýchlosť, 

obratnosť 
Aktivizácia 

IX. 

 
Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Triafanie do koša Odhad vzdialenosti Individuálny prístup 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Naša obec Predstavy o dennom živote Prezentácia Spoločensko – vedná oblasť Deň jabĺk Význam konzumácie ovocia Vysvetľovanie 
Pozorovanie zmien v prírode  Láska k prírode, environmentálna 

výchova 
Vychádzka Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Neživá príroda - pôda Skúmanie, rozoznávanie Práca s knihou 
VV: Jeseň – odtlačky listov Estetické cítenie Maľba 
HV: Počúvanie hudby – Peter Nagy a 
deti 

Rozvíjanie schopnosti vnímania 
hudobného prejavu 

Počúvanie 

HpV : Stonožka Hudobno-pohybové schopnosti Aktivizujúce 
hry 

Esteticko – výchovná oblasť 

LV: Medzinárodný deň školských 
knižníc  

Láska ku knihe Beseda 

Gaštanko Rozvoj zručností Názornosť 
Pracovno – technická oblasť Kľúčenka Pracovné návyky Individuálna 

práca 
Hľadanie pokladu Rozvíjanie orientácie Súťaž 
Skok z miesta Obratnosť Individuálny 

prístup 

X. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Hod loptičkou Pohybová zručnosť Cvičenia 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Moja rodina Vzťahy medzi príbuznými Hra na rodinu Spoločensko – vedná oblasť Deň boja za slobodu a demokraciu Spoločenské cítenie Rozhovor 
Zvieratá sú naši priatelia Starostlivosť o zvieratká Práca s 

encyklopédiou Prírodovedno-enviromentálna 
oblasť Životné prostredie Ochrana životného prostredia Vychádzka 

VV: Ovocie Vitamíny a ich význam Modelovanie 
HV: Pieseň – Slnko za hory zapadlo Cvičenie hudobného sluchu Spev 
HpV: Slepá baba Ľudové zvyky Aktivizujúce 

hry Esteticko – výchovná oblasť 

LV: Slovenské ľudové rozprávky od 
Dobšinského 

Dobro a zlo Navykanie 

Montážne a demontážne práce zo 
stavebnice 

Rozvoj zručností a tvorivosti Tvorivosť 
Pracovno – technická oblasť 

Prišívanie gombíka Bezpečnosť pri práci Záujmová práca 
Hon na líšku  Vytrvalosť, odolnosť Pochod terénom 
Triafanie do terča Pohybová zručnosť, presnosť Súťaž 

XI. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Minifutbal, tenis Rozvoj rýchlosti, reakcie Hra v skupine 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Vianočné zvyky a tradície Ľudová tvorivosť Hudba Spoločensko – vedná oblasť MISS - bábika Výchova k rodičovstvu Rozhovor 
Voda – význam vody Šetrenie vody Práca s knihou Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Starostlivosť o izbové kvety Denné povinnosti a ich plnenie Názornosť 
VV: Vianočný pozdrav Zručnosť, tvorivosť Individuálna 
HV: Pieseň - Jedlička Ochrana stromov v prírode Spev 
HpV: Vianočné koledy Navodenie vianočnej atmosféry Kolektívna hra Esteticko – výchovná oblasť 
LV: Osmijankove rozprávky od K. 
Bendovej 

Poučenie, zábava Čítanie 

Darček pod stromček Láska k blížnym Samostatná 
práca Pracovno- technická oblasť Snehuliak Tvorivosť žiakov Skupinová 
práca 

Polícia a jej poslanie –  - Detektív Čestnosť, bezúhonnosť Hra 
Korčuľovanie , klzákovanie Otužovanie Tréning 

XII. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Triafanie snehovými guľami Telesná zdatnosť  
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň vzniku Slovenskej republiky Úcta a láska k vlasti Beseda 
Spoločensko – vedná oblasť Ľudské práva, práva dieťaťa Osobná sloboda človeka Čítanie, 

rozhovor 
Vtáčiky v zime Starostlivosť o zvieratá Pozorovanie Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Zima – charakteristické znaky Obliekanie v zime Ukážka 
VV: Zimná krajina Pozorovacie schopnosti, výtvarný 

prejav 
Maľovanie 

HV: Pieseň: Keď si medzi kamarátmi Kamarátstvo dobrý liek Spev 
HpV: Stratila som si vreckovku Čestnosť, pravdovravnosť Cvičenie 

Esteticko – výchovná oblasť 

LV: Dobšinského rozprávky Víťazstvo dobra nad zlom Práca s knihou 
Maska na karneval Pracovné zručnosti Individuálny 

ráz Pracovno – technická oblasť Lietadlo z papiera Základné vedomosti o výrobe 
a spracovaní papiera 

Práca s 
papierom 

Prekonávanie prekážok v zimnom teréne Zvyšovanie fyzickej odolnosti Pochod 
Korčuľovanie Bezpečnosť pri športe Tréning 

I. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Súťaživé hry na snehu Radosť z pohybu Cvičenie 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Prečo ,,NIE“ drogy Prevencie, sila osobnosti Vysvetľovanie Spoločensko – vedná oblasť Turnaj: Človeče, nehnevaj sa Priateľské vzťahy Súťaž 
Tisíc prekvapení oblohy Poznávanie sveta Kvíz Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Pozorovanie zmien v prírode   Znalosti o prírode Vychádzka 
VV: Na ľade  Estetické vnímanie Maľba 
HV: Pieseň: Horela lipka Cvičenie hudobného sluchu Spev 
HpV: Aerobik podľa hudby Rytmus Cvičenie Esteticko – výchovná oblasť 

LV: Tri groše Zodpovednosť Čítanie 
Pohár z papiera Tvorivosť, zručnosť Práca s 

papierom Pracovno – technická oblasť 
Náhrdelník Pracovné návyky Názornosť 
Stopovanie – branná hra Rýchlosť, obratnosť Slovná, 

motivačná  
Preteky na snehu Utužovanie zdravia Praktická 

II. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Líščie chodníčky Obratnosť, bystrosť Motivačná, 

praktická 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Dobre jesť a dobre spať Správna životospráva Beseda Spoločensko – vedná oblasť Veľkonočné zvyky a tradície Úcta k ľudovým tradíciám Rozhovor 
Zvieratká, ktoré poznáme Ochrana zvierat Čítanie Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Jar – zmeny v prírode Zákony prírody Vychádzka 
VV: Jarné kvety Výtvarné vyjadrenie – výber farieb Maľba 
HV: Pieseň: O jari Radosť zo života Spev 
HpV: Vstal poľovník zavčas rána Výchova ku kolektívnosti Kolektívna hra Esteticko – výchovná oblasť 
LV: Návšteva knižnice v Dolnom 
Smokovci 

Láska ku knihe, slovná zásoba Beseda 

Záložka do knihy Starostlivosť o knihu Výstavka prác 
Pracovno – technická oblasť Veľkonočné zvieratko Zručnosť, pracovitosť Kolektívna 

práca 
Orientácia v teréne Zvyšovanie vyspelosti Vychádzka 

III. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Štafetová hra s loptami Koordinácia pohybu, dodržiavanie 

pravidiel 
Súťaž družstiev 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Dlhý príbeh ľudí Záujem o spoločenský život Rozhovor Spoločensko – vedná oblasť Armáda chráni našu vlasť Bezpečnosť krajiny Hra 
Poznávanie stromov  Rozširovanie environmentálna 

znalostí 
Vychádzka Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Čo do lesa nepatrí Ochrana našich lesov Ekologické hry 
VV: Rozprávkový drak Rozvíjanie fantázie, predstáv Kreslenie 
HV: Počúvanie modernej hudby Rytmus podľa hudby Počúvanie 
HpV: Hudobná hra: Ide pieseň Radosť zo spevu Hudobná hra Esteticko – výchovná oblasť 

Čim, Čim – Ľ. Podjavorinská Záujem o knihu, porozumenie textu Práca s knihou 
Plošné zvieratká Samostatnosť, zručnosť Názornosť Pracovno – technická oblasť Ježko  Chránime zvieratká Tvorivá práca 
Zásady l. pomoci – doprava zraneného Predchádzanie úrazovosti Film 
Futbal, volejbal Športom k zdraviu Hry 

IV. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Beh na 3O m Rozvoj rýchlosti, vytrvalosti Súťaž 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Deň víťazstva Rozširovanie branných vedomostí Vysvetľovanie Spoločensko – vedná oblasť Deň matiek úcta k rodičom Rozhovor 
Táborenie v prírode Štyri ročné obdobia Ekologické 

myslenie Prírodovedno-enviromentálna 
oblasť Domáce zvieratá, lesné zvieratá  Pohotovosť v myslení, prehľad Kvíz 

VV: Zem očami detí Rozvíjanie detských predstáv Maľba 
HV: Pieseň: Po nábreží koník beží Vlastenectvo Motivácia 
HpV: Moderné tance Rytmus, koordinácia pohybov Tanec Esteticko – výchovná oblasť 

LV: Kráľ času od B. Němcovej Ako vznikali rozprávky Práca s knihou 
Darček pre mamku Radosť z obdarovania, úcta k mame Samostatnosť 

Pracovno – technická oblasť Skladačky z papiera Zručnosť Práca s 
papierom 

Vybíjaná Vôľové vlastnosti Motivácia 
Tenis, bedminton Zdravá súťaživosť Turnaj 

V. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Súťaž „Mladý cyklista“ Bezpečnosť na cestách, jazda 

zručnosti 
Názornosť 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Priateľstvo Vzťahy medzi chlapcami a 
dievčatami 

Rozhovor 
Spoločensko – vedná oblasť 

Slovenská vlajka Úcta k štátnym symbolom Kreslenie 
Leto  Ochrana prírody Pozorovanie Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Kvety na lúke  Kladný vzťah ku kvetom Poznávanie 
VV: Postavičky  Fantázia, tvorivosť Odtláčanie  
HV: Pieseň – Túlavý kocúrik Starostlivosť o zvieratká v byte Spev 
HpV: Diskotéka Radosť z hudby, tanca Tanec Esteticko – výchovná oblasť 

LV: Keď pôjdeš horou Poznávanie stromov Názornosť 
Ovečka Vzťah k práci Samostatnosť Pracovno – technická oblasť Robot Emil Tvorivosť, Predstavivosť Aktivizácia 
Prekonávanie prírodných prekážok Vytrvalosť Šport 
Futbal, hádzanie lopty obojruč Telesná zdatnosť Motivácia 

VI. 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť Loptové hry Presnosť prihrávok, chytania Súťaženie 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole , Vrútocká 58, Bratislava 
 

II. oddelenie  
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Poučenie o bezpečnosti  v ŠKD Predchádzať úrazom Vysvetľovanie 
Spoločensko – vedná oblasť Deň obetí holokaustu Rozširovanie vedomostí z histórie Film, 

vysvetlenie 
Zber úrody v záhrade Pracovitosť a zručnosť pri 

jednoduchých činnostiach v záhrade 
Sebahodnotenie 

Prírodovedno-enviromentálna 
oblasť Čo nepatrí do lesa Ochrana životného prostredia.  Ekologické hry 

VV - Prázdninové zážitky 
 

Výtvarné zobrazenie letného zážitku Komunikácia v 
kruhu 

HpV - Slnko za hory zapadlo Súhra spevu a pohybu Práca v skupine 
HV - Ide pieseň okolo Utvrdzovanie si textu a melódie 

známych piesní 
Aktivizácie Esteticko – výchovná oblasť 

LV – Čítanie slovenských ľudových 
rozprávok 

Víťazstvo dobra nad zlom Práca s knihou, 
beseda 

Bicyklovanie Zručnosť a bezpečnosť pri vedení 
bicykla 

Súťaženia 

Štafetové hry Rýchla výmena postavenia Súťaženia 
Deň srdca Správna životospráva Letáčiky 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Svetové strany Orientácia v priestore Vysvetľovanie 
Oboznámenie sa s náplňou činnosti, s 
jednotlivými pracovnými materiálmi a ich 
využitím 

Získavanie manuálnej 
a intelektuálnej schopností počas 
jednotlivých činností 

Motivácia. 

Výzdoba triedy Spríjemniť si prostredie, v ktorom  
pracujeme 

Aktivizácia 

IX. 

Pracovno - technická oblasť 

Strom v jeseni Rozvíjať základy zručnosti pri 
jednoduchých činnostiach 

Hodnotenie. 
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 Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Emócie, prečo sme nahnevaní Obhajovať si svoj názor Vysvetlenie 
Spoločensko – vedná oblasť 

Dni šetrenia elektrickej energie Úspora energie a financií Motivácia 
Zelenina a ovocie, jej uskladnenie na zimu Ovocie a zelenina – zdroj vitamínov 

a zdravej výživy 
Rozhovor Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Kalendár prírody Vplyv prírodných zmien na človeka Práca s knihou 
VV – Výtvarné zobrazenie prírody – strom 
v jeseni 

Hra s farbou Ukážka 

HpV – Zasadil som repku Základy pohybových zručností Dramatizácia 
HV – Bolo raz jabĺčko krásne Význam ovocia pre zdravý vývin 

detí 
Aktivizácia Esteticko – výchovná oblasť 

LV – J.C. Hronský – Smelý zajko Riešenie problémových situácií Rozprávka 
Hry s loptou Prihrávky na povel Povzbudenie 
Kolobežky – súťaž detí v jazde zručností a 
rýchlosti 

Rozvoj pohybových schopností, 
radosť zo súťaženia 

Súťaž 

Preliezanie a podliezanie prírodných 
prekážok 

Elementárne zručností detí Aktivizácia Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Deň jabĺk – týždeň boja proti rakovine Význam konzumácie ovocia pre 
ľudský organizmus 

Diskusia 

Práca s listami Zdokonaľovanie zručností Vlastná práca 
Tekvicové postavičky Záujem o rozmanitosť materiálov  Výstava 
Práca so šiškami Vzťah k prírode Tvorivá dielňa 

X. 

Pracovno - technická oblasť 
Šarkany Rozvoj fantázie a predstáv Maľovanie, 

strihanie 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Svetový deň boja týrania detí (19.11.) Právo všetkých detí na pokojné 

a radostné detstvo 
Riešenie 
problémových 
situácií Spoločensko – vedná oblasť 

Svetový deň pozdravu (21.11.) Slušnosť a priateľskosť medzi deťmi 
a dospelými 

Povzbudenie 
práca v skupine 

Obec a okolitá krajina Orientácia v blízkom okolí Prezentácia Prírodovedno-enviromentálna 
oblasť Izbové rastliny Starostlivosť o svoj rastlinný kútik. 

Správne pomenovanie rastlín 
Individuálny 
prístup 

VV – Čo skrýva ovocie Oboznamovanie sa s netradičnými 
technikami 

Tvorivá práca 

HpV - Otec Abraham  Utužovanie rodinných vzťahov, 
znášanlivosť medzi súrodencami 

Kolektívna hra 

HV- Hudobné hádanky a riekanky Cvičenie hudobného sluchu a 
predstavivosti 

Aktivizujúce hry 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV-  Tri groše Úcta k starším Čítanie knihy 
Hry so švihadlami Súhra pohybov horných a dolných 

končatín 
Súťaž 

Beh k méte Bežecká vytrvalosť, dosiahnuť 
vytýčený cieľ 

Povzbudenie 

Prechádzka Relaxovať pohybom Aktivizácia 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Čo je nikotín, fajčenie Pochopiť škodlivosť fajčenia Komunikácia v 
kruhu 

Jesenné listy- dotváranie panáčikov Rozvíjať talent Ekologické hry 
Práca s gaštanmi Samostatne vytýčiť jednoduchý cieľ Hodnotenie 
Figúrky zo sena a slamy Práca s netradičnými materiálmi Individuálny 

prístup 

XI. 

Pracovno - technická oblasť 

Výrobky z drobného materiálu Základné zručnosti v tvorbe  Vlastná tvorba 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Vianočná besiedka Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 
Nácvik 

Spoločensko – vedná oblasť 
Miss bábika Výchova k rodičovstvu Aktivačné hry 
Zvieratá okolo nás Základné princípy ochrany 

prírody 
Práca s knihou, 
omaľovanky Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Vianočné sviatky Zachovávanie zvykov a tradícií 
najkrajších sviatkov roka 

Rozprávania 

VV- Zobrazenie deja, zimné športy Zobrazenie postavy v pohybe Ukážka 
HpV- Na slepú babu Oboznámiť sa so slovenskými 

ľudovými piesňami 
Aktivizujúce hry 

HV- Vianočné koledy  Zvyky a tradície našich predkov Počúvanie 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Opustená búdka Vzťah k prírode, zvieratám Dramatizácia 
Skok do diaľky z miesta Rozvoj pohybových schopností Povzbudenie 
Súťaživé hry Princíp zdravého životného štýlu Súťaž 
Alkohol a zdravie Škodlivosť alkoholu na zdravie Beseda Telovýchovná, zdravotná 

a športová (turistická) oblasť 
Stopy Indiánov Rýchla výmena postavenia na 

métach 
Hry v skupinách 

Ovocie a zelenina- práca s krepovým 
papierom 

Význam vitamínov v zimnom 
období 

Vlastná práca 

Vianočné darčeky Potešiť najbližších vlastnoručne 
zhotoveným darčekom 

Sebarealizácie 

XII. 

Pracovno- technická oblasť 

Zimná výzdoba triedy, okien, jedálne Estetická úprava a skrášľovanie  Kolektívna práca 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Novoročné predsavzatia Snaha o dodržiavanie čiastkových 

vytýčených cieľov 
Hry na úprimnosť 

Spoločensko – vedná oblasť Príbuzenské vzťahy, pomoc v rodine Správne pomenovať, pomoc v 
rodine 

Hry na rodinu 

U lekára Význam preventívnych 
prehliadok, očkovania 

Beseda 
Prírodovedno-enviromentálna 
oblasť Osobná hygiena, zdravé stravovanie Starostlivosť o zdravie a celkový 

vzhľad 
Riadený rozhovor 

VV- Zima Byť otvorený objavovať a vnímať 
krásu prírody 

Výtvarná práca 

HpV- Hra na muzikantov Radosť z pohybu Tanec 
HV- Padá sniežik Pozitívny vzťah ku spevu Motivácia Esteticko – výchovná oblasť 

LV – M.Rúfus- Modlitbičky Vnímanie a hodnotenie krásy 
slova 

Práca s knihou 

Hry na snehu Rýchla výmena dvojíc, radu Aktivizácia 
Korčuľovanie Pozitívny vzťah k zimným 

športom 
Tréning 

Chodíme bezpečne Základné princípy zdravého štýlu Vychádzka 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Prekonávanie prekážok v zimnom teréne Rozvoj vytrvalostných schopností Turistika 
Vtáčie búdky Pomoc vtáčikom v nepriaznivom 

zimnom období 
Kolektívna práca 

Výrobky z orechových škrupiniek Rozvoj jemnej motoriky a 
predstavivosti 

Sebadisciplína 

I. 

Pracovno - technická oblasť 

Snehuliaci Čistota pracovného prostredia, 
radosť zo zimných hier 

Tvorivosť 

 
 
 
 
 
 



 39 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Ako pochopiť iných, sebaúcta Riešenie jednoduchých 

problémových situácií 
Tematické hry. 
Komunikácia v 
kruhu Spoločensko – vedná oblasť 

Majstrovstvá oddelení v „ Človeče, nehnevaj 
sa!“ 

Dodržiavanie pravidiel hry, 
kultúrne správanie 

Súťaže 

Šetrenie energiami Ochrana životného prostredia Vysvetľovanie Prírodovedno-enviromentálna 
oblasť Správna životospráva Poznať zdravé potraviny Hra na obchod 

VV- Otláčanie snehuliaka Experimentovanie pri práci 
s netradičným materiálom 

Povzbudenie 

HpV- Snehové vločky Improvizácia pohybov Hry v skupinách 
HV Hore brehom, dole brehom Pozitívny vzťah k spevu Spev Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Ezopove bájky Múdrosť a poučenie z krátkych 
príbehov 

Dramatizácia 

Stavanie snehuliakov Vzájomná pomoc pri kolektívnej 
práci 

Súťaž 

Preteky obratnosti Prekonávanie prekážok v snehu Kolektívne hry 
Prechádzka v zimnom teréne Opatrnosť na šmykľavom teréne, 

vzájomná pomoc 
Vychádzka Telovýchovná, zdravotná 

a športová(turistická) oblasť 

Prvá pomoc pri poraneniach Prehlbujúce sa zručnosti pri 
poskytovaní prvej pomoci 

Ukážky, 
vysvetľovanie 

Výrobky z kože Malým valentínskym darčekom 
potešiť svojich najmilších 

Individuálny 
prístup. Strihanie, 
lepenie 

Karnevalové masky Rozvoj základných zručností pri 
individuálnej činnosti 

Sebahodnotenie 

II. 

Pracovno - technická oblasť 

Zemiakové odtlačky Sebaobsluha, poriadok na lavici Tvorivá práca 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Mesiac knihy, beseda k prečítanej knihe Rozvoj slovnej zásoby, správne 

vyjadrovanie sa 
Práca s knihou. 
Beseda v knižnici Spoločensko – vedná oblasť Ľudské práva, práva dieťaťa. Deň zápasu 

za ľudské práva ( 25.3.) 
Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 
ľudských práv 

Diskusia 

Prichádza jar Zmeny v jarnej prírode, pozitívny 
vzťah k nej 

Pozorovanie zmien 
v prírode Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť V obchode Správne hospodárenie Hra na obchod 
VV- M oja obľúbená knižka   Pozitívny vzťah ku knihe, k čítaniu Návrh obalu 
HpV- Na venček Vytlieskávanie rytmu Skupinové hry 
HV- Demikát Spev – vhodná forma relaxu a 

zábavy 
Hra a zábava 

Esteticko – výchovná oblasť 
LV-  R. Móric- Tatranské poklady Poznať krásy Slovenska Schopnosť 

samostatne 
uvažovať 

Stavanie snehových bunkrov Vytrvalosť pri práci, rozvoj 
zručností 

Kolektívna práca 

Pretek obratnosti Pretek po priamej a slalomov. dráhe Cvič. a navykania 
Civilizačné choroby Základné princípy zdravého 

životného štýlu 
Film Telovýchovná, zdravotná 

a športová(turistická) oblasť 

Terénne pochody s prekonávaním 
prírodných prekážok 

Schopnosť orientovať sa 
v neznámom teréne 

Vychádzka 

Záložky do knihy Pozitívny vzťah k čítaniu Samostatná práca 
Pracovné dosky na zošity, práca so 
škrobom 

Rozvoj manuálnych a technických 
zručností 

Tvorivá dielňa 

Veľkonočné pozdravy Radosť z prebúdzajúcej sa prírody Aktivizácia 

III. 

Pracovno - technická oblasť Práca s textilom Získavanie základných zručností pri 
šití, bezpečnosť pri práci 

Ukážka, tvorivá 
práca 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
 
     

Deň narcisov Spolupatričnosť s chorými, 
morálna pomoc 

Vysvetľovanie 

Spoločensko – vedná oblasť Naše Tatry, TANAP Poznávanie krás prírody, jej 
ochrana 

Film, obrázkový 
materiál 

Ochrana životného prostredia Škodlivosť vypaľovania 
trávnatých porastov 

Modelové situácie 
Prírodovedno-enviromentálna 
oblasť Apríl- mesiac lesov Pozitívny vzťah k živej prírode Vychádzka s 

pozorovaním 
VV- Maľba na škrobový podklad Zoznamovanie sa s rôznymi 

výtvarnými technikami 
Výtvarná práca 

HpV- Pod hríbom Hra na telo Kolektívna hra 
HV- Ej, padá, padá rosička Intenzívne vnímanie hudby Hudobná hra Esteticko – výchovná oblasť 

LV-  Červená čiapočka Vzťah k starým rodičom, úcta 
k ich šedinám 

Dramatizácia 

Loptové hry Pohotovosť pri hre v kruhovom 
postavení 

Skupinové 
súťaženie 

Hry so švihadlami Význam pravidelného cvičenia a 
pohybu 

Tréning 

Mesiac bezpečnosti na cestách Čím menej vyhasnutých životov 
na cestách 

Skupinové riešenie 
situácií 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Ukrývanie sa v teréne Orientácia v neznámom teréne Práca s mapkou 
Výrobky z papierových krabičiek Presnosť a precíznosť pri práci Vlastná tvorba 
Výtlačky zo sádry Rozvíjanie umeleckej aktivity a 

tvorivosti 
Technické práce 
s rôznymi druhmi 
materiálu 

Papierové kvety a motýle z krepového 
papiera 

Osvojovanie manuálnych činností Výtvarné stvárnenie 
zážitku 

IV. 

Pracovno - technická oblasť 

Jarná výzdoba okien, triedy, jedálne Estetická úprava školského  Výstavka prác 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň matiek Láska a úcta k mamkám Tematicka hra na 
rodinu Spoločensko – vedná oblasť 

Deň víťazstva nad fašizmom  Uctievanie pamiatky padlým Film 

Poznávanie jarných kvetov Skrášľovanie životného 
prostredia 

Práca s knihou, 
herbár Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Jarné práce v záhradách a na poli Význam zeleniny pre zdravie Aktivizácia 
VV- Moja mama- tematická práca Výtvarná charakteristika, 

disproporcie tváre 
Vlastná práca 

HpV- Vstal poľovník Rozvoj talentu a špecifických 
vlastností 

Kruhová hra 

HV- Vykuklo slniečko  Radosť z prebúdzajúcej sa 
prírody 

Spev, počúvanie 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV- E. Čepčeková, K. Bendová- Mama Úcta k našej mamke Práca s knihou 
Futbal Základné pravidlá športových 

hier 
Tréning 

Rýchly beh na krátku vzdialenosť Pohotovosť a rýchlosť pri štarte Súťaž 
Súťaž detí v jazde na bicykli Zručnosť a obratnosť pri jazde 

na bicykli 
Povzbudenie 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Pochod v teréne Radosť z pohybu Vychádzka 
Darčeky pre mamičky Láska a úcta k svojim mamkám. 

Výchova k rodičovstvu 
Individuálna práca 

Práca s moduritom Príjemná, družná pohoda pri 
tvorivej práci 

Tvorivosti 

Výrobky zo slaného cesta Pozitívny záujem o rozmanité 
techniky pri práci 

Sebarealizácia 

V. 

Pracovno - technická oblasť 

Batikovanie tričiek Radosť z pekne vykonanej práce Aktivizácia 
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Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Deň detí Právo všetkých detí na život 

a radostné detstvo 
Hra, zábava, tanec 

Spoločensko – vedná oblasť Záver školského roka, zábavné 
popoludnie, diskotéka 

Vyhodnotenie celoročnej činnosti Rozhovor v kruhu 

Poznať bežné druhy záhradných 
kvetov 

Skrášľovanie okolia, v ktorom 
žijeme 

Práca s náučnou 
literatúrou Prírodovedno-enviromentálna 

oblasť Bezpečnosť pri pobyte v prírode Ochrana zdravia Riadený rozhovor 
VV- Motýľ  Pretláčanie farieb, dotváranie 

obrazu 
Monotypia 

HpV- O prsteň Hra – prirodzená vlastnosť 
všetkých detí 

Skupinové hry 

HV- Pod horou, pod horou Prebúdzať záujem o spevácke 
a hudobné umenie 

Spev, hudobné 
nástroje 

Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Ľ. Ondrejov: Keď pôjdeš horou Ochrana prírody Beseda 
Hod kriketovou loptičkou do diaľky, 
na cieľ 

Základy športových kolektívnych 
hier 

Súťaž 

Vybíjaná Práca s plnými loptami, presnosť 
prihrávok 

Tréning 

Dôležité telefónne čísla Správne volanie pomoci Rozhovor 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Letné súťaživé hry s brannými 
prvkami 

Zábava a dobrá pohoda v 
kolektíve 

Kolektívne 
súťaženie 

Rozkvitnutá lúka- práca s voskom Vzťah k prírode, jej zveľaďovanie Individuálna práca 
Montážne a demontážne práce so 
stavebnicami 

Vzájomná pomoc pri práci. Vedieť 
si pomáhať 

Tvorivosti 

VI. 

Pracovno - technická oblasť Údržba hračiek, lepenie krabíc. 
Zhodnotenie celoročnej činnosti 

Šetrené zaobchádzanie so 
školským majetkom, neničiť ho. 
Uchovávanie si získaných 
pracovných návykov 

Sebarealizácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

III. oddelenie   
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Prvé kontakty vo výchovnom oddelení 
ŠKD 

Vedieť sa predstaviť, prezentovať sa, 
formovať u detí hodnotové orientácie 

Vysvetlenie 
povzbudenie Spoločensko – vedná oblasť 

Človeka jeho hodnota Dodržiavanie a porušovanie ĽP Aktivity 
Hygiena , vitamíny Vysvetliť význam osobnej hygieny, 

dodržiavanie zásad správnej výživy 
Rozprávanie, 
motivácia Prírodovedno-

environmentálna oblasť Poznám svoje telo Určovať základné časti ľudského 
tela, zoznámiť sa s anatómiou 
človeka 

Rozhovor, 
beseda 

V.V. Jeseň Podnecovať k tvorivému mysleniu Fantázia 
H.V. Pieseň: Kukulienka... Vzťah k spevu Spev 
Hp. V. Ide pieseň dokola Vzbudenie záujmu o pohyb Pohyb, radosť z 

pohybu Esteticko – výchovná oblasť 

L.V. Janko  Hraško Výchovné využitie z oblasti 
dramatizácie 

Dramatizácia, 
hranie rolí 

Pohybové hry Rozvíjať u detí schopnosť pracovať v 
tíme 

Práca v 
skupinách 

Vybíjaná v kruhu Orientácia v priestore Aktivizácia 
Zbieranie a prenášanie lôpt Radosť z pohybu, rýchlosť , 

obratnosť 
Súťaženie v 
družstvách 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) 
oblasť 

Skok z miesta  Obratnosť Súťaž 
Stavebnice LEGO Vedieť samostatne pracovať Motivácia 

SE
PT

E
M

B
E

R
 

Pracovno - technická oblasť Záložka  do knihy Rozvíjať jemnú motoriku Strihanie, 
lepenie,vlastná 
práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

                                                                                                  III. oddelenie  
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Jesenné zvyky a tradície Poznať zvyky a tradície, vedieť sa 

zahrať ľudovú hru 
Hranie rolí 

Spoločensko – vedná 
oblasť Moja pomoc v rodine Poznať svoje miesto a postavenie Motivácia, rozhovor 

Starostlivosť o triedu Vedieť si spríjemniť prostredie, 
úprava . 

Skupinová práca 
Prírodovedno-
environmentálna oblasť Šetrenie vodou Ekologické myslenie, prečo máme 

šetriť vodu 
Riadený rozhovor 

V.V. Mozaika Pestovať vzťah k umeniu Tvorivá dielňa, 
dekorácia 

H.V. Detské piesne Rozvoj talentu, zvládnuť 
jednoduchú pieseň 

Spev 

Hp. V. Išla myška briežkom Hudobno  pohybové schopnosti Pohybová aktivita 

Esteticko – výchovná 
oblasť 

L.V. Ako šlo vajce na vandrovku Pozorné počúvanie rozprávky Čítanie, počúvanie 
Dopravná súťaž Ochrana a bezpečnosť detí, poznať 

dopravné značky v okolí školy,  
pozorovať okolie 

Beseda, súťaž 

Relaxačné cvičenia Naučiť deti relaxovať Tréning, aktivizácia 
Loptové hry Viesť deti k aktívnemu pohybu, 

rozvoj manuálnej zručnosti 
Aktivizácia,pohybové 
aktivity 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) 
oblasť 

Pohybové hry Rozvíjať u detí schopnosť pracovať 
v tíme 

Súťaž 

Obrázok z prírodnín Vedieť tolerovať nápady iných detí Skupinová  práca 
Ovocné pexeso Osobná zodpovednosť za prácu Tvorivosť 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

Pracovno - technická 
oblasť Pretláčanie listov Tvorivé myslenie Maľovanie 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

III. oddelenie  
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Vesmír očami detí Podporovať tvorivé myslenie Skupinová práca 

Spoločensko – vedná oblasť Oslovenie , pozdrav, poďakovanie Rozvíjať základné hodnoty správania 
sa, kultivované správanie 

Rozhovor, 
diskusia 

Prvá pomoc Poznať tel. číslo prvej pomoci, 
bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

Vysvetľovanie , 
názornosť Prírodovedno- 

environmentálna oblasť Krásy prírody Pestovať vzťah k prírode, viesť deti k 
tvorivosti 

Vychádzka, 
tvorivá  dieľňa 

V.V. Jesenný strom Pozorovanie prírody, vedieť 
rozpoznať stromy 

Skupinová 
práca, 
encyklopédia 

H.V. Išla myška briežkom Výchovné využitie z obsahu piesne Počúvanie CD, 
pohybové 
aktivity 

Hp. V. Mesiace – pieseň: Škola hrou Radosť z hudby , pohyb v rytme Aktivizujúce hry 

Esteticko – výchovná oblasť 

L.V. Rozprávky pre neposlušné deti a ich 
rodičov 

Múdrosť ,poučenie, naučiť sa slušne 
správať 

Čítanie 
knihy,hranie rolí 

Cvičenia s loptou Vedieť správne držať loptu Pohybová 
aktivita 

Preťahovanie lanom  Vytrvalosť, rozvoj manuálnych 
schopností 

Skupinová 
spolupráca 

Preskoky na švihadle Pestovať vzťah v skupine, radosť z 
pohybu 

Motivácia, 
súdržnosť 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) 
oblasť 

Kolky Rozvoj manuálnych zručností, 
reakcie 

Hra v skupine, 
súťaž 

Šarkan Rozvoj detskej fantázie Vlastná práca 
Ozdobná reťaz Vedieť spolupracovať v tíme Skupinová práca 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Pracovno - technická oblasť 
Orechové zvieratká Rozvoj jemnej motoriky Sebarealizácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

III. oddelenie  
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Vianočné zvyky a tradície Prejaviť úctu k ľudovým 

tradíciám 
Beseda,rozhovor 

Spoločensko – vedná oblasť 
Mikuláš Rozhovor o živote sv.Mikuláša Riadený rozhovor 
Kŕmidlo pre vtáčiky Naučiť sa starať o zvieratká, 

zhotoviť, nakresliť kŕmidlo 
Skupinová práca 

Prírodovedno-
environmentálna oblasť Nechceme svet na jedno použitie Vzbudiť záujem o dianie okolo 

nás 
Rozprávanie, diskusia 

V.V. Vianočná čižma Pestovať u detí estetický vkus Tvorivosť,vystrihovačka 
H.V. Každý deň budú vraj Vianoce Počúvanie a spievanie 

vianočnej piesne 
Počúvanie, spev 

Hp. V. Vianočné koledy Oboznámiť sa so slovenskými 
ľudovými koledami 

Tanec, pohyb Esteticko – výchovná 
oblasť 

L.V. Vianočné rozprávky Zvyky a tradície v rodinách, 
slovná zásoba 

Práca s knihou, 
rozhovor 

Cesta nie je klzisko Chrániť deti pred 
nebezpečenstvom, správanie sa 
na vozovke 

Modelové situácie, PC  

Loptové hry  Osvojiť si techniku loptových 
hier 

Súťaž, pohybové 
aktivity 

Vychádzka Naučiť sa relaxovať  Súťaže, vychádzka 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) 
oblasť 

Štafetový beh na školskom ihrisku Rozvoj pohybovej zdatnosti Pohybová aktivita 
Mikuláš Rozvíjať manuálne zručnosti Vlastný výrobok 
Vianočný pozdrav Potešiť najbližších s pozdravom Sebarealizácie 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Pracovno- technická oblasť
Vianočné ozdoby Rozvíjať estetický vkus Vlastná práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

III. oddelenie  
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Úsmev nám pristane Eliminovať prejavy násilia. 
Vedieť pochopiť dodržiavanie 
práv a povinností dieťaťa 

Hry na riešenie 
konfliktov 

Spoločensko – vedná oblasť 
Vieme sa správať ? !  Vedieť rozlíšiť kultúrne 

a nekultúrne správanie. 
Beseda, rozhovor 

Ľudské telo Rozprávanie o častiach ľudského 
tela 

Prezentácia, 
motivácia Prírodovedno-

environmentálna oblasť Sladkosti  NIE Význam vitamínov, zdravo  sa 
stravovať 

Brainstorming, 
motivácia 

V.V. Zimná krajina Pestovať vzťah k prírode Výtvarná práca 
H.V. Zimná pieseň Naučiť deti zimné piesne, 

prezentovať talent detí. 
Nácvik piesní, spev 

Hp. V. Hry detí na snehu Vedieť sa zahrať pohybovú hru Pohybová aktivita 

Esteticko – výchovná 
oblasť 

L.V. Kúzelné slovíčka Rozvíjať kultivovanosť prejavu Rozhovor 
Cestou ne cestou Vedieť sa správať v dopravnom 

prostriedku 
Rozhovor, hranie rolí 

Vybíjaná v kruhu Fair – play vedieť vyhrávať ale aj 
prehrávať 

Kolektívna hra 

Cvičenie so švihadlom Rozvoj sily a obratnosti Súťaž (škôlka ) 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) 
oblasť 

Snehuliak Rozvoj manuálnych schopností Tvorivá dielňa 

JA
N

U
Á

R
 

Pracovno - technická 
oblasť 

Rukavička Rozvoj osobnosti, ochrana pred 
zimou 

Vlastná práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

III. oddelenie   
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Fašiangy Udržať ľudové tradície  Beseda, rozhovor 

Spoločensko – vedná oblasť Vitamíny Poznať základné vitamíny Plagát 

EKO  - Potraviny Podporovať správu výživu Motivácia, 
vysvetlenie Prírodovedno- 

environmentálna oblasť Izbové rastliny Rozvíjať vzťah ku kvetom 
.Vedieť sa starať o kvety 

Praktická skúsenosť 

V.V. Strom fantázie  Experimentovanie pri práci 
s netradičným materiálom 

Povzbudenie 

H.V. Hudobné hádanky Vedieť spievať na daný text Spev, súťaž 
Hp. V .Hláska –Škola hrou Vedieť sa pohybovať v rytme 

hudby 
Rytmus Esteticko – výchovná oblasť 

L.V. Slncový kôň Vedieť vlastnými slovami 
zreprodukovať prečítaný, počutý 
text 

Dramatizácia, 
počúvanie 

Križovatka , dopravné značky Ovládať dopravné značky 
v okolí školy 

Vysvetlenie, 
vychádzka 

Cvičenia s loptou Rozvoj motoriky, šikovnosti, 
postrehu 

Tréning, súťažná 
forma 

Aerobik Pohybovanie sa podľa hudby. Pohybová aktivita 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová(turistická) 
oblasť 

Pohybová hra - Tlieskaná Dodržiavanie pravidiel Ukážky, 
vysvetľovanie 

Najkrajšia maska Rozvoj manuálnych zručností Individuálny 
prístup. Strihanie, 
lepenie 

FE
B

R
U

Á
R

 

Pracovno - technická oblasť 
Dopravné značky z papiera Rozvoj základných zručností pri 

individuálnej činnosti 
Sebahodnotenie 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

                                                                                                          III. oddelenie  
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Marec mesiac knihy Vedieť si vybrať správnu knihu. 
Rozvoj slovnej zásoby 

Práca s knihou.  

Spoločensko – vedná oblasť Prvý jarný deň Poznať premeny prírody Prezentácia, 
didaktické hry 

Jar už prichádza Poznať základné princípy ochrany 
životného prostredia 

Pozorovanie Prírodovedno- 
environmentálna oblasť Zvieratá a ich mláďatá Poznať základné princípy života Poznávanie 

V.V. Jarné kvety Pozitívny vzťah ku prírode Maľba 
H.V. Čižíček Čižíček Spev – vhodná forma relaxu a 

zábavy 
Skupinové hry 

Hp. V. Škola hrou Počúvanie, vytlieskavanie  rytmu  Hra a zábava Esteticko – výchovná oblasť

L.V. Moja naj kniha Nadobudnúť kladný vzťah ku knihe Práca s  knihou 
didaktická hra 

Hry so skákacou gumou Vytrvalosť, relaxovať pohybom, 
rozvíjať záujmy v skupinovej 
činnosti 

Metóda cvičenia 

Hry s loptičkou Dodržiavanie pravidiel,pohotovosť Súťaž 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová(turistická) 
oblasť 

Tlieskaná Orientácia v neznámom teréne Kooperačné hry 
Pozdrav pani učiteľke Zručnosť, potešiť vlastným 

výrobkom 
Samostatná práca 

Vystrihovačka Záujem o individuálnu činnosť Vysvetlenie,strihanie 
Zhotovenie reporela Rozvíjať manuálne zručnosti Aktivizácia 

M
A

R
E

C
 

Pracovno - technická oblasť

Dekor.zdobenie makety črepníka Rozvíjať estetické cítenie  Tvorivá práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

III . oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň narcisov Spolupatričnosť s chorými, 
morálna pomoc 

Vysvetľovanie 
Spoločensko – vedná oblasť 

Udržiavanie poriadku v školských veciach Pozitívny vzťah k veciam Vysvetlenie 
Poznávanie rastlín Rozširovanie vedomostí Práca s knihou Prírodovedno- 

environmentálna oblasť Apríl- mesiac lesov Pozitívny vzťah k živej prírode Vychádzka s 
pozorovaním 

VV- Rozprávková postava Zoznamovanie sa s rôznymi 
výtvarnými technikami 

Výtvarná práca 

HpV- Pod hríbom Hra na leto Kolektívna hra 
HV- Počúvanie modernej hudby Intenzívne vnímanie hudby Hudobná hra 
LV-  Tri prasiatka Lenivosť sa nevypláca  Dramatizácia 
Práca s mapkou Orientácia v teréne Tréning 
Mesiac bezpečnosti na cestách Čím menej vyhasnutých životov 

na cestách 
Skupinové riešenie 
situácií 

Esteticko – výchovná oblasť 

Ukrývanie sa v teréne Orientácia v neznámom teréne Samostatnosť 
Plošne zvieratká Presnosť a precíznosť pri práci Vlastná tvorba 
Tvorba jarnej nástenky Rozvíjanie umeleckej aktivity a 

tvorivosti 
Technické práce 
s rôznymi druhmi 
materiálu 

A
PR

ÍL
 

Pracovno - technická oblasť 

Jarné hry v prírode Osvojovanie manuálnych činností Výtvarné stvárnenie 
zážitku 

 
 
 
 



 52 

Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

                                                                                                   III. oddelenie   
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň matiek Prejaviť úctu mame, pozornosť 
k blízkym 

Rozhovor, hranie rolí v 
rodine Spoločensko – vedná oblasť 1.Máj Sviatok práce Rozlíšiť dodržiavanie a 

porušovanie ĽP 
Vysvetľovanie 

Úprava okolia školy Poznať zmysel práce, zhodnotiť 
svoje výsledky 

Aktivizácia 
Prírodovedno- 
environmentálna oblasť Ako môžeme zlepšovať svoje prostredie ? Environmentálne cítenie Hry na vciťovanie 

(empatiu) 
H.V. Piesne o mame Vyjadriť piesňou lásku, 

vďačnosť 
Spev 

V.V. Kresba pre mamu Zručnosť a fantázia Sebarealizácia 
Hp. V. Tanečné hry Rozvíjanie pohybových 

schopností 
Pohybové hry- rytmus 

Esteticko – výchovná 
oblasť 

L.V. Maťko a jeho najmilší Súdržnosť v rodine VMR Beseda, hra 
Futbal Základné pravidlá športových 

hier 
Tréning 

Kolektívne hry Rozvoj pracovitosti v kolektíve Povzbudenie 
Skúška odvahy Rozvíjanie pohybových 

schopností 
Aktivizácia 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) 
oblasť 

Tanečné hry Radosť z pohybu Metóda cvičenia 
Darček pre mamu Láska a úcta k svojim mamám. 

Výchova k rodičovstvu 
Individuálna práca 

Motýľ Rozvíjať manuálne zručnosti Individuálny prístup 

M
Á

J 

Pracovno - technická 
oblasť 

Koláž Rozvíjať jemnú motoriku Sebarealizácia,motivácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 

 
III. oddelenie  

 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

MDD Poznať svoje práva a povinnosti Aktivizačné hry, 
rozhovor Spoločensko – vedná oblasť Bezpečnosť cez prestávky Rozlíšiť bezpečné a nebezpečné 

správanie 
Riadený rozhovor 

Zmeny v prírode Vnímať pozorovanie javov ako 
komplexný celok prírody 

Encyklopédia, 
práca s knihou, 
počítač Prírodovedno- 

environmentálna oblasť Zásady správania sa v prírode Chrániť prírodu Vysvetlenie  
názornosť 

V.V. Rozkvitnutá lúka Vnímať krásu v bežnom živote Výtvarná práca 
H.V. Súťaž v speve Hľadanie a podpora talentov Spev 
Hp. V. Škola hrou Rozvíjať pohybové schopnosti Pohyb, rytmus Esteticko – výchovná oblasť 

L.V. Pre otecka Vyjadriť vďačnosť a úctu otcovi Rozprávanie 
Malí hasiči Rozvíjať záujem v skupinovej 

činnosti 
Súťaživá forma 

Vybíjaná Vedieť pracovať ( hraťsa ) v 
kolektíve 

Aktivizácia 

Svetové strany Orientácia v priestore Vysvetľovanie 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Zbieranie a prenášanie lôpt Radosť z pohybu, rýchlosť Súťaženie 
Kutil  Ovládať zručnosti pre praktický 

život 
Tvorivosť 

Úprava priestorov, údržba hračiek Rozumieť osobná zodpovednosť 
za prácu 

Tímová spolupráca 

JÚ
N

 

Pracovno - technická oblasť 

Vyhodnotenie celoročnej práce v ŠDK Pochvaly ,odmeny Motivácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 

 
IV. oddelenie  

 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Poučenie o bezpečnosti  v ŠKD Predchádzať úrazom Vysvetľovanie 
Spoločensko – vedná oblasť Spomienka na obete holokaustu Právo na život, spoločenské cítenie Hry na 

úprimnosť 
Aranžovanie - prírodný material Pracovitosť a zručnosť pri 

jednoduchých činnostiach v záhrade 
Sebahodnotenie 

Prírodovedno-
environmentálna oblasť Jeseň Ochrana životného prostredia  Ekologické hry 

VV - Prázdninové zážitky 
 

Výtvarné zobrazenie letného zážitku Komunikácia v 
kruhu 

HpV –Otec Abrahám Utužovanie rodinných vzťahov Práca v skupine 
HV - Ide pieseň okolo Utvrdzovanie si textu a melódie 

známych piesní 
Aktivizácie Esteticko – výchovná oblasť 

LV –Čítanie rozprávok bratov 
Grimmovcov 

Víťazstvo dobra nad zlom Práca s knihou 

Kolobežky Zručnosť a bezpečnosť pri  
kolobežkovaní 

Súťaženia 

Svetové strany Orientácia v teréne Súťaženie 
Deň srdca Správna životospráva Letáčiky 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Triafanie do koša Odhad vzdialenosti Súťaženie 
Oboznámenie sa s náplňou činnosti, s 
jednotlivými pracovnými materiálmi a ich 
využitím 

Získavanie manuálnej 
a intelektuálnej schopností počas 
jednotlivých činností 

Motivácia. 

Stavebnica LEGO Vedieť si samostatne vytýčiť ciele Povzbudenie 

SE
PT

E
M

B
E

R
 

Pracovno - technická oblasť 

Odtlačky listov Rozvíjať základy zručnosti pri 
jednoduchých činnostiach 

Hodnotenie. 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 

 
IV. oddelenie 

 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Úcta k starším  Múdrosť a skúsenosť našich starkých Hranie rolí 
Spoločensko – vedná oblasť 

Kultúra stolovania Vzťah k spoločenským návykom Motivácia 
Poznávanie Vysokých Tatier Ochrana životného prostredia Rozhovor Prírodovedno-

environmentálna oblasť Pozorovanie zmien v prírode Láska k prírode Vychádzka 
VV – Farby jesene Hra s farbou Dekorácia 
HpV – Stonožka Základy pohybových zručností Dramatizácia 
HV – Počúvanie hudby - Z. Smatanová Rozvíjanie hudobného prejavu Počúvanie Esteticko – výchovná oblasť 

LV – Slovenské ľudové rozprávky Láska ku knihe Čítanie 
Hry s loptou Prihrávky na povel Povzbudenie 
Kolobežky – súťaž detí v jazde zručností a 
rýchlosti 

Rozvoj pohybových schopností, 
radosť zo súťaženia 

Súťaž 

Preliezanie a podliezanie prírodných 
prekážok 

Elementárne zručností detí Aktivizácia 
Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Skok z miesta Obratnosť Súťaž 
Záložka Zdokonaľovanie zručností Vlastná práca 
Gaštankové postavičky Záujem o rozmanitosť materiálov  Výstava 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

Pracovno - technická oblasť 
Šarkany Rozvoj fantázie a predstáv Maľovanie 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Emócie, prečo sme nahnevaní Slušne správanie Riešenie  

problémových 
situácií Spoločensko – vedná oblasť 

Deň boja za slobodu a demokraciu Spoločenské cítenie Rozhovor 

Zvieratá sú naši priatelia Starostlivosť o zvieratá Práca s 
encyklopédiou Prírodovedno- 

environmentálna oblasť Životné prostredie Ochrana životného prostredia Vychádzka 
VV – Odtlačky ovocia a zeleniny Oboznamovanie sa s netradičnými 

technikami 
Tvorivá práca 

HpV –Slepá baba Utužovanie kamarátskych vzťahov, 
znášanlivosť medzi spolužiakmi 

Kolektívna hra 

HV- Peter Nagy a deti- počúvanie hudby Cvičenie hudobného sluchu a 
predstavivosti 

Aktivizujúce hry 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Rozprávky Pozitívny vzťah k čítaniu a literatúre Čítanie knihy 
Hry so švihadlami Súhra pohybov horných a dolných 

končatín 
Súťaž 

Hon na líšku  Vytrvalosť, dosiahnuť vytýčený cieľ Povzbudenie 
Prechádzka s prekonávaním prírodných 
prekážok 

Relaxovať pohybom Aktivizácia 
Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Minifutbal Rozvoj rýchlosti, reakcie Hra v skupine 
Montážne a demontážne práce zo 
stavebnice 

Rozvíjať zručnosť a tvorivosť Tvorivosť 

Prišívanie gombíka Rozvoj jemnej motoriky Záujmová práca 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Pracovno - technická oblasť 

Modelovanie Rozvoj fantázie Tvorivosť 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Vianočná besiedka Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 
Nácvik 

Spoločensko – vedná oblasť 
Miss bábika Výchova k rodičovstvu Aktivačné hry 
Voda -význam vody Šetrenie vody Práca s knihou Prírodovedno-

environmentálna oblasť Vianočné sviatky Zachovávanie zvykov a tradícií 
najkrajších sviatkov roka 

Rozprávania 

VV- Vianočný pozdrav Zručnosť Tvorivosť 
HpV- Vianočné koledy Vianočná atmosféra Aktivizujúce hry 
HV- Vianoce Zvyky a tradície našich predkov Počúvanie 

Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Tri groše Vzťah k starším Čítanie knihy 
Korčuľovanie, klzákovanie Rozvoj pohybových schopností Tréning 
Súťaživé hry Princíp zdravého životného štýlu Súťaž 
Civilizačné ochorenia Škodlivosť fajčenia  na zdravie Beseda 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Triafanie snehovými guľami Presnosť  
Snehuliak Tvorivosť žiakov Vlastná práca 
Darček pod stromček Potešiť najbližších vlastnoručne 

zhotoveným darčekom 
Sebarealizácie 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Pracovno- technická oblasť 

Zimná výzdoba triedy Estetická úprava a skrášľovanie  Kolektívna práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Novoročné predsavzatia Snaha o dodržiavanie čiastkových 
vytýčených cieľov 

Hry na úprimnosť 

Spoločensko – vedná oblasť Ľudské práva, práva dieťaťa Osobná sloboda človeka Vysvetlenie, 
rozhovor 

Zvieratká v zime Starostlivosť o zvieratá Pozorovanie Prírodovedno-
environmentálna oblasť Zima -charakteristické znaky Obliekanie v zime Ukážka 

VV- Zimná krajina Byť otvorený objavovať a vnímať 
krásu prírody 

Výtvarná práca 

HpV- Hra na muzikantov Radosť z hudby Počúvanie 
HV- Padá sniežik Pozitívny vzťah ku spevu Motivácia Esteticko – výchovná oblasť 

LV-M. Rúfus - Modlitbičky Vnímanie a hodnotenie krásy 
slova 

Práca s knihou 

Súťaž s autíčkami na diaľkové ovládanie Dodržiavanie pravidiel, zručnosť 
s vedením autíčka 

Aktivizácia 

Korčuľovanie Pozitívny vzťah k zimným 
športom 

Tréning 

Súťaživé hry na snehu Radosť z pohybu Vychádzka 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Prekonávanie prekážok v zimnom teréne Rozvoj vytrvalostných schopností Turistika 
Maska na karneval Pracovné zručnosti Individualita 

JA
N

U
Á

R
 

Pracovno - technická oblasť Suvenír z dreva Rozvoj jemnej motoriky a 
predstavivosti 

Tvorivosť 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Vedieť sa podeliť Riešenie jednoduchých situácií  Komunikácia v 

kruhu Spoločensko – vedná oblasť Majstrovstvá oddelení v „ Človeče, nehnevaj 
sa!“ 

Dodržiavanie pravidiel hry, 
kultúrne správanie 

Súťaže 

Tisíc prekvapení oblohy Poznávanie vesmíru Práca s knihou Prírodovedno- 
environmentálna oblasť Vtáčiky v zime Hrejivý pocit z dobrého skutku Motivácia, 

vysvetlenie 
VV- Snehové vločky Experimentovanie pri práci 

s netradičným materiálom 
Povzbudenie 

HpV- Aerobik podľa hudby Improvizácia pohybov Rytmus 
HV – Hore brehom, dole brehom Pozitívny vzťah k spevu Spev Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Ezopove bájky Múdrosť a poučenie z krátkych 
príbehov 

Dramatizácia 

Stavanie snehuliakov Vzájomná pomoc pri kolektívnej 
práci 

Súťaž 

Stopovanie Branná hra Kolektívne hry 
Prechádzka v zimnom teréne Opatrnosť na šmykľavom teréne, 

vzájomná pomoc 
Vychádzka Telovýchovná, zdravotná 

a športová(turistická) oblasť 

Prvá pomoc pri poraneniach Prehlbujúce sa zručnosti pri 
poskytovaní prvej pomoci 

Ukážky, 
vysvetľovanie 

Valentínske darčeky Malým valentínskym darčekom 
potešiť svojich najmilších 

Individuálny 
prístup. Strihanie, 
lepenie 

FE
B

R
U

Á
R

 

Pracovno - technická oblasť 
Váza z papiera Rozvoj základných zručností pri 

individuálnej činnosti 
Sebahodnotenie 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Mesiac knihy, návšteva mestskej knižnice Rozvoj slovnej zásoby, správne 
vyjadrovanie sa 

Práca s knihou. 
Beseda v knižnici Spoločensko – vedná oblasť 

Starostlivosť o starších Pomoc druhým Rozhovor 

V obchode Správne hospodárenie Hra na obchod Prírodovedno- 
environmentálna oblasť Zdroj infekčných ochorení, predcházanie Základné vedomosti o infekčných 

nákazách 
Hra na lekára 

VV- Prvé jarné kvety  Pozitívny vzťah ku prírode Maľba 
HpV- Na venček Vytlieskávanie  rytmu Skupinové hry 
HV- Pieseň- O jari Spev – vhodná forma relaxu a 

zábavy 
Hra a zábava Esteticko – výchovná oblasť 

LV-  Návšteva knižnice v Dolnom 
Smokovci 

Pozitívny vzťah ku knihe Schopnosť 
samostat. uvažovať 

Stopovanie- branná hra Vytrvalosť pri práci, rozvoj 
zručností 

Kolektívna práca 

Štafetová hra s loptami Dodržiavanie pravidiel Súťaž 
Telovýchovná, zdravotná 
a športová(turistická) oblasť 

Svetové strany Orientácia v neznámom teréne Film 
Veľkonočné zvieratko Zručnosť Samostatná práca 
   
Veľkonočné pozdravy Radosť z prebúdzajúcej sa prírody Aktivizácia 

M
A

R
E

C
 

Pracovno - technická oblasť 
Maľovanie vajíčok Získavanie základných zručností pri 

práci 
Ukážka, tvorivá 
práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň narcisov Spolupatričnosť s chorými, 
morálna pomoc 

Vysvetľovanie 
Spoločensko – vedná oblasť 

Udržiavanie poriadku v školských veciach Pozitívny vzťah k veciam Vysvetlenie 
Poznávanie rastlín Rozširovanie vedomostí Práca s knihou Prírodovedno- 

environmentálna oblasť Apríl- mesiac lesov Pozitívny vzťah k živej prírode Vychádzka s 
pozorovaním 

VV- Rozprávková postava Zoznamovanie sa s rôznymi 
výtvarnými technikami 

Výtvarná práca 

HpV- Pod hríbom Hra na leto Kolektívna hra 
HV- Počúvanie modernej hudby Intenzívne vnímanie hudby Hudobná hra 
LV-  Tri prasiatka Lenivosť sa nevypláca  Dramatizácia 
Práca s mapkou Orientácia v teréne Tréning 
Mesiac bezpečnosti na cestách Čím menej vyhasnutých životov 

na cestách 
Skupinové riešenie 
situácií 

Esteticko – výchovná oblasť 

Ukrývanie sa v teréne Orientácia v neznámom teréne Samostatnosť 
Plošne zvieratká Presnosť a precíznosť pri práci Vlastná tvorba 
Tvorba jarnej nástenky Rozvíjanie umeleckej aktivity a 

tvorivosti 
Technické práce 
s rôznymi druhmi 
materiálu 

A
PR

ÍL
 

Pracovno - technická oblasť 

Jarné hry v prírode Osvojovanie manuálnych činností Výtvarné stvárnenie 
zážitku 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň matiek Láska a úcta k mamkám Tematická hra na 
rodinu Spoločensko – vedná oblasť 

Deň víťazstva nad fašizmom  Uctievanie pamiatky padlých Film 

Jarné práce v záhradách Význam zeleniny a ovocia pre 
zdravie človeka 

Aktivizácia Prírodovedno- 
environmentálna oblasť Domáce a lesné zvieratá Správne pomenovanie zvierat Kvíz 

VV- Moja mama- tematická práca Výtvarná charakteristika, 
disproporcie tváre 

Vlastná práca 

HpV- Moderné tance Rozvoj talentu a špecifických 
vlastností 

Rytmus 

HV- Vykuklo slniečko Radosť z prebúdzajúcej sa 
prírody 

Spev, počúvanie 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV- K. Bendová- Mama Úcta k matke Práca s knihou 
Futbal Základné pravidlá športových 

hier 
Tréning 

Vybíjaná Pohotovosť a rýchlosť pri športe Súťaž 
Súťaž detí v jazde na bicykli Zručnosť a obratnosť pri jazde 

na bicykli 
Povzbudenie 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Tenis, bedminton Zdravá súťaživosť Súťaž 
Darček pre mamku Láska a úcta k svojim mamkám. 

Výchova k rodičovstvu 
Individuálna práca 

Skladačky z papiera Príjemná, družná pohoda pri 
tvorivej práci 

Tvorivosti 

M
Á

J 

Pracovno - technická oblasť 

Srdiečko Pozitívny záujem o rozmanité 
techniky pri práci 

Sebarealizácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

IV. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň detí Právo všetkých detí na život 
a radostné detstvo 

Hra, zábava, tanec 

Spoločensko – vedná oblasť Záver školského roka, zábavné 
popoludnie, diskotéka 

Vyhodnotenie celoročnej činnosti Rozhovor v kruhu 

Kvety na lúke Kladný vzťah ku kvetom Poznávanie Prírodovedno- 
environmentálna oblasť Bezpečnosť počas prázdnin Ochrana zdravia Riadený rozhovor 

VV- Motýľ Pretláčanie farieb, dotváranie 
obrazu 

Vlastná práca 

HpV- O reťaz Hra – prirodzená vlastnosť 
všetkých detí 

Skupinové hry 

HV- Pod horou Prebúdzať záujem o spevácke 
a hudobné umenie 

Spev 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Keď pôjdeš do okolia školy Poznávanie stromov Názornosť 
Kolobežkovanie, korčuľovanie Radosť s letných športov Motivácia 
Loptové hry Práca s plnými loptami, presnosť 

prihrávok 
Tréning 

Skoky do diaľky Zdravá súťaživosť Súťaž 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Skoky cez švihadlo Radosť z pohybu Motivácia 
Fotorámik Rozvoj zručnosti Individuálna práca 
Slniečko Práca s pozlátkom Tvorivosť 

JÚ
N

 

Pracovno - technická oblasť Údržba hračiek, lepenie krabíc. 
Zhodnotenie celoročnej činnosti 

Šetrené zaobchádzanie so 
školským majetkom, neničiť ho. 
Uchovávanie si získaných 
pracovných návykov 

Sebarealizácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie  
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Poučenie o bezpečnosti  v ŠKD Predchádzať úrazom Vysvetľovanie 
Spoločensko – vedná oblasť Pravidlá spolužitia v ŠKD Ako pochopiť iných, sebaúcta Hry na 

úprimnosť 
Zber úrody v záhrade Pracovitosť a zručnosť pri 

jednoduchých činnostiach v záhrade 
Sebahodnotenie 

Prírodovedno-
environmentálna oblasť Zdravé a nezdravé potraviny Zodpovednosť za svoje zdravie  Vysvetlenie 

VV - Prázdninové zážitky 
 

Výtvarné zobrazenie letného zážitku Komunikácia v 
kruhu 

HpV - Slnko za hory zapadlo Súhra spevu a pohybu Práca v skupine 
HV - Ide pieseň okolo Utvrdzovanie si textu a melódie 

známych piesní 
Aktivizácie Esteticko – výchovná oblasť 

LV –Pampúšik- dramatizácia Víťazstvo dobra nad zlom Aktivačné hry 
Bicyklovanie Zručnosť a bezpečnosť pri vedení 

bicykla 
Súťaženia 

Štafetové hry Rýchla výmena postavenia Súťaženia 
Deň srdca Správna životospráva Letáčiky 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Svetové strany Orientácia v priestore Vysvetľovanie 
Oboznámenie sa s náplňou činnosti, s 
jednotlivými pracovnými materiálmi a ich 
využitím 

Získavanie manuálnej 
a intelektuálnej schopností počas 
jednotlivých činností 

Motivácia. 

Výzdoba triedy Spríjemniť si prostredie, v ktorom  
pracujeme 

Aktivizácia 

SE
PT

E
M

B
E

R
 

Pracovno - technická oblasť 

Listy v jeseni Rozvíjať základy zručnosti pri 
jednoduchých činnostiach 

Hodnotenie. 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Úcta k starším  Múdrosť a skúsenosť našich starkých Hranie rolí 
Spoločensko – vedná oblasť 

Dni šetrenia elektrickej energie Úspora energie a financií Motivácia 
Zelenina a ovocie, jej uskladnenie na zimu Ovocie a zelenina – zdroj vitamínov 

a zdravej výživy 
Rozhovor Prírodovedno-

environmentálna oblasť Racionálna strava, potravinová pyramída Nadbytočné kilá škodia zdraviu Práca s knihou 
VV – Výtvarné zobrazenie prírody – strom 
v jeseni 

Hra s farbou Ukážka 

HpV – Slepá baba Základy pohybových zručností Dramatizácia 
HV – Bolo raz jabĺčko krásne Význam ovocia pre zdravý vývin 

detí 
Aktivizácia Esteticko – výchovná oblasť 

LV – Z rozprávky do rozprávky Víťazstvo dobra Rozprávka 
Hry s loptou Prihrávky na povel Povzbudenie 
Kolobežky – súťaž detí v jazde zručností a 
rýchlosti 

Rozvoj pohybových schopností, 
radosť zo súťaženia 

Súťaž 

Preliezanie a podliezanie prírodných 
prekážok 

Elementárne zručností detí Aktivizácia Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Deň jabĺk – týždeň boja proti rakovine Význam konzumácie ovocia pre 
ľudský organizmus 

Diskusia 

Práca s listami Zdokonaľovanie zručností Vlastná práca 
Tekvicové postavičky Záujem o rozmanitosť materiálov  Výstava 
Obrazy z vrecoviny a prírodného materiálu Vzťah k prírode Tvorivá dielňa 

O
K

T
Ó

B
E
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Pracovno - technická oblasť 

Šarkany Rozvoj fantázie a predstáv Maľovanie 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie 
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Život so zdravotne postihnutým Vzťah k deťom s handicapom Riešenie 

problémových 
situácií Spoločensko – vedná oblasť 

Svetový deň pozdravu (21.11.) Slušnosť a priateľskosť medzi deťmi 
a dospelými 

Povzbudenie 
práca v skupine 

Striedanie práce s odpočinkom Zdravý životný štýl Prezentácia Prírodovedno-
environmentálna oblasť Pozorovanie zmien v prírode Správne pomenovanie stromov, 

poznávanie listov 
Individuálny 
prístup 

VV – Odtlačky listov Oboznamovanie sa s netradičnými 
technikami 

Tvorivá práca 

HpV -Stonožka Utužovanie kamarátskych vzťahov, 
znášanlivosť medzi spolužiakmi 

Kolektívna hra 

HV- Peter Nagy a deti- počúvanie hudby Cvičenie hudobného sluchu a 
predstavivosti 

Aktivizujúce hry 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV-  Medzinárodný deň školských knižníc Pozitívny vzťah k čítaniu a literatúre Čítanie knihy 
Hry so švihadlami Súhra pohybov horných a dolných 

končatín 
Súťaž 

Súťaž na kolobežkách  Vytrvalosť, dosiahnuť vytýčený cieľ Povzbudenie 
Prechádzka s prekonávaním prírodných 
prekážok 

Relaxovať pohybom Aktivizácia Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Čo je nikotín, fajčenie Pochopiť škodlivosť fajčenia Komunikácia v 
kruhu 

Jesenné listy- dotváranie panáčikov Rozvíjať talent Ekologické hry 
   
Práca s gaštanmi Samostatne vytýčiť jednoduchý cieľ Hodnotenie 
Figúrky zo sena a slamy Práca s netradičnými materiálmi Individ. prístup 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Pracovno - technická oblasť 

Výrobky z drobného materiálu Základné zručnosti v tvorbe  Vlastná tvorba 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie 
 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Vianočná besiedka Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí 
Nácvik 

Spoločensko – vedná oblasť 
Miss bábika Výchova k rodičovstvu Aktivačné hry 
Zvieratá sú naši priatelia Základné princípy ochrany 

prírody 
Práca s knihou, 
omaľovanky Prírodovedno-

environmentálna oblasť Vianočné sviatky Zachovávanie zvykov a tradícií 
najkrajších sviatkov roka 

Rozprávania 

VV- Vianočné prekvapenie Tešiť sa z maličkostí Vysvetlenie, 
motivácia 

HpV-Moderné tance na modernú hudbu Pohyb  a zábava nám všetkým 
prospieva 

Aktivizujúce hry 

HV- Vianočné koledy  Zvyky a tradície našich predkov Počúvanie 

Esteticko – výchovná oblasť 

LV- O Červenej čiapočke - dramatizácia Vzťah k prírode, zvieratám Dramatizácia 
Skok do diaľky z miesta Rozvoj pohybových schopností Povzbudenie 
Súťaživé hry Princíp zdravého životného štýlu Súťaž 
Civilizačné ochorenia Škodlivosť alkoholu na zdravie Beseda Telovýchovná, zdravotná 

a športová (turistická) oblasť 
Hon na líšku Rýchla výmena postavenia na 

métach 
Hry v skupinách 

Ovocie a zelenina- práca s krepovým 
papierom 

Význam vitamínov v zimnom 
období 

Vlastná práca 

Vianočné darčeky Potešiť najbližších vlastnoručne 
zhotoveným darčekom 

Sebarealizácie 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Pracovno- technická oblasť 

Zimná výzdoba triedy, okien, jedálne Estetická úprava a skrášľovanie  Kolektívna práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Slovensko v Európe, vo svete Snaha o dodržiavanie čiastkových 
vytýčených cieľov 

Hry na úprimnosť 

Spoločensko – vedná oblasť Podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, 
oslovenie 

Správna komunikácia a 
pomenovanie 

Vysvetlenie, hranie 
rolí 

Voda a jej význam Význam vody pre ľudský 
organizmus. Voda aj ako nepriateľ 

Beseda 
Prírodovedno-
environmentálna oblasť Starostlivosť o izbové rastliny Cítiť sa príjemne v prostredí, 

v ktorom žijeme 
Vlastná práca 

VV- Zima Byť otvorený objavovať a vnímať 
krásu prírody 

Výtvarná práca 

HpV- Novoročná diskotéka Radosť z pohybu Tanec 
HV- Padá sniežik Pozitívny vzťah ku spevu Motivácia Esteticko – výchovná oblasť 

LV – K. Bendová – Osmijankové 
rozprávky 

Vnímanie a hodnotenie krásy 
slova 

Práca s knihou 

Súťaž s autíčkami na diaľkové ovládanie Dodržiavanie pravidiel, zručnosť 
s vedením autíčka 

Aktivizácia 

Korčuľovanie Pozitívny vzťah k zimným 
športom 

Tréning 

Chodíme bezpečne Základné princípy zdravého štýlu Vychádzka 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Prekonávanie prekážok v zimnom teréne Rozvoj vytrvalostných schopností Turistika 
Vtáčie búdky Pomoc vtáčikom v nepriaznivom 

zimnom období 
Kolektívna práca 

Výrobky z orechových škrupiniek Rozvoj jemnej motoriky a 
predstavivosti 

Sebadisciplína 

JA
N

U
Á

R
 

Pracovno - technická oblasť 

Práca s kvetináčmi- zvieratká Rozvoj fantázie, predstavivosť Tvorivosť 
 
 



 69 

Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Spolužitie bez násilia, vulgarizmy Riešenie jednoduchých 

problémových situácií 
Tematické hry. 
Komunikácia v 
kruhu Spoločensko – vedná oblasť 

Majstrovstvá oddelení v „ Človeče, nehnevaj 
sa!“ 

Dodržiavanie pravidiel hry, 
kultúrne správanie 

Súťaže 

Šetrenie energiami Ochrana životného prostredia Vysvetľovanie Prírodovedno-
environmentálna oblasť Vtáčiky v zime Hrejivý pocit z dobrého skutku Motivácia, 

vysvetlenie 
VV- Postavy v pohybe- zimné športy Experimentovanie pri práci 

s netradičným materiálom 
Povzbudenie 

HpV- Šípová Ruženka Improvizácia pohybov Hry v skupinách 
HV – Fijú, fijú, vietor fúka Pozitívny vzťah k spevu Spev Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Tatranské poklady Múdrosť a poučenie z krátkych 
príbehov 

Dramatizácia 

Stavanie snehuliakov Vzájomná pomoc pri kolektívnej 
práci 

Súťaž 

Preteky obratnosti Prekonávanie prekážok v snehu Kolektívne hry 
Prechádzka v zimnom teréne Opatrnosť na šmykľavom teréne, 

vzájomná pomoc 
Vychádzka Telovýchovná, zdravotná 

a športová(turistická) oblasť 

Prvá pomoc pri poraneniach Prehlbujúce sa zručnosti pri 
poskytovaní prvej pomoci 

Ukážky, 
vysvetľovanie 

Valentínske darčeky Malým valentínskym darčekom 
potešiť svojich najmilších 

Individuálny 
prístup. Strihanie, 
lepenie 

Karnevalové masky Rozvoj základných zručností pri 
individuálnej činnosti 

Seba hodnotenie 

FE
B

R
U

Á
R

 

Pracovno - technická oblasť 

Netradičné obrazy- servítková technika Sebaobsluha, poriadok na lavici Tvorivá práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie 
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Mesiac knihy, návšteva mestskej knižnice Rozvoj slovnej zásoby, správne 
vyjadrovanie sa 

Práca s knihou. 
Beseda v knižnici 

Spoločensko – vedná oblasť Konflikt, správanie, ktorému konflikt 
predchádza 

Družná atmosféra v kolektíve Hry na riešenie 
konfliktov, 
dramatizácia 

Prichádza jar Zmeny v jarnej prírode, pozitívny 
vzťah k nej 

Pozorovanie zmien 
v prírode Prírodovedno-

environmentálna oblasť Zdroj infekčných ochorení, predcházanie Základné vedomosti o infekčných 
nákazách 

Hra na lekára 

VV- Moja obľúbená knižka   Pozitívny vzťah ku knihe, k čítaniu Návrh obalu 
HpV- Ľavá nôžka, pravá nôžka Vytlieskávanie rytmu Skupinové hry 
HV- A okolo valala Spev – vhodná forma relaxu a 

zábavy 
Hra a zábava Esteticko – výchovná oblasť 

LV-  Rozprávky starej matere- Mária 
Jančová 

Pozitívny vzťah ku knihe Schopnosť 
samostat. uvažovať 

Stopovanie- branná hra Vytrvalosť pri práci, rozvoj 
zručností 

Kolektívna práca 

Pretek obratnosti Pretek po priamej a slalomov. dráhe Cvič. a navykania 
Svetové strany Orientácia v neznámom teréne Film 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová(turistická) oblasť 

Terénne pochody s prekonávaním 
prírodných prekážok 

Schopnosť orientovať sa 
v neznámom teréne 

Vychádzka 

Záložky do knihy Pozitívny vzťah k čítaniu Samostatná práca 
Pracovné dosky na zošity, práca so 
škrobom 

Rozvoj manuálnych a technických 
zručností 

Tvorivá dielňa 

Veľkonočné pozdravy Radosť z prebúdzajúcej sa prírody Aktivizácia 

M
A

R
E

C
 

Pracovno - technická oblasť 

Práca s textilom Získavanie základných zručností pri 
šití, bezpečnosť pri práci 

Ukážka, tvorivá 
práca 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie  
 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Mesiac lesov Pochopiť základný princíp 
ochrany lesov 

Vysvetľovanie, 
ekologická hra Spoločensko – vedná oblasť 

Deň  Zeme Chrániť prírodu Rozhovor  - projekt 
Ľudské telo, mozog, krv, srdce Oboznámenie sa s činnosťou 

mozgu,srdca, funkciou krvi v tele 
Prezentácia, 
encyklopédia Prírodovedno-

environmentálna oblasť Zvieratá v lese Ochrana zvieratiek v lese. Ako sa 
správať v lese 

Motivačný 
rozhovor 

V.V. Veľkonočný zajačik Posilniť úctu ku kultúrnym 
hodnotám 

Motivácia, 
kreatívna práca 

H.V. Fašiangy, Turice Rozvíjať talent a špecifické 
schopnosti 

Spev, rytmus 

Hp.V. Išla myška briežkom  Rozvoj hudobno – pohybových 
schopností 

Hudobná hra Esteticko – výchovná oblasť 

L.V. Zlatá kniha rozprávok Výchovné využitie z oblasti 
dramatizácie 

Dramatizácia 

Naháňačky Vedieť relaxovať pravidelným 
pohybom 

Skupinové 
súťaženie 

Hry so švihadlami Význam pravidelného cvičenia a 
pohybu 

Tréning 

Kolektívne hry Rozvíjať schopnosť hrať sa v 
skupine 

Skupinové riešenie 
situácií 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) 
oblasť 

Pohybové hry Rozvíjať svoje nadanie Motivačné hry 
Veľkonočná výzdoba Motivovať k výtvarno kultúrnému  

prostrediu 
Motivácia 

Veľkonočný pozdrav Rozvíjať manuálnu zručnosť Vlastná práca 
Práca s papierom Kultivovať vytrvalosť  Kreativita,tvorivosť 

A
PR

ÍL
 

Pracovno - technická oblasť 

Vystrihovačka Rozvíjať manuálnu zručnosť Sebarealizácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 
 

V. oddelenie 
 

 
Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 

Deň matiek Láska a úcta k mamkám Tematická hra na 
rodinu Spoločensko – vedná oblasť 

Deň víťazstva nad fašizmom  Uctievanie pamiatky padlým Film 

Tisíc prekvapení oblohy Poznávanie sveta Práca s knihou Prírodovedno-
environmentálna oblasť Jarné kvety, herbár Správne pomenovanie kvetov Aktivizácia 

VV- Moja mama- tematická práca Výtvarná charakteristika, 
disproporcie tváre 

Vlastná práca 

HpV- Stratila som si vreckovku Rozvoj talentu a špecifických 
vlastností 

Kruhová hra 

HV- Vykuklo slniečko  Radosť z prebúdzajúcej sa 
prírody 

Spev, počúvanie 
Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Antonín Marec- Zlato pod Kriváňom Krásy našej prírody Práca s knihou 
Futbal Základné pravidlá športových 

hier 
Tréning 

Rýchly beh na krátku vzdialenosť Pohotovosť a rýchlosť pri štarte Súťaž 
Súťaž detí v jazde na bicykli Zručnosť a obratnosť pri jazde 

na bicykli 
Povzbudenie 

Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Polícia a jej  poslanie, hra Detektív Čestnosť a bezúhonnosť Súťaž 
Darčeky pre mamičky Láska a úcta k svojim mamkám. 

Výchova k rodičovstvu 
Individuálna práca 

Práca s moduritom Príjemná, družná pohoda pri 
tvorivej práci 

Tvorivosti 

Výrobky zo slaného cesta Pozitívny záujem o rozmanité 
techniky pri práci 

Sebarealizácia 

M
Á

J 

Pracovno - technická oblasť 

Práca s prírodným materiálom Radosť z pekne vykonanej práce Aktivizácia 
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Tematický výchovný plán pre školský klub detí pri Základnej škole, Vrútocká 58, Bratislava 

 
V. oddelenie 

Mesiac Zložka Téma Cieľ Metódy, formy 
Deň detí Právo všetkých detí na život 

a radostné detstvo 
Hra, zábava, tanec 

Spoločensko – vedná oblasť Záver školského roka, zábavné 
popoludnie, diskotéka 

Vyhodnotenie celoročnej činnosti Rozhovor v kruhu 

Domáce zvieratá Každodenná starostlivosť o svoje 
zvieratká 

Motivácia Prírodovedno- 
environmentálna oblasť Bezpečnosť pri pobyte v prírode Ochrana zdravia Riadený rozhovor 

VV- Orgován  Pretláčanie farieb, dotváranie 
obrazu 

Monotypia 

Hp V- Ide  Pešek okolo Hra – prirodzená vlastnosť 
všetkých detí 

Skupinové hry 

HV- Túlavý kocúrik Prebúdzať záujem o spevácke 
a hudobné umenie 

Spev, hudobné 
nástroje 

Esteticko – výchovná oblasť 

LV- Vrece klamstiev Lož má krátke nohy Čítanie, dramatiz. 
Hod krik. loptičkou do diaľky, na cieľ Základy športových kolekt. hier Súťaž 
Vybíjaná Práca s plnými loptami, presnosť 

prihrávok 
Tréning 

Dôležité telefónne čísla Správne volanie pomoci Rozhovor 
Telovýchovná, zdravotná 
a športová (turistická) oblasť 

Letné súťaživé hry s brannými 
prvkami 

Zábava a dobrá pohoda v 
kolektíve 

Kolektívne 
súťaženie 

Rozkvitnutá lúka- práca s voskom Vzťah k prírode, jej zveľaďovanie Individuálna práca 

JÚ
N

 

Pracovno - technická oblasť 
Montážne a demontážne práce so 
stavebnicami 

Vzájomná pomoc pri práci. Vedieť 
si pomáhať 

Tvorivosti 
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  Údržba hračiek, lepenie krabíc. 
Zhodnotenie celoročnej činnosti 

Šetrené zaobchádzanie so 
školským majetkom, neničiť ho. 
Uchovávanie si získaných 
pracovných návykov 

Sebarealizácia 
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Príprava na vyučovanie 
 

- písomné vypracovanie domácich úloh zostavovanie riekaniek     
- jazykové hádanky 
- veselé jazykolamy 
- práca s detským časopisom 
- didaktické hry 
- krížovky a doplňovačky 
- práca s knihou 
- prezeranie detských encyklopédií, atlasov zvierat, vtákov, rastlín 
- zmyslové a tvorivé hry 
- súťaže, kvízy, práca s informačnými pomôckami ( mapy, atlasy ) 
 



 75 

 Odpočinková a rekreačná činnosť 
 

- odpočinok na koberci 
- spoločné čítanie 
- počúvanie, rozprávanie 
- voľné hry podľa výberu detí 
- video rozprávky 
- stolové spoločenské a tvorivé hry 
- spoločenské hry v miestnosti 
- chvíľka vtipov, hádaniek a hlavolamov 
- konštruktívne hry  
- hry na ihrisku a v prírode 
- behy, skoky, hody, štafety, preteky, hry v kruhu 
- pohybové hry s loptami, švihadlami 
- kolobežkovanie 
- bicyklovanie 
- kĺzanie na snehu 
- korčuľovanie 
- sánkovanie 
- hry na snehu, hry so snehom 
- sledovanie zmien v prírode 
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 Seba obslužná a spoločensky 
prospešná činnosť 
 

- pravidelné umývanie rúk 
- dodržiavanie hygieny pri jedle 
- kultúra stolovania 
- používanie hygienickej vreckovky 
- používanie WC 
- správanie sa pri infekčných ochoreniach, pri styku s chorými 
- starostlivosť o čistotu odevu a obuvi 
- ukladanie obuvi a odevu v šatni 
- udržiavanie poriadku v školských veciach 
- ukladanie spoločenských hier, udržiavanie poriadku v školských 

pomôckach 
- dodržiavanie pitného režimu 
- úprava triedy 
- čistota tabule 
- vzájomná pomoc a spolupráca 
- obdarovanie blízkeho človeka 
- vedieť sa podeliť 
- ekologická úprava okolia školy, úprava prostredia školského klubu 
- úprava násteniek, vitrín, okien, výzdoba jedálne 
- starostlivosť o slabších 
- pomoc starším ľuďom zber papiera 
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