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Charakteristika  záujmovej činnosti : 
 
   V rámci krúžku Šikovné ruky sa deti učia aktívne využívať svoj voľný čas. 
Náplňou krúžkov sú také činnosti, ktoré nemajú žiaci zaradené na pracovnom 
vyučovaní a pri ktorých získavajú kladný vzťah k ručným prácam podľa svojho 
záujmu.  
   Je realizovaný jedenkrát týždenne dve hodiny. Pri práci využívame kreatívnosť 
a fantáziu žiakov. Pozornosť venujeme širokej škále rôznych techník cez 
strihanie, lepenie, vyšívanie, maľovanie, varenie, pečenie. Pracujeme s ľahko 
dostupným materiálom ako: papier, textil, koža, korkové zátky, ako aj prírodný 
materiál – šípky, šušky, sušené kvety, vetvičky a pod.  
Plán krúžku je rozdelený na sviatky a ročné obdobia.  
 
Cieľ záujmovej činnosti 
 
- rozvíjať zručnosť, fantáziu, prácu s rôznym materiálom  
- deti sa učia vyrábať rôzne výrobky z prírodných a odpadových materiálov,     
získavajú a rozvíjajú si vzťah k práci a  prírode  
- precvičovanie rúk detí  
- prostredníctvom manipulácie  s rozličnými druhmi prírodných, odpadových 
materiálov, s rôznymi technikami a s pracovnými postupmi umožňuje rozvíjať 
ich tvorivosť.  
- rozvíjať jemnú motoriku, cit pre krásu, ale aj vedieť obdarovať svojich blízkych. 



Plánpráce   
                     
September: 
 

1. Oboznámenie sa s aktivitami krúžku 
2. Vychádzka do okolia školy , zbieranie prírodnín 
3. Šikovné ruky – vystrihovačky z kartónu,papiera 
 

 Október: 
 

1. Aranžovanie z prírodnín 
2. Varenie zemiakov 
3. Zahrajme sa spolu 
4. Výroba vencov z prídodnín 

 
November: 
 
    1. Náhrdelník z farebných papierov 
    2. Pekné stolovanie  - ukážka 
    3. Varenie polievky 
    4. Pečieme koláče 
 December: 
 

1. Výroba vianočných darčekov 
2. Pečenie  slaného pečiva 
3. Zdobenie stromčeka 

 
Január  

 
1.  Pobyt vonku 
2. Zima – maľovanie vodovými farbami 
3. Figurky z plasteliny 
4. Stavanie snehuliaka 
 

 Február: 
 
    1 .Fašiangové  masky 
    2. Valentínka  - pečenie perníka 
    3. Zahrajme sa spolu 
    4. Chlieb vo vajíčku 



 
 Marec: 
 

1. Zeleninová polievka 
2. Odliatky zo sádry 
3. Maľovanie sadrových odliatkov      

     
Apríl: 
 

1. Veľkonočný pozdrav 
2. Veľkonočné vajíčka – maľovanie , ozdobovanie 
3. Bryndzová pomazanka 
4. Pletenie korbáča 

 
 Máj : 
 

1. Maľovanie na skaly 
2. Opekané zemiaky 
3. Papierové pletenie 
4. Vyšívanie - jednoduché motívy 
 

 Jún: 
 

1. Vychádzka do prírody 
2. Zhodnotenie celoročnej práce 

 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
V Rudňanoch, september 2019             Vypracovala:    Mgr. Monika Semanová 
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