„Zabavme sa spolu“
šk. rok 2021/2022
Počet členov: 14
Vedúce ZÚ: Ing. Petra Hamráková
Mgr. Katarína Olejárová

Hlavným cieľom záujmového útvaru „Zabavme sa spolu“ je hravou formou vzbudzovať
výtvarné, hudobné, estetické a pohybové cítenie u detí, prostredníctvom spoločenských hier
a aktivít upevňovať priateľské vzťahy, tvorivou a pútavou formou naučiť deti vzťahu k práci,
k prírode.
Krúžok je zameraný na:
 kreslenie, maľovanie
 spev
 tanec
 práce v domácnosti /varenie, pečenie, upratovanie/
 počúvanie relaxačnej hudby
 spoločenské hry a aktivity
 pracovné vyučovanie
 vychádzky do prírody
Náplň práce ZÚ:
 estetická výzdoba priestorov školy /nástenky/
 výzdoba priestorov telocvične na spoločné podujatia /Mikuláš, vianočná besiedka,
Deň učiteľov, ..../
 príprava prác na výtvarné súťaže
 nácvik tanečných a speváckych vstupov na školské akcie
 príprava pokrmov /varenie, pečenie,.../
 výlet do Poráčskej doliny
 návšteva Galérie umelcov Spiša/
 relaxačná činnosť v prírode /hudobno pohybové hry a tance, zber prírodnín,.../
 pedig, quilling, kašírovanie,.../

Zoznam členov záujmového útvaru
„ZABAVME SA SPOLU“
školský rok 2021/2022
Počet členov: 14
Vedúce:

Ing. Petra Hamráková
Mgr. Katarína Olejárová

1. Helena Girgová

- VI.A

2. Juan Horváth

- VI.A

3. Patrik Horváth

- VI.A

4. Matej Červeňák

- VI.A

5. Tatiana Kroščenová

- VI.A

6. Samuel Pecha

- VI.A

7. Radoslav Horváth

- VI.A

8. Adam Pecha

- VI.A

9. Emil Horváth

- VI. A

10.Adrián Gabčo

- IX.A

11.Margita Horváthová

- IX.A

12. Alexandra Dunková

- IX.A

13.David Berky

- IX.A

14.David Horváth

- IX.A



September

- Oboznámenie žiakov s obsahom krúžku



Október

- Nákup pomôcok
- Príprava plánu na celý rok
- Počúvanie pesničiek - nácvik piesni na vianočnú besiedku



November

- Zber prírodného materiálu - vychádzka
- Maľovanie obrázkov k téme
- Pečenie perníkov



December

- Vianočná výzdoba - zhotovenie dekorácíí
- Nácvik vianočnej piesne



Január

- Hranie spoločenských hier
- Nácvik piesne na Deň učiteľov



Február

- Príprava materiálu na veľkonočnú výzdobu
- Výroba veľkonočnej výzdoby
- Aktualizácia nástenky k téme Veľká noc



Marec

- Čítanie a pozeranie rozprávky : Marec - mesiac knihy
- Nácvik piesne na Deň učiteľov



Apríl

- Aktualizácia nástenky s tematikou zdravého životného štýlu
- Účelové cvičenie v prírode



Máj

- Maľovanie k téme : Máj - mesiac lásky
- Počúvanie hudby - disco



Jún

- Vyhodnotenie celoročnej činnosti

