Základná škola Moskovská 2 v Banskej Bystrici

Správa o činnosti MZ – ŠKD
v školskom roku 2012/2013

Vypracovala : M. Danišová
ved. MZ ŠKD
30.06.2013

V školskom roku 2012/2013 Školský klub detí SLNIEČKOVO pracoval štvrtý rok podľa
Výchovného programu ŠKD, ktorý bol vypracovaný v súlade s princípmi „ Zákona o výchove
a vzdelávaní....“, pod vlastným menom a s vlastným logom, ktorého jednotlivé symboly
znázorňujú 6 tematických oblastí výchovy v školských kluboch detí.

CIEĽ : Realizovať Výchovný program ŠKD „SLNIEČKOVO“.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme uskutočňovali v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými
Školským zákonom, hlavný cieľ–plniť úlohy Výchovného programu ŠKD sme realizovali
prostredníctvom špecifických cieľov .
Splnili sme všetky úlohy celoročného projektu „Mám rád mesto, v ktorom žijem“.
Rozvíjali sme získané čitateľské zručnosti a návyky, čítanie s porozumením, rešpektovali sme
záujmy a potreby detí. Vytvorili sme pre deti optimálne podmienky pre cieľavedomú výchovu
ku kultúrnemu a vhodnému využívaniu voľného času zážitkovou a hravou formou. Dbali
sme na zvýšenú bezpečnosť detí pri všetkých aktivitách a formou besied a didaktických hier
upozorňovali na nebezpečenstvo drog a omamných látok a závislostí, napr.: od počítačových
hier. Snažili sme sa efektívne rozvíjať osobnosť detí v záujmovej, relaxačnej, oddychovej
činnosti a príprave na vyučovanie. Posilňovali sme regionálnu výchovu prostredníctvom
projektu ŠKD.
Realizovali sme podujatia v knižnici na ul. Okružnej, spolupracovali sme s rodičmi, starými
rodičmi detí, MŠ na ul. Tulskej, Penziónom Jeseň, Domovom dôchodcov na ul.Jilemnického
2, S CVČ Relaxáčik pri našej ZŠ a táto spolupráca priniesla niekoľko ďalších zaujímavých
podujatí.
Prácu ŠKD sme zviditeľňovali prispievaním do časopisov, programami pre verejnosť
a rodičov, prezentáciou v priestoroch školy a na web-stránke školy.

ŠPECIFICKÉ CIELE :
1. Rozvoj kľúčových kompetencií detí v ŠKD v príjemnom prostredí,
zážitkovou a hravou formou.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme využívali stratégie na väčšiu mieru rozvíjania
a vytvárania kľúčových kompetencií a dôraz sme kládli aj na úlohy vyplývajúce
z prierezových tém. Vychovávali sme deti v duchu humanizmu predchádzaním všetkých
foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie rasizmu.
2. Plniť všetky tematické oblasti výchovy /ďalej TOV/.
Každá vychovávateľka bola zodpovedná za rozpracovanie rozvíjania kľúčových kompetencií
v TVVP svojho oddelenia, za vypracovanie motivačného programu vyplývajúceho z názvu
oddelenia v nadväznosti na motivačný program kmeňovej triedy vo všetkých TOV.
3. Rozvíjať regionálnu výchovu , vypracovali sme projekt podporujúci rozvoj
regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry pod názvom „Mám rád mesto, v ktorom
žijem“. Pracovali sme talentovanými deťmi v oblasti ľudového spevu, ľudového tanca
a rozvíjali ich talent prostredníctvom nácviku programov.
4. Zviditeľňovať prácu ŠKD na verejnosti – prispievali sme do časopisov,
pripravovali programy pre rodičov, starých rodičov, dôchodcov a verejnosť, navštevovali
MŠ, DD, aktualizovali web – stránku školy, realizovali výzdobu školy, závesné postery,
projekty.

6. Viesť deti k pravidelnej a uvedomelej pohybovej aktivite, rozvíjali sme
a zvyšovali fyzickú kondíciu detí, upevňovali športové návyky, predchádzali obezite u detí
pravidelným pohybom, organizovaním športových podujatí, prácou v krúžkoch AEROBIC –
DANCE a FIT POHYB a zdravým stravovaním.

Organizácia práce v ŠKD.
V šk. roku 2012 – 2013 navštevovalo ŠKD 172 detí mladšieho školského veku, z toho 4
deti boli z 5.ročníka. Vychovávateľky s nimi uskutočňovali relaxačné, oddychové a záujmové
činnosti, pravidelnú prípravu na výchovno-vzdelávací proces, všetko podľa potrieb detí
a úloh vyplývajúcich z tematických výchovno-vzdelávacích plánov oddelení.
Deti boli rozdelené do 7 oddelení :
ŠKD I.
1. oddelenie – p. Červenáková
2. oddelenie – Mgr. Vavricová
3. oddelenie – Bc. Kulfasová
4. oddelenie – p.Danišová
5. oddelenie – p.Segečová
ŠKD II.
6. oddelenie – Mgr. Anderová
7. oddelenie – Mgr. Kavčiaková

- I.A /18/, II.A/4/
- I.B/20/, II.A/4/
- I.C/17/, III.A/8/
- II.C/16/, II.B/9/
- II.D/13/,II.B/9/,II.A/3

ŠMOLKOVO
MUDRÁKOVO
VČIELKOVO
ČAROKLUBOVO
OVEČKOVO

22 detí
23 detí
25 detí
25 detí
25 detí

- III.B/18/,III.A/7/
- IV.A/10/,IV.B/10/
III.A/6/, 5.roč.-2

ŽABKOVO

25 detí

MRAVČEKOVO 27 detí

Záujmovú činnosť detí, ktorá je jedným z prostriedkov výchovy a tvorí hlavný obsah
výchovy mimo vyučovania, a teda aj činnosti v ŠKD, sme vykonávali v určenom čase podľa
týždenného rozvrhu činnosti, ktorý vychádzal z TVVP oddelení.
Záujmová činnosť v ŠKD sa delí do šiestich TOV :
1. Pondelok
2. Utorok
3. Streda
4. Štvrtok
5. Piatok

: Múdre hlavičky
: Zručný utorok
: Olympijská streda
: Umelecký štvrtok
: Eko-piatok

- TOV spoločensko – vedná
- TOV pracovno – technická
- TOV telovýchovná, zdravotná a športová
- TOV esteticko-výchovná
- TOV prírodovedno-environmentálna

Každý deň pozostáva z troch základných činností :
1. Oddychová, relaxačná a rekreačná činnosť
2. Záujmová činnosť
3. Vzdelávacia činnosť – ktorá je šiestou TOV.
V ŠKD pracovalo v šk. roku 2012-2013 7 vychovávateliek.
Úväzky vychovávateliek :
1. Mgr. Anderová Gabriela - 27 hod.
2. p. Červenáková Emília
- 27 hod.

3. p. Danišová Mariana
- 27 hod.
4. p. Segečová Viera
- 27 hod
5. Mgr. Vavricová Lucia
- 27 hod.
6. Bc. Kulfasová Zuzana
- 27 hod.
7. Mgr. Kavčiaková Mária - 9,5 hod.
Úväzky si vychovávateľky dopĺňali ako asistentky učiteľa na VV, zastupovaním za
neprítomného učiteľa, vedením krúžku .
Krúžky : 1. AEROBIC – DANCE - p. Danišová, 31 detí
2. FIT POHYB
- p.Segečová, 18 detí
3. INTENETOVÝ SVET - Mgr. Anderová, 15 detí

PODUJATIA ŠKD
Počas školského roka sme uskutočnili podľa celoročného plánu práce spoločné podujatia
Školského klubu detí vo všetkých tematických oblastiach výchovy. Niektoré boli
jednorazové, na niektoré sa deti v oddelenia pripravovali počas jedného týždňa, alebo dlhšie.
Spoločensko- vedná TOV
- Spolok čistých tanierikov
- Predstavujeme sa vám...
- „ S úctou starkým“ – program v EU pre starých rodičov a dôchodcov z Penziónu Jeseň
- Program pre deti MŠ na ul.Tulskej a Mládežníckej
- Otvorenie nového motivačného projektu ŠKD s prezentáciou jednotlivých oddelení
- Program k 25. výročiu ZŠ a rôznym príležitostiam počas celého šk .roka /Mikuláš, MDD.../
- v spolupráci s S CVČ Fašiangový sprievod cez sídlisko Fončorda
- vystúpenia tanečného krúžku na podujatiach školy, ŠKD a S CVČ
- prezentácie, piesne a výstavky na DEŇ REGIÓNU
- tvorivé dielne
- sprievod cez sídlisko Fončorda s Morenou k Udurnej
- beseda so spisovateľkou G. Futtovou v knižnici na Okružnej
- HRONKA a BYSTRÍK na návšteve - rozlúčka so školským klubom,
Pracovno-technická TOV
- Radvanská vareška
- prezentácie z činnosti oddelení, z tvorivých dielní
- darčeky a pozdravy k Mesiacu úcty k starším /na program do EU/, k Vianociam/DD/, kvety
/v júni do DD Jilemnického 2/
- tekvicový týždeň- výroba svetlonosov a výstavka hotových prác vo vestibule školy
- prezentácie činnosti oddelení na závesných leporelách
- prezentácie projektu, čitateľských aktivít na chodbách a schodišti školy
- výzdoba školy podľa ročných období
- návšteva tvorivých dielní v S CVČ Relaxáčik
- návšteva tvorivých dielní v ÚĽUV-e
- organizovanie tvorivých dielní v oddeleniach s rodičmi, starými rodičmi
- výroba , zavesenie a pravidelné dopĺňanie kŕmidiel pre vtáčiky
- HRONKA a BYSTRÍK – výstavka krojovaných Hroniek a Bystríkov vo vestibule školy

Esteticko-výchovná TOV
- nácvik programov a vystúpenia detí pri príležitosti spoločných stretnutí s Hronkou
a Bystríkom, k 25. výr. ZŠ, na besiedkach kmeňových tried, vystúpenia v MŠ, DD, pre
seniorov, vstúpenia krúžku AEROBIC – DANCE na Model Days, Dni rodiny, MDD, 2
vystúpenia v Domove dôchodcov Jilemnického 2
- prezentácie výtvarných prác, projektov, výrobkov tvorivých dielní
- návšteva Bábkového divadla na Rázcestí / 3 predstavenia – Guliverove cesty, Dobrú chuťvlk, Červená čiapočka/
- výzdoba priestorov školy a oddelení ŠKD
Prírodovedno-environmentálna TOV
- Fauna a flóra nášho kraja – beseda v knižnici na Okružnej
- „Mapovačka“ – mapa okolia školy pre Hronku Bystríka
- výzva na zachovanie čistoty lesíka nad Bonetou /pre obyvateľov z okolia aj Mestskú políciu/
- Stridžie dni
- Kroje nášho regiónu /prezentácia oddelení/
- Ako v Slniečkove pomáhame prírode
- výroba kŕmidiel pre vtáčiky a ich dopĺňanie
- upratovanie v okolí školy
- ďalšie podujatia v rámci projektu a oddelení ŠKD, k Mesiacu lesov,
Telovýchovná, zdravotná a športová TOV
- Jesenný turnaj vo futbale medzi oddeleniami
- Tekvicové hry – netradičné súťažné disciplíny
- Pozemný hokej medzi oddeleniami
- Superšportovec oddelenia
- Zimná olympiáda
- Hromničná sánkovačka pomedzi prekážky na všeličom
- Jarný turnaj vo futbale, pozemnom hokeji, vybíjanej
- Letná zábavná olympiáda
Vzdelávacia TOV
- vypracovanie domácich úloh podľa rozvrhu
- jazykové a matematické cvičenia
- didaktické hry, hádanky, hlavolamy, tajničky
- pracovné listy z jednotlivých predmetov
- čítanie z kníh a časopisov
- čítanie s porozumením, reprodukcia prečítaného, ilustrácie k textu
- vyhľadávanie informácií v encyklopédiách a na internete

EXKURZIE
Počas roka p. vychovávateľky spolu s deťmi uskutočnili 6 návštev v ÚLUV-e, kde sa spolu
deťmi zúčastnili tvorivých dielní : rezbárstvo, práca s hlinou, tkanie, čipkárstvo, maľba na
sklo.

SPOLUPRÁCA S KNIŽNICOU
Počas roka sa oddelenia zúčastnili niektorých podujatí v knižnici Mikuláša Kováča na
Okružnej ulici - beseda so spisovateľkou G. Futovou , beseda na tému : Flóra a fauna nášho
kraja, Banská Bystrica – kolíska vzdelanosti.

CEOROČNÝ MOTIVAČNÝ PROJEKT ŠKD
„ Mám rád mesto, v ktorom žijem“ .
V Školskom klube detí sme pre školský rok 2012-2013 vytvorili celoročný motivačný projekt
pod názvom „ Mám rád mesto, v ktorom žijem“ , ktorým sme nadviazali na predchádzajúce
projekty ŠKD z minulých rokocv , kedy deti úspešne plnili úlohy Zdravča a Hamča, Envirky
a Pohybka.
Motivačný celoklubový projekt bol vytvorený pre deti ŠKD prvého až štvrtého ročníka,
vypracovaný na celý školský rok, zameraný na rozvoj regionálnej výchovy a tradičnej
ľudovej kultúry a rozvoj fyzickej aktivity u detí.
Počas celého roka deti sprevádzali dve kreslené postavičky - HRONKA a BYSTRÍK.

Hronka sa narodila a vyrastá na dedine Hronsek, ktorá sa nachádza na ľavom brehu rieky
Hron asi 10 km južne od Banskej Bystrice. Hronka je dievčina, ktorá má rada ľudové tance,
piesne, na Vianoce pečie doma s rodičmi vianočné oblátky, na jar vynášajú na dedine
Morenu, v máji stavajú máje a toto všetko chce ukázať svojmu kamarátovi Bystríkovi a aj
nám všetkým deťom v Slniečkove.
Bystrík je rodený Banskobystričan a je veľmi dobrý kamarát s Hronkou. Poznajú sa od
malička, lebo Bystrík má v Hronseku starých rodičov. Bystrík je chlapec, ktorý má rád športy.
Rád hrá futbal, florbal, stolný tenis, atletiku, ale aj plávanie. Spolu s Hronkou radi navštevujú
rôzne kultúrne podujatia, navštevujú pravidelne ÚĽUV, kde vyrábajú ľudovoumelecké
výrobky a radi by tam zobrali aj nás – deti zo Slniečkova.

CIEĽ :
1. vlastná tvorba výrobkov tradičnej ľudovej kultúry
2. spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne
3. tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry

ŠPECIFICKÉ CIELE projektu :
1. Formou hier
pestovať a rozvíjať cit ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu
a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov, prostredníctvom vychádzok rozširovať
vedomosti o svojom regióne.
2. Vytvoriť plagát o svojom meste, ktorý bude orientovaný na minulý, ale aj súčasný život
v Banskej Bystrici.
3. V spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby vytvárať vlastné tradičné remeselné
výrobky, naučiť sa jednoduchým zvykom, tradíciám a praktikám.
4. Každý mesiac vytvoriť v jednotlivých oddeleniach deň Regionálnej výchovy, formou
ľudových hier, piesní, tancov ale aj tvorivých dielní. Výstupmi budú naše prezentácie na
školských podujatiach, besiedkach, v rámci ŠKD a ZŠ.

REALIZÁCIA :
Každý mesiac sa v oddeleniach uskutočnili 2 podujatia vyplývajúce z motivačného projektu :
jedno rozvíjajúce regionálnu kultúru a jedno športového charakteru.
Medzi najvydarenejšie podujatia regionálnej výchovy patrili :
- Fašiangový sprievod sídliskom Fončorda
- sprievod s Morenou k Udurnej
- Deň regiónu spojený s predajom výrobkov zhotovených v tvorivých dielňach oddelení
- otvorenie a ukončenie motivačnej hry, na ktorých deti vystupovali s ľudovými hrami
a tancami /Vijeme vence, Anča, Anča, Kukulienka, kde si bola, Šošovička, hrášok, fazuľa,
Keď som išiel cez Bystricu, Červený šáteček, Hoja ďunďa hoja......./
- tvorivé dielne, na ktorých participovali aj rodičia a starí rodičia detí.
1. Maľovanie na sklo – p.Havelková, 4.oddelenie, aj 6.oddelenie
2. Maľovanie na kamienky – p.Havelková, 4.oddelenie
3. Servítková technika – p.Redlingerová vo 4.oddelení, p.Štefaniaková v 1.oddelení
4. Výrobky z lepených korálok – p.Škarvadová, 1.oddelenie
5. Vianočné ozdoby a svietniky zo zápaliek a špajdlí – p.Kulfasová, 4.oddelenie
6. Stromčeky šťastia – p.Kulfasová , 4.oddelenie
7. Pečenie vianočných oblátok spojené s ochutnávkou – p.Kulfas, 3.oddelenie
8. Zdobenie veľkonočných vajíčok mramorovaním – p.Syčová, 3.oddelenie
- tvorivé dielne pod vedením vychovávateliek
1. Výroba šúpolienok – p.Danišová, 4.oddelenie, za účasti 12 rodičov a tr.uč.p.Sedilekovej
2. Drôtikovanie – p.Anderová, 6.oddelenie, aj pre 4. a 5. oddelenie
3. Tkanie – p. Červenáková, 1.oddelenie, deti v raňajšej a poobednej zbernej triede ŠKD
4. Modrotlač – p.Červenáková, 1.oddelenie
5. Svietniky z cesta – p.Segečová, 5.oddelenie
6. Vianočné ozdoby – p.Vavricová, 2.oddelenie
7. Zdobenie kraslíc rôznymi technikami – p.Kulfasová, 3.oddelenie, výber detí z ostatných
oddelení ŠKD/po 5/
8. Pletenie korbáčov k Veľkej noci – pp.Červenáková,Anderová, výber detí zo všetkých
oddelení ŠKD /po 5/
Projekt „ Mám rád mesto, v ktorom žijem“ hodnotím ako veľmi úspešný, bol pre nás aj pre
deti veľkým prínosom, poďakovanie patrí rodičom a starým rodičom, ktorí nám pri jeho
realizácii pomohli, taktiež triednym učiteľkám a pracovníčkam S CVČ Relaxáčik.

MARERIÁLNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Oddelenia ŠKD počas školského roka pracovali nielen v triedach ZŠ, ale pre svoju činnosť,
súťaže a aktivity využívali aj telocvične, estetickú učebňu, chodby školy, stolnotenisový
kútik, žinenkovú zostavu, maľované „preskočky“, terasy pred triedami, basketbalový kôš,
vonkajší areál školy s ihriskom, posilňovacími strojmi a preliezačkami a na pohybové
aktivity využívali školské ihrisko, blízky lesík a okolitú prírodu.

VZDELÁVANIE
V šk.roku 2012/2013 nenavštevovala vzdelávanie MPC v Banskej Bystrici žiadna p.
vychovávateľka napriek tomu, že sme o vzdelávania mali záujem a prihlášky sme včas
a riadne vyplnené na MPC odoslali. Vzdelávali sme sa samoštúdiom.

ZÁVER
Pani vychovávateľky sa počas celého školského roka aktívne zapájali do celoškolských
podujatí. Zúčastnili sa :
- výcviku v korčuľovaní
- výcviku v plávaní
- zorganizovali a uskutočnili zber papiera
- pomohli pri zápise do l.ročníka
- pri akadémii k 25.výročiu ZŠ
- pri Dni regiónu
- MDD
- počas celého roka sa venovali výzdobe a aktualizácii výzdoby školy v zverených
priestoroch
- v spolupráci s knižnicou na Okružnej uskutočnili 3 podujatia
- našu spoločnú prácu sme propagovali na nástenke v šatni 1.stupňa ZŠ a na internetovej
stránke školy, v šatniach, na spodnej chodbe a na schodišti I.stupňa
- zorganizovali sme besedy, tvorivé dielne, športové a iné podujatia
Vo výchovno – vzdelávacom procese sme sa snažili zabezpečiť rozvoj osobnosti detí v oblasti
kognitívneho rozvoja / rozvoj samostatnosti , tvorivosti pri riešení problémov a hľadaní
východísk/, v rozvoji sociálnych zručností /kooperácia v skupinách, pravidlá spolužitia,
upevňovanie vôľových vlastností – vytrvalosť, zodpovednosť, snaživosť, priateľstvo.../,
v osobnostnom rozvoji detí /motivácia podujatí a aktivít, podpora vlastnej iniciatívy,
sebahodnotenie, samostatné a tvorivé riešenie úloh /.
V tematických záujmových oblastiach výchovy sme podporovali rozvíjanie talentu a záujmov
detí a hlavne – efektívne a zmysluplne sme využívali voľný čas.
Veľmi kladne musíme hodnotiť spoluprácu aj s Centrom voľného času Relaxáčik, kde sme si
maximálne vychádzali v ústrety a mali sme viac spoločných podujatí, napr.: floorbal,
Fašiangový sprievod, MDD, letecký deň, tvorivé dielne a i.
V budúcom školskom roku budeme pokračovať vo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa
Výchovného programu ŠKD SLNIEČKOVO, podľa potreby ho budeme aktualizovať
a novelizovať. V priamej činnosti s deťmi budeme nadväzovať na skúsenosti a zručnosti

získané v tomto šk.roku a pripravíme ďalšie zaujímavé a neformálne podujatia. Budeme
naďalej pokračovať v blokovej činnosti zameranej na športové a rekreačné aktivity detí.
Ďalej budeme prispievať do časopisov, pokračovať v spolupráci s knižnicou na Okružnej,
v knižnici na našej ZŠ sa zameriame na aktivity spojené s čítaním s porozumením,
vyhľadávaním informácií v literatúre a besedami o prečítaných knihách. Budeme pokračovať
v spolupráci so S CVČ Relaxáčik, pripravíme vystúpenia pre „klubákov“, škôlkárov, rodičov,
starých rodičov, budeme sa prezentovať v budove školy, aktualizovať web-stránky ŠKD,
pripravíme nový motivačný projekt .

Vypracovala : M. Danišová, 30.06.2013

