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ANA LÝZA ŠK.ROKA 2017/2018
Na základe záujmu detí a rodičov, činnosť ŠKD prebiehala v jednom oddelení, ktoré
navštevovalo 21 detí z 1- 4.ročníka. Deti, ktoré mali záujem o šport mohli navštevovať
špecializovaný športový klub –boli to prevažne deti 3.a 4. ročníka. Činnosť
v špecializovanom -športovom klube prebiehala 3krát do týždňa a to v pondelok, stredu
a piatok. Činnosť ŠKD bola len v popoludňajších hodinách.
1.Oddelenie bolo organizované pod vedením p.vych. Anny Ťažkej:
Pondelok

11:25 - 16:00

Utorok

12:15 - 16:00

Streda

11:25 - 16:00

Štvrtok

12:15 - 16:00

Piatok

11:25 - 16:00

Špecializovaný športový klub - bol organizovaný pod vedením Mgr. Stanislava Cholváda:
Pondelok

12:15 - 15:00

Streda

12:15 - 15:00

Piatok

12:15- 15:00

Činnosť bola zaujímavá, vychádzajúca z podmienok, možností a požiadaviek detí. Svoje
nadobudnuté skúsenosti mali deti možnosť ukázať na spoločných akciách a vystúpeniach pre
rodičov.
Činnosť v ŠKD bola veľmi pestrá, k čomu prispela aj veľmi dobrá, neformálna
spolupráca s rodičmi a najmä ich iniciatívny prístup, či už pri materiálnom vybavení, pri
príprave a účastí na niektorých akciách.
Aj tohto roku sme pravidelne navštevovali obecnú
knižnicu a Dielňu ľudových remesiel SOS, kde si deti osvojovali remeselné práce našich
predkov. Tým sme prispeli k obohateniu výchovy a vzdelania o regionálne prvky.
Veľmi pekná, zaujímavá
a podnetná bola spolupráca s našimi dôchodkyňami pri realizácií niektorých podujatí: Stridžie
dni, Vianočná besiedka , Slávik Slovenska .
Vďaka všetkým ochotným rodičom, priateľom, pracovníkom ZŠ a MŠ a OZ Malachovská
škola sa nám podarilo uskutočniť tieto vydarené akcie:
 Turistické výlety do okolia Malachova /Diel ,Močare ,Lasčok ,Malachovská skalka.
Záhumnie. Pod obrázkom, studnička Na Harcovej/ spojené s doprovodom p.Oravca,
Ing Jozefa Žabku – predsedu ovocinárov

 Beseda detí s p. Ing Jozefom Žabkom –spoznávanie rastlín ,živočíchov
 Zber prírodnín
 Zhotovenie a púšťanie šarkanov
 Tvorivá dielňa -Veselé tekvice
 Zber papiera
 Vítanie Mikuláša
 Chodenie Lucií
 Stridžie dni – Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia - tradície nášho ľudu –tvorivá
dielňa -pečenie oblátok, zdobenie perníkov, výroba a predaj darčekov
 Vianočná besiedka - vystúpenie v kultúrnom dome
 Štedrý deň v škole
 Návštevy OK v Malachove spojené s výmenou kníh
 Súťaž v sánkovaní
 Návšteva BDNR
 Prednes poézie a prózy
 Fašiangový karneval
 Vynášanie Moreny
 Beseda so spisovateľkou - rodáčkou z Malachova –E. Turňovou
 Ukážky výzdoby ,maľovania veľkonočných kraslíc – M. Dobrota /Deti si mohli
vyskúšať okrem voskovania aj madeirovú techniku – vŕtanie do vajíčka
 Návštevy prírodovedného múzea v Tihanyiovskom kaštieli
 Slávik Slovenska– súťaž v speve ľudových piesní
 Deň Zeme – čistenie okolia školy
 Realizácia bylinkovej záhradky ,skalky a políčka na pestovanie zeleniny
 Benefičný flautový koncert našich nádejných hudobníkov
 Spoločné MDD deti z MŠ a ZŠ – športové dopoludnie
 Deň detí – cesta rozprávkovým lesom

 Cesta vlakom – Levice  Celoškolský výlet – plte – splav Váhu ,Strečno, Čičmany
 Deň zvierat
 Potulky po náučných chodníkoch
 Deň talentov – prezentácia detí navštevujúcich rôzne krúžky
 Koncoročný flautový koncert–prezentácie obľúbených skladieb
 Deň rodiny – Program pre mamičky a oteckov – vystúpenie detí spojené
s občerstvením a darčekmi + spanie v škole

CIELE a POSLANIE ŠKD
Našimi prioritnými cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému
dieťaťu zaradenému v ŠKD :
1. Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky:
a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD
b/ samostatnou prípravou na vyučovanie
c /rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania podľa výchovného
programu ŠKD:
1. Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
2. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby
3. Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času

HLAVNÉ ÚLOHY ŠKD V ŠK.ROKU 2018/2019
-

Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom zväčšený priestor na
diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia,
vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a
klientelizmus) a tým rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s
dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu,
tolerancie a demokracie.

-

Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v
čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch
detí

-

Podporovať voľno-časové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru
(recitačné a literárne súťaže, školské časopisy).

-

zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam
organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných
predstavení s tematikou ľudských práv

-

Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou,
výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv
dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy,
predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

-

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku
primeranou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a povinnosťami v
zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód.

-

obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, obyčaje regiónu

-

o objavovanie skúmanie pamätihodností, flóry a fauny v regióne

-

individuálne záujmy a schopnosti detí rozvíjať v hudobnej oblasti–hrou na flaute
,v pracovno-technickej

oblasti

a v prírodovedno-enviromentálnej

oblasti

v tvorivých dielňach
-

poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu a učiť ich aktívne oddychovať

-

využívať

prírodné

podmienky

na

oddych,

relaxáciu

a prírodovedno

enviromentálnu oblasť
-

vytvoriť podmienky , aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie a viesť
ich k samostatností a zodpovedností za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie

-

učiť sa poznávať/ nástroje poznávania, kritické a nezávislé myslenie/

-

učiť sa konať/ životné zručnosti/

-

učiť sa žiť spoločne s inými /rešpekt a úcta k druhým/

-

učiť sa byť zodpovedným /sebareflexia, autoregulácia ,zodpovednosť/.

-

umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať
školský klub s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú
a systematickú prípravu na vyučovanie

-

podporovať deti k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi

-

pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú

-

učiť deti aktívne oddychovať

-

podporovať tvorivosť detí

-

podporovať talenty

-

utvárať a upevňovať hygienické návyky detí, a tak zlepšovať starostlivosť o ich
zdravie a hygienu

-

odstraňovať zlozvyky a sklony k agresivite

-

individuálny prístup k deťom s poruchami správania a slabším prospechom

-

spolupracovať s rodičmi

-

spolupráca s koordinátorom drogových závislostí

-

dodržiavať chartu základných ľudských práv a slobôd

-

zvyšovať telesnú aktivitu

OGANIZÁCIA ŠKD V ŠK. ROKU 2018/2019
Na základe záujmu detí a rodičov, činnosť ŠKD prebieha v 1.oddelení, ktoré navštevuje 22
detí. Deti, ktoré majú záujem môžu navštevovať špecializovaný športový klub –sú to
prevažne deti 3.a 4. ročníka. Činnosť v špecializovanom -športovom klube prebieha 2krát do
týždňa a to v utorok a vo štvrtok. Činnosť ŠKD je len v popoludňajších hodinách.
1.Oddelenie je organizované pod vedením p.vych. Anny Ťažkej:
Pondelok

12:15 - 16:15

Utorok

12:15 - 16:15

Streda

10:30 - 16:15

Štvrtok

11:25 - 16:15

Piatok

11:25 - 16:00

Špecializovaný športový klub - je organizovaný pod vedením Mgr. Stanislava Cholváda:
Utorok

13:30 - 16:00

Štvrtok

13:30- 16:00

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY – CVČ
1.Malachovček

2 .Krúžok ANJ

Mgr.Katarína Cholvádová MŠ

utorok

15,30 - 16,30

ZŠ

utorok

16,00 – 17,00

3.4.r.

streda

13,00 – 13,45

Mgr. Zuzana Dobríková

1.2.r.

štvrtok

11,30 – 12,15

3.Tenisová priprava

Mgr.Matušek Mario

piatok

14,30 – 16,00

4. Športová príprava

Mgr.Matušek Mario

sobota

10,00 – 11,30

UVAZOK VYCHOVÁVATEĽKY
Anna Ťažká
Priama činnosť

23,25

4 hod. vyučovania

4,00
27,25

UVAZOK VYCHOVÁVATEĽA
Mgr.Stanislav Cholvád
Priama činnosť

5,00

9 hod. vyučovania

9,00
14,00

DENNÝ REŽIM V ŠKD
12:15– 12:45

príprava na obed, obed, hygiena

12:45 – 13:00

oddychová, relaxačná činnosť

13:00 – 13:45

rekreačná činnosť

13:45 – 14:45

tematická oblasť výchovy

14:45 – 15.00

olovrant, hygiena

15.00 – 15:30

vzdelávacia oblasť

15:30 – 16:15

rekreačná činnosť

ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI
Srdiečkový pondelok
oblasť

Spoločensko-vedná oblasť

Vzdelávacia

Veselý utorok
oblasť

Esteticko-výchovná oblasť

Vzdelávacia

Slniečková streda

Prírodovedno –enviromentálna oblasť

Tvorivý štvrtok
oblasť

Pracovno-technická oblasť

Vzdelávacia

Pracovný piatok
oblasť

Pracovno-technická oblasť

Vzdelávacia

Telovýchovná oblasť

ÚLOHY V JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH
JESEŇ -September Október November
Uvítanie prvákov do ŠKD – zábavné popoludnie.
Turistické výlety do okolia Malachova spojené so zberom prírodnín
Jesenná výzdoba
Prečítam ti rozprávku- čítanie pre prvákov.
Dary prírody- výstava ovocia a zeleniny
Úcta k starším – darčeky,program
Práce z prírodnín
Zdravý školský klub- prevencia pred chrípkou.
Poznaj a chráň – envirovychádzka- babie leto
ŠARKANIÁDA- púšťanie šarkanov, výstava detských prác
Príprava Vianočnej besiedky
Vianočná výzdoba – ozdoby, pozdravy
Turistika, cyklistika, loptové hry

ZIMA- December, Január, Február
Mikuláš, čo v tom vreci máš? – rozhovor na tému sv. Mikuláš + pesničky a básničky –
zábavné popoludnie
Stridžie dni – Mikuláš, Barbora, Lucia
Tvorivé dielne- príprava vianočných darčekov a pozdravov.
Vianočná besiedka pre rodičov – pohostenie

Štedrý deň v škole – posledný deň v škole
Snehuliacke rodinky – súťaž v stavaní snehuliakov
Hudobný koncert našich nádejných hudobníkov
Moja maska na karneval.-Fašiangy
Prednes poézie a prózy – súťaž
Zimná olympiáda
Kondičné plávanie a rekondícia, loptové hry, korčuľovanie, ľadový hokej

JAR -Marec, Apríl, Máj„
Z rozprávky do rozprávky“ – popoludnie s detskými knihami.
Veľkonočné kraslice – ukážka – zhotovovanie – p. M. Dobrota.
Beseda so spisovateľkou – s rodáčkou z Malachova
Vynášanie Moreny
Veľkonočné kraslice – ukážka – zhotovovanie – p. M. Dobrota
Šibi ryby- veľkonočné zvyky a tradície.
Slovenský slávik – súťaž v speve ľudových piesní.
Mesiac lesov - beseda s poľovníkom – p. J. Dobrotom.
Prírodovedný kvíz – Hyperikum
22.4.Deň Zeme – čistenie okolia školy, dediny
Deň matiek – darček, program
Moja mama – výtvarná súťaž.
Kondičné plávanie a rekondícia, loptové hry, turistika, cyklistika,

Jún
Deň detí – zábavné podujatie, deň radostí, hier, súťaží a odmien.
Deň rodiny -program pre mamičky a oteckov spojené s občerstvením
Záverečný koncert našich flautistov.
Darček pre môjho kamaráta.
Školský výlet.
Turistika, cyklistika, loptové hry

Celoročné aktivity ŠKD
Starostlivosť o kvetinový záhon.
Starostlivosť o izbové kvety – na chodbách, v triede
Postav dom, zachráň strom- triedenie odpadov, zber papiera, bioodpad, plasty
Čo nepatrí len do koša- zber vrchnáčikov z fliaš, zhotovenie obrázkov.
Celoročná výzdoba školy

Sviatky a významné dni:
Mesiac

Sviatok

September - október

1.9. Deň Ústavy SR
28.9. Svetový deň mlieka v školách
6.10. Svetový deň jabĺk
10.10. Svetový deň duševného zdravia
16.10. Svetový deň výživy
24.10. Medzinárodný deň školských knižníc

November - december

9.11. Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu
17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu
18.11. Svetový deň bez fajčenia
3. novembrový týždeň -Európsky týždeň boja proti drogám
30.11. Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti
1.12. Svetový deň boja proti AIDS
10.12. Deň ľudských práv

Január - február

1.1.

Deň vzniku Slovenskej republiky

1.1.

Medzinárodný deň mieru/ pápež Pavol VI./

6.1.

Zjavenie Pána /Traja králi/

10.2. Deň pre bezpečnejší internet, od r.2004
21.2. Svetový deň mlieka
14.2. Deň sv. Valentína
Marec- apríl

8.3.

Medzinárodný deň žien

21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
22.3.- Svetový deň vody
28.3. Deň učiteľov

Máj - jún

2.4.

Deň detskej knihy

7.4

Svetový deň zdravia

7.4.

Deň narcisov / Liga proti rakovine/

22.4

Deň Zeme

10.5. Svetový deň pohybom ku zdraviu
2. májová nedeľa - Deň matiek
15.5. Medzinárodný deň rodín
23.5. Svetový deň mlieka
31.5. Svetový deň bez tabaku / WHO/
1.6.

Medzinárodný deň detí

5.6.

Svetový deň životného prostredia, od r. 1972

3. júnový týždeň - Týždeň zdravia
3. júnová nedeľa - Deň otcov
21.6. Deň kvetov - letný slnovrat
26.6. Medzinárodný
a nezákonnému

deň

boja

proti

drogovej

obchodovaniu s drogami

VZDELÁVANIE A ŠTÚDIJNÁ LITERATÚRA
Účasť na podujatiach organizovaných Metodickým centrom v Banskej bystrici.
Štúdium odbornej literatúry a časopisov: Vychovávateľ, Učiteľské noviny.
Práca s publikáciami:
Felix B.: Hudobno dramatické činnosti na ZŠ.
Kolčeková E. – Sabol J.: Konštruktívne a kooperatívne hry v ŠKD.
Sameková Z. : Učenie pohybom.
Stanovský E.- Anderle A. – Sabol J.: Tvorba bábok a nácvik zručnosti práce s nimi.

závislosti

Trunečková E.: Didaktika hudobno pohybových činnosti na 1. Stupni ZŠ.
Raynerová C : Nenič svoje telo
Režucha P. – Zimányová D.:Chodím, chodíš, chodíme.
Zborník prác absolventov cyklického vzdelávania.
Využívať pri práci detské časopisy: Adamko, Bobík, Včielka, Slniečko, Dúha, Macko Pusík,
Zornička, Vrabček, Fifík ,Šikovníček
Využívať metodické listy : Ako zachrániť planétu Zem? Etická výchova, Vianočné zvyky,
Pohybové hry, Enviromentálna výchova.

Vypracoval:
Ťažká Anna
Mgr.Cholvád Stanislav

