
Centrum voľného času Nesluša

Leto, jeseň, zima, jar, v     CVČ je nám vždy fajn!  

 Ponuka záujmových útvarov v     školskom roku   
2019/2020:

Už je to tu !!! Spoločne sme tu pre Vás a vaše 

deti pripravení zabezpečiť tie najlepšie a 

najvýhodnejšie podmienky na zmysluplné 

trávenie voľného času.

Krúžková činnosť je zameraná na aktívny oddych, výchovu a vzdelávanie. Realizuje sa 

prostredníctvom záujmových krúžkov. Krúžky prebiehajú pravidelne,  jedenkrát týždenne 

v popoludňajších hodinách od 16. septembra do júna. 

Výška poplatkov za krúžky v šk. roku 2019/2020 je stanovená nasledovne:

5€ na jeden šk. polrok / 10 € na celý šk. rok 2019/2020 (iba 1€ na mesiac)

Poplatok za krúžok môžete zaplatiť aj odovzdaním Vzdelávacieho poukazu do CVČ, v tom 

prípade už poplatok na celý rok neplatíte.

Ponuku a prihlášku nájdete aj na našej internetovej stránke   https://cvcneslusa.webnode.sk   

alebo priamo v kancelárií CVČ Nesluša  (v šk. telocvični). Alebo u vedúcej krúžkov p. uč.  

J.Kubalovej.

https://cvcneslusa.webnode.sk/


Ponuka záujmových útvarov v     školskom roku 2019/2020:  

Športové oddelenie:

1. Futbalový krúžok – mladší žiaci   (Marek Čelko) 

Záujmový útvar je zameraný pre deti  prvého stupňa (žiaci  1.  až 4.  ročníka),  krúžok môžu 

navštevovať i predškoláci.

2. Futbalový krúžok – starší žiaci   (Marek Čelko)

Záujmový útvar je zameraný pre deti druhého stupňa (žiaci 5. až 9. ročníka).

3. Bedmintonový krúžok   (Dáška Egriová)

Záujmový útvar je zameraný pre deti prvého aj druhého stupňa (žiaci 1. až 9. 

ročníka), krúžok môžu navštevovať i predškoláci. 

4. Hasičský krúžok   (Zuzana Hrubá)

Záujmový útvar je zameraný pre deti prvého aj druhého stupňa (žiaci 1. až 9. ročníka).

5. Zábavníček   (Mgr. Jaroslava Kubalová)

Záujmový  krúžok  je  zameraný  na  všestranný   rozvoj  pohybových  zručnosti,  cieľom 

krúžku budú rôzne pohybové aktivity na vybitie si energie. Náplňou bude hranie rôznych pohybových 

hier, loptových hier, turistika, spoznávanie prostredia okolo nás, návšteva knižnice, kaštieľa v Radoli, 

hvezdárne a ďalších zaujímavých miest v našom okolí.   

Humanitné oddelenie:

1. Náučník   (Mgr. Jaroslava Kubalová)

Záujmový  útvar  bude  orientovaný  vzdelávacím  smerom  ale  hravou 

formou. Úlohou krúžku bude rozvíjať u detí vedomosti viacerými smermi. Aby nešlo o jednotvárnosť ,  

čo deti  väčšinou odrádza,  budeme sa venovať viacerým smerom. Predovšetkým to bude Slovenský 

jazyk, tu budeme precvičovať gramatickú stránku jazyka ale i  čitateľskú gramotnosť u detí, na ktorú sa 

dnes kladie veľký dôraz.(Prvých 60 min.) Druhú časť krúžku budeme venovať vždy inej vzdelávacej  

oblasti (aj po dohode s deťmi). Bude to matematika hrou, geografia, zaujímavosti z histórie,  hudobná  

výchova a  ďalšie….Náplň  krúžku  bude spočívať  v čítaní,  vypracovávaní  pracovných  listov,  riešení 

úloh, oboznamovaní sa s informáciami...



2. Doučovanie zo SJ (  Mgr. Jaroslava Kubalová)

Cieľom záujmového útvaru je precvičovať a upevňovať predovšetkým gramatickú ale i literárnu stránku 

Slovenského jazyka. Krúžok je zameraný pre žiakov ZŠ. Náplňou krúžku bude práca s pracovnými 

listami zameranými na oblasti podľa aktuálnej potreby detí navštevujúcich tento krúžok. 

Hudobné oddelenie:

1. Žiarinka

Záujmový útvar je zameraný pre deti prvého aj druhého stupňa (žiaci 1. 

až 9. ročníka).

Tvorivé oddelenie:

1. Malý šikovníček (tvoríme, vyrábame, zabávame sa)   (Mgr. Jaroslava Kubalová)

Záujmový  krúžok  je  určený  pre  deti  ZŠ  a je  zameraný  na  všestranný  rozvoj  dieťaťa  z hľadiska 

výtvarnej, pracovnej a estetickej výchovy. Cieľom krúžku je, aby si dieťa rozvinulo estetické cítenie, 

fantáziu,  ale  i trpezlivosť  a jemnú motoriku.  Dieťa si  osvojí  niektoré vybrané techniky práce:  napr. 

maľba, práca s tušom, servítková technika, práca s korálikmi, šitie a mnohé ďalšie. 

Ponuka krúžkov sa môže ešte upraviť, tak prosim sledujte oznamy 

alebo sa príďte informovať k p.uč. J. Kubalovej.

Už sa na Vás všetkých veľmi tešíme, tak sa nezabudnite čím skôr prihlásiť, lebo 

začíname už od pondelka   16. septembra 2019.  

Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 13. 9.2019 v kancelárií CVČ alebo p.uč. J.  

Kubalovej.


