
Školský klub detí nie je ich úschovňa 

Školský klub detí, ktorý navštevujú naši žiaci je miesto, kde trávia svoj voľný čas 

v popoludňajších hodinách. Aby si po vyučovaní oddýchli a zároveň si rozvíjali tvorivosť, 

svoje zručnosti, schopnosti, aby sa zabavili a hravou formou si osvojovali vedomosti, 

pripravujeme pre nich množstvo aktivít, súťaží a činností. 

Cieľom práce vychovávateliek pracujúcich v ŠKD pri ZŠ s MŠ je nielen príprava detí na 

vyučovanie na nasledujúci deň, ale aj realizácia rôznych relaxačných a rekreačných 

činností, ako sú poznávacie vychádzky, rozcvičky s gymnastickými prvkami, cviky na 

zlepšenie držania tela, zdokonaľovanie nervovo-svalovej koordinácie, tematické hry, 

kvízy, práca s knihou, tvorivé hry, stolné a spoločenské hry podľa výberu, vychádzky do 

prírody, počas ktorých v žiakoch pestujeme pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane. 

V rámci spoločensko-vednej záujmovej činnosti sa venujeme oblastiam, s ktorými sa deti 

stretávajú každý deň. Spoznávame historické pamiatky nášho mesta, učíme sa slušne 

správať v jedálni, osvojujeme si správne zásady stolovania v reštaurácii. Žiakov vedieme 

k úcte ku starším ľuďom, vštepujeme im toleranciu, úprimnosť a ochotu pomôcť. 

Návštevami podujatí ich vedieme k tomu, aby sa aj v tomto technickom svete  zaujímali 

o zvyky a tradície našich starých mám. Učíme sa povedať čarovné slovíčko “prosím 

a ďakujem“. V zmysle príslovia „Kniha – priateľ človeka“ si čítame zaujímavé knižky, 

navštevujeme školskú a mestskú knižnicu. 

Činnosťami estetickej výchovy sa snažíme u detí vzbudiť záujem o výtvarné umenie a cit 

preň. Rozvíjame ich jemnú motoriku, tvorivosť a zručnosť pri práci s farbami, vytvárame 

rôzne postavičky, mozaiku geometrických tvarov. Učíme sa vhodne a vkusne zabaliť 

darček, vyrábame šperky z recyklovaného materiálu. 

Účasťou na projekte Deň Zeme, Deň vody u žiakov podporujeme pozitívny vzťah 

k prírode a svojmu okoliu. Učíme ich, že Zem môže byť bez nás, no my bez nej nie, preto 

ju musíme chrániť. Staráme sa o izbové rastlinky. Učíme sa, ako sa postarať o zvieratká 

v zimnom období. Keďže zdravie máme len jedno a v obchode si ho nekúpime, 

spoznávame zásady správnej životosprávy a zdravého životného štýlu. Učíme sa 

predchádzať chorobám, ako je prechladnutie či chrípka. Prvú pomoc by mal ovládať 

každý z nás, pretože nikdy nevieme, kedy sa môže niečo prihodiť nám alebo našim 

kamarátom či blízkym. Preto patrí medzi naše aktivity aj oboznámenie žiakov so 

zásadami poskytovania prvej pomoci pri zlomeninách, popáleninách, uštipnutiach. 

V našom klube sa majú deti odreagovať od školských povinností. Preto pre nich 

pripravujeme aj množstvo pohybových aktivít, súťaží, hier, počas ktorých rozvíjame ich 

hrubú motoriku, obratnosť, rýchlosť. Snažíme sa vypestovať v nich vzťah ku športu. Veď 

pre svoj zdravý vývoj potrebujú pohyb! 

Vážení rodičia, 

naším cieľom je vytvárať pre vaše deti čo najlepšie podmienky pre odpočinok a hru, preto 

všetky aktivity pripravujeme tak, aby sme vychovávali deti tvorivé, zodpovedné, 

tolerantné. Zároveň sa snažíme, aby od nás odchádzali domov usmiate, spokojné, 

oddýchnuté a bohatšie o nové poznatky a zážitky, o ktorých vám iste veľmi rady cestou 

domov porozprávajú. 
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