
     Ponuka záujmových krúžkov v SCVČ Majačik 

               v školskom roku 2015-2016 

 
Miesto konania krúžkov : v sídle SCVČ na ZŠ J.J. Thurzu Detva 
 

Krúžok 

Tvorivé dielne  3 ročník 

Florbal 3- 4 ročník chlapci 

Florbal  2 stupeň chlapci 

Jumping – cvičenia na trampolíne 5-6 ročník dievčatá 

Jumping  cvičenia na trampolíne 7,8,9 ročník dievčatá 

Internetko – tvoríme a hráme sa pre 1 stupeň  

Geografický krúžok 

Volejbalový krúžok  2 stupeň dievčatá 

Internet 2 stupeň 

Praktická angličtina  7,8 a 9 ročník 

Výtvarný ateliér 

Klub mladých pre 2 stupeň CH+ D 

Klub mladých priateľov prírody pre 1 stupeň 

Rómsky talent 1- 9 ročník 

Kondičná gymnastika pre  1 stupeň 

Technický krúžok 6-9 ročník 

Vizáž vlasov, pleti a nechtov  

Biblia očami detí 1-9 ročník 

 

Miesto konania krúžkov: Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Krivec 1355 Hriňová , 

zriadené na základe rozhodnutia MŠVVaŠ číslo 2013-9131/24227:17-916 

 
 

Tvorivý ateliér 

Loptové hry 1 stupeň 

Anglický jazyk hrou I, II pre MŠ 

Literárno - dramatický krúžok 

Šikovníček 

Športové hry 5-7 ročník 

Športové hry 8-9 ročník 

Krúžok šikovných rúk 

Ja , počítač a svet okolo nás 

Nemecká konverzácia 



Pohybové hry 5-7 ročník 

Technický krúžok 

Volejbalový krúžok 7-9 ročník 

Chémia a biológia v praxi 

Filmárik a Filmuška pre II. stupeň 

Animáčik pre I. stupeň 

Matematika a slovenčina v praktickom živote v 9.r 

Tanečný krúžok  I, II 

Matematika 5-8. roč 

Bádanie v histórii 

Karate 

 

 

Organizácia šk. roka 2015 - 2016 

• Školský rok 2015/2016 sa začína 2.septembra 2015  

• Činnosť v SCVČ sa začína 1. októbra 2015 v čase od 13:30 

• Zápis do krúžkov bude prebiehať od 2.9.2015 do 15.9.2015 

• Činnosť v SCVČ končí v júni 2016 

• Poplatok za krúžok je 0,-€ mesačne pre deti do 15 rokov  

• Vzdelávací poukaz má dostať žiak v škole do 10.9.2015, zákonný zástupca žiaka rozhodne o 

jeho zaevidovaní na krúžkovú činnosť a odovzdá ho spolu s prihláškou do krúžku. 

 Prihlášku si môžete stiahnúť na www.scvcdetva.sk 

 Info: 0911 368 535. 

 

 


