
Základná škola  M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec 

 

Názov letnej školy: Potulky minulosťou hravo a tvorivo 

Termín: 15. – 19. 8. 2022 

Miesto konania: budova a areál školy -  Základná škola  M. R. Štefánika 

Exkurzie:  Kokava nad Rimavicou a Hrnčiarske Zalužany 

Čas: 8.00 – 14:00 hod. (dlhšie budeme iba tie dni keď pôjdeme na exkurzie cca do 15:30) 

Veková kategória: 3. – 4. ročník 

Počet: 10 žiakov 

Cyklus A - krátky cyklus: 4. - 6. vyučovacích hodín  

Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Vavríková, tel. 0915 126 672 

Prihlasovanie na email: vavrikova@zsstefanikalc.sk 

Cena: 30 eur/žiak  

Poplatok treba zaplatiť vopred do 15. 7. 2022. V cene poplatku je zahrnuté:  stravovanie, cestovné 

náklady a vstupné na  jednotlivé dielničky. 

Doplňujúce informácie: prosíme rodičov o úhradu poplatku na účet SK30 7500 0000 0040 2938 

2610. Po vyúčtovaní Letnej školy bude uvedená suma rodičom prostredníctvom účtu v plnej sume 

vrátená! Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov skupiny Letnej 

školičky.  

 

Cieľom letnej školy je poskytnúť žiakom 3. a 4. ročníka možnosť na získanie, rozvoj a upevnenie 

vedomostí, zručností zaujímavou a hravou formou, primárnym cieľom napriek tomu ostáva 

vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov. 

Naším cieľom je tiež vytvárať aktivity na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a 

spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu 

žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. 

U žiakov chceme rozvíjať:  

 tvorivosť,  

 iniciatívnosť,  

 spoluprácu,  

 jazykové a komunikačné kompetencie,  

 kultúrne kompetencie,  

 čitateľská gramotnosť  

 regionálnu výchovu,  

 motivovať žiakov k tvorivosti,  

 rozvíjať u nich výtvarné zručnosti,  

 estetické cítenie,  

 predstavivosť a fantáziu.  

 Počas letnej školy chceme rozvíjať medzipredmetové vzťahy – regionálna výchova 

a absolvovať exkurzie spojené so zážitkovým vyučovaním v spolupráci s ľudovými 

remeselníkmi. 

 

 

mailto:vavrikova@zsstefanikalc.sk


Obsah letnej školy rozdeľujeme na 2 častí, a to na vzdelávaciu a v poobede na rozvoj zručností 

žiakov. 

Pondelok – 3 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností 

Utorok - celodenná exkurzia: Tkanie na krosnách - Kokava nad Rimavicou – zážitkové 

vyučovanie 

Streda – 3 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností 

Štvrtok - 4 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností 

Piatok - celodenná exkurzia: Hrnčiarstvo, keramika  – Hrnčiarske Zalužany – zážitkové 

vyučovanie 

 

Potulky minulosťou hravo a tvorivo 

3. a 4. ročník 

 

 Ranný kruh Vzdelávacie aktivity Rozvoj zručností 

Pondelok 

15. 8. 2022 

 Vytvorenie 

priaznivej, 

pozitívnej klímy 

skupiny 

 Zoznamovačka – 

Kto si? 

Vlastiveda  - Hrady a zámky na 

Slovensku 

 

Anglický jazyk – Cisárove nové 

šaty 

 

Tvorba domčekov z modelovacej 

hmoty 

Vyšívanie 

Tvorba kľúčenky 

Utorok 

16. 8. 2022 

 rozvíjať 

schopnosť 

aktívne počúvať 

Celodenná exkurzia  

Tkanie na krosnách - Kokava 

nad Rimavicou 

Zážitkové vyučovanie 

Streda  

17. 8. 2022 

 rozvíjať 

komunikačné 

schopnosti 

žiakov 

Slovenský jazyk a literatúra – 

Ľudová slovesnosť 

Povesti o hradoch a zámkoch 

 

Tkanie na rámiku 

Tvorba domčekov z modelovacej 

hmoty 

 

Štvrtok 

18. 8. 2022 

 prehlbovať 

medziľudské 

vzťahy 

 

Prírodoveda – Liečivé rastliny 

 

Pracovné vyučovanie 

s regionálnou výchovou – 

Tradičné ľudové remeslá  

Náramky priateľstva 

Pohybové aktivity 

 

Piatok 

19. 8. 2022 

 vyhodnotenie 

celého týždňa, 

ako sa cítili, 

spätná väzba  

Celodenná exkurzia – 

Hrnčiarstvo, keramika – 

Hrnčiarske Zalužany 

Zážitkové vyučovanie 

Ukončenie letnej školy 

 

 

Ranný kruh: 

Cieľom aktivity je: vytvoriť priaznivú, pozitívnu klímu skupiny a dať priestor pre spoznanie 

bežného života žiakov navzájom, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov rovnako ako aj 

schopnosť aktívne počúvať a prehlbovať medziľudské vzťahy. Každý deň našu letnú školu by sme 

začali s rannými kruhmi a potom by sme sa venovali jednotlivým témam.  



Vzdelávacie aktivity: 

Vyučovacie predmety sme rozdelili na jednotlivé dni podľa tém a okruhov, pričom chceme rozvíjať 

čítanie z porozumením, jazykové zručnosti, pohybové aktivity a medzipredmetové vzťahy.  

Na vlastivede by sme sa venovali téme Hrady a zámky na Slovensku. Cieľom je aby žiaci vedeli 

rozoznať jednotlivé hrady a zámky, poznali ich krátku charakteristiku.  

V rámci predmetu anglický jazyk by sme chceli na základe rozprávky Cisárove nové šaty od Hansa 

Christiana Andersena rozvíjať čitateľskú gramotnosť, čitateľské kompetencie tak, aby žiaci vedeli 

vyhľadať informácie v texte, vedeli použiť získané informácie, aby si osvojili novú slovnú zásobu 

a tiež aby dokázali aktívne počúvať. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra využijeme aby sme sa viacej zdokonaľovali v témach, ako 

Ľudová slovesnosť a Povesti o hradoch a zámkoch. Aktivity budú zamerané na čitateľskú 

gramotnosť, na získavanie a zapamätanie informácii a na dramatizáciu textu.  

V rámci prírodovedy sa budeme venovať liečivým rastlinám, chceme rozvíjať bádateľské zručností 

žiakov v prepojení biológie a využiť aj iné medzipredmetové vzťahy.  

Počas letnej školy chceme absolvovať 2 exkurzie spojené so zážitkovým vyučovaním v spolupráci 

s ľudovými remeselníkmi, a to v Kokave nad Rimavicou a v Hrnčiarskych Zalužanoch. Žiaci 

získavajú nové informácie ohľadom tkania na krosnách, tvorby a využitia keramiky. Žiaci v 

Kokave nad Rimavicou sa oboznámia s tkaním na krosnách, dozvedia sa celý proces výroby ľanu, 

od sadenie až po spracovanie ľanu na krosnách. Žiaci si budú môcť vyskúšať aj tkanie. V 

Hrnčiarskych Zalužanoch žiakov čaká téma hrnčiarstva a keramiky. Získané vedomosti budú môcť 

využiť aj v budúcnosti pri práci s hlinou. Zaujímavosťou pre žiakov bude aj hrnčiarsky kruh, ktorý 

si budú môcť aj vyskúšať.  

 

Rozvoj zručností: 

Pri vzdelávacích aktivitách žiaci každý deň budú môcť si rozvíjať aj svoje výtvarné zručnosti, 

estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu a to napr. s tvorbou z modelovacej hmoty, tvorba 

kľúčenky, náramky priateľstva. Žiaci si môžu vyskúšať rôzne techniky, ako napr. tkanie na rámiky 

a vyšívanie.  

 

Do letnej školy sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí majú záujem, ale aj: 

 Žiaci so SZP, 

 žiaci so ŠVVP, 

 žiaci z Ukrajiny, 

 žiaci z iných škôl,  

 žiaci z nízkopríjmových domácností,  

 žiaci z domácností s jedným rodičom,  

 žiaci z mnohopočetných rodín,  

 žiaci ovplyvnenými ďalšími faktormi ako napr. pracovné vyťaženie rodičov, kritická 

infraštruktúra 

 žiaci dosahujúci slabé študijné výsledky počas dištančného vzdelávania 

 

 

 

 



Výdavky počas LS: 

 Stravovanie:  

je zabezpečené počas celého týždňa v školskej jedálni, okrem 2 dní, keď je celodenná 

exkurzia (16. 8. 2022 - Kokava nad Rimavicou, 19. 8. 2022 - Hrnčiarske Zalužany) 

 Cestovné: 

celodenná exkurzia Tkanie na krosnách - Kokava nad Rimavicou – preprava osobným 

vlakom (Lučenec – Kokava na Rimavicou a späť) – ak žiaci budú kartičky na vlak, 

využijeme dopravu zadarmo, 

celodenná exkurzia Hrnčiarstvo, keramika – Hrnčiarske Zalužany - preprava osobným 

vlakom a autobusom (Lučenec – Hrnčiarske Zalužany a späť) – ak žiaci budú kartičky na 

vlak, využijeme dopravu zadarmo, 

 Cena za dielničky:   

Tkanie na krosnách - Kokava nad Rimavicou 

Hrnčiarstvo, keramika – Hrnčiarske Zalužany 

Dielničky obsahujú: prednáška s ukážkami, vyskúšanie jednotlivých činností a vytváranie 

vlastných výrobkov. 

 Iné výdavky: 

kancelárske potreby, modelovacia hmota, farba, štetec, súčiastky na kľúčenky, bavlnky na 

vyšívanie a pod. 

 

Inštitúcie, s ktorými plánujeme spolupracovať: 

 Ľudoví remeselníci: Ľubomíra Žilková - Tkanie na krosnách - Kokava nad Rimavicou 

 Ľudoví remeselníci: Dana Bakšová - Hrnčiarstvo, keramika - Hrnčiarske Zalužany 

 


