
ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY 

Základná škola s materskou školou 

Vančurova 38 

Trnava 



Sláviček nie je len vtáčik maličký, 
ale aj krúžok pre našich 
spevákov a speváčky. 

Pôsobí u nás už veľa rokov. 
 
 

Naučíte sa pekné piesne,  
zažijete veľa zábavy na nácvikoch,  
mnoho vystúpení v meste Trnava  

a napätia na súťažiach. 
 
 

SLÁVIČEK 
 spevácky krúžok 





Veselo je v našej 
škole, 

keď Sláviček 
vyspevuje. 
Príďte milé 

detičky  
do našej školičky. 
Už sa na vás tešia  

aj speváci zo 
Slávička. 

 



Na tomto krúžku vedieme žiačky k aktívnemu pohybu, 
sebadisciplíne, sebareflexii a kolektívnej práci. 

GYMNASTIKA 



Naše úspechy,  
ktoré sme dosiahli vďaka 

šikovným dievčatám, 
škole, výborne vybavenej 
telocvični a športovému 

areálu:  
 
 
  

 Poprad 2018 – 2. miesto  
v celoslovenskom 
gymnastickom štvorboji 

 
Dubnica nad Váhom 

2019 – 7. miesto  
v celoslovenskom 
gymnastickom štvorboji 



Turistický krúžok a  Výletníci 
 

 

 
 



Letné turistické 

sústredenie 
 

   

• Výlety a túry do 

prírody a hôr 

• Návštevy kultúrnych 

pamiatok 

• Súťaže  

• Atrakcie 
  



Zimné turistické 

sústredenie  

 

 

 

• Zimné túry a 

prechádzky 

• Sánkovanie a 

lyžovanie 

• Súťaže a zábava 



 
Náš basketbalový krúžok 

spolupracuje  
s basketbalovým klubom  

v Trnave 



  
Žiakov vedieme  

k aktívnemu pohybu, 
sebadisciplíne, sebareflexii  

a kolektívnej práci. 
  

Ak chceš aj Ty behať, skákať, 
si na správnom mieste.  

Môžeš sa stretnúť so 
známymi osobnosťami 

atletického športu.  
 

Na škole sa nachádza nová 
atletická dráha a 

doskočisko. 

ATLETIKA 
  



VŠEVEDNÍČEK  
krúžok pre zvedavé deti 

 Chodíme s deťmi na veľmi zaujímavé miesta, 
výstavy, zábavné a športové parky a turistiku.  

 Zažívame dobrodružstvá a nové zážitky.   

 

 Navštívili sme: 
• Smolenický zámok – Halloweenské strašidlá, 
• JUMP CITY Trnava, 
• Zábavný park v Brne VIDA, 
• BIBIANA medzinárodný dom umenia, 
• Turistika v Malých Karpatoch.   

 





Životné prostredie 
je všade okolo nás. 

 Chceš vedieť o prírode 
viac? 

 Chceš jej po krôčikoch 
pomáhať? 

 Si tvorivý? 

 Máš kopec pozitívnej 
energie? 

 

 

 

Príď medzi nás  

ENVIRO krúžok    Zelená škola 



Čo robíme? 

 Objavujeme 

 Spoznávame 

 Obohacujeme sa 

 Debatujeme 

 Hľadáme riešenia 

 Pomáhame 

 



 vedieme  žiakov ku: 

 prírodovednej gramotnosti, k poznaniu prírody 
a životného prostredia 

 ochrane životného prostredia 

 k spolupráci, k tvorbe kamarátskych vzťahov 

 vytváraniu výrobkov z použitých materiálov: 
sopky, hračky, upcyklované oblečenie 

 

Veda trochu inak 



VÝSLEDKY  
NAŠEJ  

AKTIVITY 
  



 
MLADÍ REDAKTORI časopisu Bleskáčik 

Prezentujú  

rôzne akcie školy, súťaže, aktivity i úspechy našich 

žiakov a ich vlastnú literárnu tvorbu.  





Ekodielničky Zelenej školy 

• Venujeme sa: 
• praktickým, ekologickým a bezodpadovým riešeniam 

• premene odpadových materiálov na úžitkové či estetické 
predmety  

• vzdelávame sa v oblasti kompostovania a využitia 
bioodpadu v školskej záhradke 



Exkurzia spojená s prednáškou a 
tvorivými dielňami, Včelco Smolenice 

Tvorivé aktivity 

Rovesnícke vzdelávanie o 
odpadoch a kompostovaní 

Kompostovanie, starostlivosť o záhradu a  
okolie školy 



FLORBALOVÝ KRÚŽOK 



                        Vančurka 



Spolupracujeme s Golfovým klubom 



Veríme, že si vyberiete  
z našej bohatej ponuky 
záujmových krúžkov  

Tešíme sa na Vás! 


