
Názov letnej školy:    

Čo budeme robiť celý týždeň? – Rád/a spoznávaš kultúrne a historické pamiatky? Máš rád/a pohyb? Ak si 

si odpovedal 2x ÁNO, neváhaj a prihlás sa do našej letnej školy. Máme pripravený aktívny program, ktorým 

sa nielenže zabavíš, ale niečo nové sa aj naučíš .  Navštívime kultúrne pamiatky, spoznáme tajomstvá prírody 

v okolí mesta Lučenec, budeme aj tvoriť, no hlavne zažijeme kopec srandy v kruhu svojich spolužiakov 

a kamarátov.   

Čo budeš potrebovať? každý deň desiatu, vodu na pitie, pokrývka hlavy, preukaz poistenca v ostatné dni ťa 

budeme informovať 

Skupina: žiaci 3-4. ročník 

Počet žiakov : 15            

Dĺžka trvania: od 8:00 do 13:00 h. -krátky cyklus A 

     od 15.08.2022 do 19.08.2022 

Výdavky na letnú školu: poplatok na letnú školu 40 eur/osoba na týždeň 

(vstupné,obedy) poplatok v plnej výške bude rodičom vrátení na účet po 

letnej škole 

Stravovanie: v školskej jedálni 

Inštitúcie s ktorými budeme pracovať:Novohradské múzeum,organizácia Lukus 

Zodpovedné:  vedúca letnej školy Rusnáková Lenka,  pedagogický dozor Luptáková Janka 

Prihlasovanie: Rusnakova @zsstefanikalc.sk   t.č 0940604060  

Termín prihlasovania: do 6.7.2022 

Deň Aktivita 
Pondelok Návšteva múzea a zábavné hry v parku 

Utorok Návšteva synagógy a šantenie v Teatre 

Streda 

Prechádzka kyslíkovou dráhou a zábava 

na priehrade 

Štvrtok Návšteva Radnice a Kalvínskeho kostola 

Piatok 

Ukončenie letnej školy na mestskom 

kúpalisku 
 

Potulky mestom 



 

 

Deň, 

Názov aktivity 

Cieľ aktivity  Realizácia aktivity  

 

 

 

PONDELOK 

Návšteva múzea a zábavné hry 

v parku 

 

 

 Rozvíjať komunikačné a 

sociálne kompetencií. 

 Upevňovať medziľudské 

vzťahy, vytvárať nové 

priateľstvá a pozitívnu 

klímu v skupine. 

 Výchovne pôsobiť na 

žiakov z hľadiska ochrany 

prírody. 

 Zvyšovať telesnú zdatnosť, 

pohybovú výkonnosť, 

upevňovať zdravie 

a pozitívny vzťah k pohybu. 

 Vedieť spolupracovať v 

skupine. 

 Získavať nové vedomosti, 

poznatky a zručnosti. 

 

 

 

 

Deti privítame v Letnej 

škole.Deti poučíme 

o bezpečnosti.  

Deti si vytvoria zošit Bádateľa. 

Deti budú mať na tabuli 

pripravenú tajničku, v ktorej 

vyjde riešenie dnešného cieľa 

dňa-Návšteva múzea. Po 

vylúštení navodíme rozhovor na 

tému múzea: či už niekedy boli/ 

kde boli/ ako sa máme správať 

v múzeu. 

Po rozhovore deťom pustíme 

pripravenú prezentáciu. 

. 



 
UTOROK 

Návšteva synagógy a šantenie 

v Teatre 

 

 

 Rozvíjať povedomie 

kultúrnej identity 

a kultúrno-historického 

dedičstva  mesta. 

Podporovať záujem o  kultúrne 

a historické zaujímavosti a pamiatky 

mesta Lučenec. 

 

Deti zmotivujeme pomocou 

projektu. 

Deti oboznámime s plánom 

dnešného dňa. Poučíme  ich 

o bezpečnosti pri šantení v 

Teatre, poučíme o správaní počas 

pobytu v spoločnosti.  

Úlohou detí bude zaznamenávať 

a zapamätávať dohodnuté údaje.  

V poobedňajšej aktivite si do 

zošitov Bádateľa zaznamenáme 

zážitky a zaujímavosti 

z prežitého dňa.  

 

STREDA 

 

Prechádzka kyslíkovou dráhou 

a zábavné hry na priehrade 

 

 Vytvárať pozitívny vzťah 

k prírode. 

 Podporovať záujem 

o prírodné zaujímavosti. 

 Podporovať ekologické 

cítenie. 

 

  

Deti zmotivujeme tajničkou 

a pracovnými listami. 

Deti oboznámime s plánom 

dnešného dňa. Poučíme  ich 

o bezpečnosti pri turistike. 

V poobedňajšej aktivite si do 

zošitov Bádateľa zaznamenáme 

zážitky a zaujímavosti 

z prežitého dňa.  

                                                         

Počas vychádzky budú mať deti 

za úlohu pozorovať turistické 

značenia, faunu/ flóru, nájsť 

určený počet prírodnín, ktoré 

potom využijeme 

 

 

 

 

ŠTVRTOK 

Návšteva Radnice 

a Kalvínskeho kostola 

 

 Rozvíjať povedomie 

kultúrnej identity 

a kultúrno-historického 

dedičstva  mesta. 

 Podporovať záujem 

o prírodné, kultúrne 

a historické zaujímavosti 

a pamiatky v meste Lučenec 

 

Deti zmotivujeme prezentáciou 

a pracovným listom. 

Deti oboznámime s plánom 

dnešného dňa. Úlohou detí bude 

zaznamenávať a zapamätávať 

dohodnuté údaje  Poučíme  ich 

o bezpečnosti pri presunoch 

a správaní sa počas pobytu 

v spoločnosti. 



 . 

V poobedňajšej aktivite si do 

zošitov Bádateľa zaznamenáme 

zážitky a zaujímavosti 

z prežitého dňa.  

 

PIATOK 

 

Ukončenie Letnej školy na 

mestskom kúpalisku 

 

 Rozvíjať sebahodnotenie, 

sebareflexiu, 

sebauvedomenie žiakov. 

Vedieť vytvoriť a zhodnotiť 

záver aktivít a činností.  

 

Zábavný, rozlúčkový deň. 

Zhrnieme si celý týždeň. Zahráme si 

súťaživé športové hry. .Po obede si 

urobíme vyhodnotenie, rozdáme 

ceny, pôjdeme na zmrzlinu . 

 

 

 

 


