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

 

Názov letnej školy: Indiánske leto 

Termín: 8. - 12.8.2022 

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

Čas: 8.00 – 14:00 hod.  

Veková kategória: 1. – 4. ročník 

Počet: 15 žiakov 

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

Zodpovedná osoba: Zdenka Kruteková - 0944 144 248 

Pedagogický dozor: Alexandra Bokorová - 0918 247 666 

Prihlasovanie na email: krutekova@zsstefanikalc.sk 

 

Cieľom našej letnej školy je ponúknuť žiakom 1. - 4. ročníka inšpiráciu na cieľavedomé 

trávenie času, pozitívny vzťah k prírode a histórii, získanie a rozvoj vedomostí a zručností, 

ktoré budú organizované hravou formou a akceptovanie názorov iných. 

Ďalším cieľom je budovanie u detí zdravú sebadôveru, sebaúctu, úctu k iným. Letná škola 

umožňuje vytvárať z detí celistvú integrovanú osobnosť v rôznorodej skupine. 

U žiakov chceme rozvíjať: 

●   tvorivosť, 

●   spoluprácu, 

●   jazykové a komunikačné kompetencie, 

●   kultúrne kompetencie, 

●   čitateľská gramotnosť, 

●   motivovať žiakov k tvorivosti, 

●   rozvíjať u nich výtvarné zručnosti, 

●   estetické cítenie, 

●   predstavivosť  

 

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

zručností žiakov. Obsah našej letnej školy: 

-Pondelok – 3 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností 

-Utorok -  3 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností zážitkové vyučovanie 

-Streda – 3 hod. športové dopoludnie + jazda na koni  

-Štvrtok - 3 hod. vzdelávacie aktivity + rozvoj zručností 

-Piatok - 3 hod. vzdelávacie aktivity - zážitkové vyučovanie v parku + rozvoj zručností 

 

mailto:krutekova@zsstefanikalc.sk


Konkrétny plán letnej školy - Indiánske leto 1.-4. ročník 

 

 Ranný kruh  Vzdelávacie aktivity Rozvoj zručností 

Pondelok 

8.8.2022 

- ranný kruh -  

privítanie, 

zoznámenie, 

vymyslenie názvu 

nášho kmeňa a 

indiánske mená 

- Spoločensko vedná 

oblasť výchovy - 

život v minulosti 

Indiánov - prezentácia 

- kvíz 

- aktivity na IT 

 

- výroba totemu 

- výroba čeleniek (za 

každý deň si na 

čelenku pridajú 

pierko) 

Utorok 

9.8.2022 

- rozvíjať 

komunikačné 

schopnosti žiakov 

- Slovenský jazyk a 

literatúra - čítanie s 

porozumením - 

rozprávky o 

indiánoch 

- výroba lapačov 

snov 

- výroba náramkov 

priateľstva 

- výroba príveskov 

Streda 

10.8.2022 

- pestovať disciplínu 

a znižovať 

agresivitu 

- Telovýchovná oblasť 

výchovy - Športový 

deň - streľba z luku, 

“chytanie rýb”, beh 

cez prekážky, 

indiánsky beh 

- návšteva koní a 

jazda na koni ( ako 

sa starať o kone, 

ako ich chovať 

česať…) 

Štvrtok 

11.8.2022 

- rozvíjať schopnosť 

aktívne počúvať 

- Informatika - Práca na 

interaktívnej tabuli - 

úlohy a cvičenia o 

indiánoch 

- batikovanie a 

výroba ponča 

- maľovanie na tvár 

Piatok 

12.8.2022 

- vyhodnotenie 

celého týždňa, 

spätná väzba 

- Prírodovedná oblasť 

výchovy - vedieť sa 

orientovať v prírode 

- prechádzka a aktivity 

v parku  

- lov na prírodu 

- práca s knihou - 

hľadanie rastlín, 

listov, plodov 

- výroba herbáru 

- ocenenia - 

ukončenie letnej 

školy 

 

 

 



Ranný kruh: 

Cieľ ranného kruhu je vytvoriť pozitívnu klímu v skupine 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. 

V spoločensko vednej oblasti budeme pracovať s interaktívnou tabuľou, kde bude pripravená 

zaujímavá a poučná prezentácia o živote indiánoch. Žiaci budú mať pripravené aj aktivity a 

následne si poznatky upevnia kvízom. Cieľom je aby žiaci vedeli, ako kedysi žili indiáni. 

Cieľom predmetu slovenský jazyk a literatúra bude rozvíjať čitateľskú gramotnosť a čítanie s 

porozumením. Využijeme internetové texty s indiánskou tematikou  

V telovýchovnej oblasti by sme chceli rozvíjať disciplínu, športové správanie a tímového 

ducha. Žiaci si budú po rozcvičke môcť vyskúšať streľbu z luku, chytanie rýb ( v malom 

bazéne budu kartónové rybky s úchytkou, ktoré budú loviť s háčikom na špagáte - rozvoj 

trpezlivosti), indiánsky beh a rôzne iné. Poobede budú mať žiaci v rámci turistickú 

prechádzku za koňmi kde sa naučia o  starostlivosti o kone, ktoré boli neoddeliteľnou 

súčasťou prérie. 

Informatika nám poslúži v rozvoji práce s interaktívnou tabuľou na ktorej budú mať žiaci  

pripravené rôzne aktivity. Cieľom bude zisťovanie nadobudnutých poznatkov a budovanie 

pozitívneho vzťahu ku informatike. 

V rámci prírodovednej oblasti sa budeme venovať rôznym rastlinám, plodom, listom a 

stromom, ktoré sa nachádzajú v mestskom parku Lučenec. Chceme rozvíjať orientáciu žiakov 

a pozitívny vzťah k prírode. Aktivita Lov na prírodu bude realizovaná s krabičiek od vajec 

kde budú žiaci hľadať v parku rôzne prírodniny. Nasledovať bude rozhovor a poobede si z 

nich spravíme herbár. 

Rozvoj zručností: 

Poobede po vzdelávacích aktivitách žiaci budú môcť rozvíjať aj svoje výtvarné zručnosti, 

estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu a to napr. s výrobou ponča, maľovaním na tvár, 

tvorbou príveskov alebo lapačov snov. Žiaci si môžu vyskúšať rôzne techniky, ako napr. 

batiku. 

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 Letnej školy: 

Stravovanie: Počas celého týždňa sa budeme stravovať v školskej jedálni. 10.8.2022 by sme 

chceli žiakov zobrať na zmrzlinu, ktorá je blízko našej školy, ako odmenu za športové 

výsledky v tom dni. Kopček zmrzliny - 0,80 centov.  

Cestovné: OZ Farma Danka v Lučenci navštívime v rámci turistickej prechádzky a takisto aj 

mestský park. 

OZ Farma Danka - návšteva a jazda na koni - hodina - 15 eur. 

Iné výdavky: farebný papier, temperové farby, akrylové farby, tričká, batikovacia farba, 

lepidlá, korálky, vlna, špagát, pierka, papierové ozdoby, farby na tvár, štetce, výkresy… 

 

Inštitúcie, s ktorými plánujeme spolupracovať: 

OZ - Farma Danka Lučenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


