
 

 

LETNÁ  ČINNOSŤ  ŠKD  
 

bude prebiehať dennou formou v dňoch 

 

1. 7. 2020-17. 7. 2020 

 

Príchod detí do školy: 8:00- 9:00 hod. 

 

Odchod detí zo školy najskôr  po 14:00 hod.,  

alebo po dohovore s ranným dozorom  

 

 

 

Ak sa dieťa nezúčastní Letnej ŠKD  viac ako tri  dni po sebe, musí sa                      

pri nástupe preukázať Vyhlásením o bezinfekčnosti!!! 



PROGRAM 

 

1.7.2020 

➢ areál školy, poučenie o bezpečnosti, oboznámenie s plánom 

dňa, vychádzka ku rieke Váh – Oáza pokoja a detské ihrisko, 

pohybové aktivity na školskom dvore 

 

 

2.7. 2020  

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, presun ku rieke Váh - 

piknik pri rieke, oddychové a pohybové činnosti v priestoroch 

školy (spoločenské hry, hudobno-pohybové hry) 

 

3. 7. 2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa,  výlet na Veľkú Skalku 

–Kláštor s výkladom sprievodcu, prechádzka náučným 

chodníkom, oddychové činnosti v priestoroch školy (domáce 

kino, výtvarná činnosť) 

 

6. 7. 2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, návšteva 

Trenčianskeho hradu – výstava bábok a strašidiel, oddychové 

činnosti (rozprávkový kvíz, spoločenské hry) 

  

7. 7.2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, vychádzka na Ostrov 

Trenčín, oddychové činnosti v priestoroch školy (vedomostné 

súťaže, spoločenské hry) 

 



8.7.2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, výtvarná súťaž - 

zmapovanie najkrajšieho zážitku z letnej školy, vyhodnotenie 

súťaže, oddychové a pohybové činnosti v priestoroch školy 

(spoločenské hry, hudobno-pohybové hry) 

 

9. 7. 2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, vychádzka do 

lesoparku Brezina so zastávkou na zmrzlinu, oddychové 

činnosti v priestoroch školy (kolektívne spoločenské hry) 

 

10. 7. 2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, návšteva múzea, 

oddychové činnosti v priestoroch školy (domáce kino 

s pukancami) 

 

13. 7. 2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, súťažné hry 

v priestoroch školy pod názvom Ostrov pokladov, vyhodnotenie 

súťaže, odmena, oddychové činnosti v priestoroch školy 

(spoločenské hry, hudobno-pohybové aktivity) 

 

14.7.2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, beseda  s hasičmi - 

bezpečnosť pred požiarmi, oddychové činnosti v priestoroch 

školy (výtvarná činnosť – koláž) 

 

 

 



15. 7. 2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, pingpongový turnaj 

medzi triedami, vyhodnotenie turnaja, oddychové činnosti 

v priestoroch školy (čítanie detskej rozprávky, spoločenské hry) 

 

16. 7. 2020 

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, sprostredkovanie ako 

predchádzať vzniku odpadu (exkurzia do firmy MARIUS 

PEDERSEN), zastávka na zmrzline, oddychové činnosti 

v priestoroch školy (voľná kresba s počúvaním rozprávky)  

 

17. 7. 2020 

Príchod detí do školy v tento deň do 8:30 hod.!!!  

➢ areál školy – oboznámenie s plánom dňa, objavovať krásu 

pohorí a prírody (výlet na rozhľadňu Dúbravka v Soblahove), 

oddychové činnosti v priestoroch školy (spoločenské hry, 

konštruktívne hry s legom) 

 

 

 

 

OBED BUDE DENNE VYDÁVANÝ  V  ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

od 12:45 – 14:00 hod. 

 

 

 

 

 



Deti budú potrebovať: 

➢ desiatu, pitie, prezuvky, pršiplášť, vhodnú obuv, šiltovku,                  

pri slnečnom počasí aj krém, prefotenú kartu poistenca, 

náhradné oblečenie, 

 

➢ vreckové vo výške denne cca 5EUR, alebo podľa zváženia 

rodičov (peniaze budú použité na vstupné do múzea a na hrad, 

zmrzlinu, nanuky, nákup darčekov), 

 

➢ ak majú deti kartičky na MHD nech si prinesú so sebou!!! 

 

 

 

Personálne zabezpečenie 

 

Vychovávateľky:  Adamčiová D.,  Mušutová A., Šišovská N., Švitlová P. 

Učitelia: Dovinová J., Giblaková S., Letková G., Pompa O.,  


