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

 

Letná škola 2022 

Názov:  Túlavé tenisky 

Termín: 8.8.  – 12.8.2022     

Variant A: Krátky 5 hodín – 8.00 – 13.00 hod 

Počet detí: 15 

Veková kategória: 3. – 4. Ročník 

Vedúca Lš: Bc. Ildikó Chamulová 

Ďalší pedagogický dozor: Zuzana Péliová 

Prihlasovanie: chamulova@zsstefanikalc.sk 

Tel. č.: 0908 045 249 

 

Cieľ letnej školy „Túlavé topánky“: 

 inšpirovať deti, aby si všímali a zaznamenávali zaujímavé informácie zo svojho okolia a naučili 

sa ich v živote používať 

 zvýšiť záujem o prírodné, kultúrne a historické zaujímavosti a pamiatky v okolí mesta Lučenec 

 navštíviť turistické miesta v okolí mesta Lučenec , vedieť sa orientovať v prírode 

 výchovne pôsobiť na žiakov z hľadiska ochrany prírody 

 zvyšovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť, upevňovať zdravie a pozitívny vzťah 

k pohybu 

Čiastkové ciele: 

 oboznámenie sa s turistickými značkami 

 doplnenie  vedomosti a znalosti z oblasti vlastivedy, prírodovedy,  fauny, flóry, živej a neživej 

prírody 

 externá: exkurzie, výlety, vychádzky, nenáročné  turistiky, plávanie 

 interná: prednášky, prezentácie, hádanky, kvízy, ukážky, pracovné činnosti v danej 

problematike a tematike letnej školy  

Rozvoj kompetencií: 

V našej letnej škole „Túlavé topánky“ chceme u žiakov rozvíjať nasledovné schopnosti a zručnosťi:  

 kultúrne kompetencie 

 informačná gramotnosť 

 kultúrne kompetencie 

 regionálnu výchovu 

 jazykové a komunikačne schopnosti 

 schopnosť počúvať a komunikovať 

 schopnosť akceptovať kultúru a mravné hodnoty 

mailto:chamulova@zsstefanikalc.sk


 rozvoj nadobudnutých vedomostí a zručností v telesnej výchove 

 rozvoj telesnej zdatnosti 

 rozvoj plaveckých zručností 

 

PROGRAM: 

Pondelok:Lučenecký les – Kyslíková dráha, priehrada 

Utorok: Kúpalisko Lučenec 

Streda:  Fiľakovo- exkurzia hrad, mestský park   

Štvrtok:Kúpalisko Lučenec 

Piatok:Halič- zámok, okolie zámku + minizoo 

 

Obsah letnej školy je rozdelený na dve časti 

 

 Ranný kruh Vzdelávacie oblasť Rozvoj zručností 

Pondelok 

8. 8. 2022 

 privítanie detí 

v letnej škole 

 Zoznámenie 

Turistika – spoznávanie 

turistických značiek a vnímanie 

prírody  okolo seba 

Športové aktivity, rozvoj telesných 

zručností – Kyslíková dráha 

a priehrada Lučenec 

 

Utorok 

9. 8. 2022 

 Poučenie žiakov 

o BOZP počas 

pobytu na 

kúpalisku 

Celodenný výlet 

Lučenecké  kúpalisko 

 

Zážitkové vyučovanie, rozvoj 

plaveckých zručností 

Streda 

10. 8. 2022 

 Ranný kruh 

príprava na výlet 

do Fiľakova 

Celodenná exkurzia  

Fiľakovský hrad –kultúrne 

a historické zaujímavosti 

Zážitkové vyučovanie, rozvoj 

komunikačných zručnosti, kultúrne 

kompetencie, regionálna výchova. 

Štvrtok 

11. 8. 2022 

 Poučenie žiakov 

o BOZP počas 

pobytu na 

kúpalisku 

Celodenný výlet 

Lučenecké  kúpalisko 

 

Zážitkové vyučovanie, rozvoj 

plaveckých zručností 

Piatok 

12. 8. 2022 

 vyhodnotenie 

celého týždňa, ako 

sa cítili, spätná 

väzba  

Celodenná exkurzia  a turistika –

Haličský zámok jeho okolie 

a minizoo. 

Zážitkové vyučovanie, regionálna 

výchova. 

Ukončenie letnej školy 

 

 

Výdavky počas LS: 

 Stravovanie: 

bude zabezpečené počas celého týždňa v reštauráciách, podľa toho kde pôjdeme na výlet, 

turistiku alebo exkurziu. 

 Cestovné: 

Lučenec – Fiľakovo: vlak - ak žiaci budú mať  kartičky na vlak, využijeme dopravu zadarmo 

Lučenec -  Halič: autobus – ak žiaci budú mať kartičky na autobus, využijem dopravu zadarmo 

 



Spolupráca s inštitúciami počas LŠ: 

Počas našej letnej školy „Túlavé tenisky“ budeme spolupracovať s jednotlivými reštauráciami,na 

kúpaliská bude strava zabezpečená z Reštaurácie Slovan, vo Fiľakove v penzióne U Bebeka a v Haliči 

bude strava zabezpečená v Zbrojnici u Pročka. Taktiež budeme spolupracovať z Hradným múzeom vo 

Fiľakove s pani Ing. V. Budaiovou. 

 

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 

 

 

 

 

V Lučenci dňa 29.6.2022                                                        Vypracovala: Bc. Ildikó Chamulová 

 


