
 

 

Centrum voľného času,  Orgovánová  5, 040 11 Košice 
 

 

PONUKA CYKLICKÝCH, VZDELÁVACÍCH, VÝCHOVNÝCH A ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV 

na školský rok 2021/2022 

 

 
Ponúkame vám široké spektrum cyklických, vzdelávacích, výchovných a zábavných 

programov, ktoré môžu spestriť, obohatiť učivo neformálnym, zážitkovým spôsobom a priniesť 

žiakom nové poznatky, skúsenosti či manuálne zručnosti. 

Vyberte si z našej ponuky  a svoj záujem nahláste zaslaním prihlášky (viď poslednú stranu) na 

mailovú adresu cvc@cvckosice.sk.  

 Odporúčame, aby ste si charakteristiku každého ponúkaného programu dobre prečítali 

a prihlásili sa čím skôr (podľa pokynov uvedených v jednotlivých popisoch), iba tak si zaistíte 

najlepší termín realizácie.  

 

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu.  

 

Podujatia sú spoplatnené sumou: 

- cyklické podujatia:  1,- euro/dieťa 

- vzdelávacie programy: 0,50 eur/dieťa  

- výchovné programy:  1,- euro/dieťa 

- zábavné programy:  1,- euro/dieťa    

- Kulinárium:   8,- eur/osoba 

 

 

Termíny a bližšie informácie: 

t. č. 055/6411 411, cvc@cvckosice.sk, 

www.cvckosice.sk 
 

mailto:cvc@cvckosice.sk
http://www.cvckosice.sk/


 

 

CYKLICKÉ PODUJATIA 

 
Z  KAŽDÉHO  ROŽKA  TROŠKA 
 

Cyklické podujatia zamerané na ekoaktivity a ekologické tvorivé dielne. Deti sa  oboznámia aj 

s rôznymi tradičnými i novými kreatívnymi technikami práce s odpadovým materiálom – papierom, 

textilom, sklom, prírodnými materiálmi, modelovacou hmotou a pod. Ponúkame na pracovisku 

Kórejská 1, maximálny počet detí je 30.  

Vhodné pre MŠ, I. stupeň ZŠ a ŠKD.  

Prihlásiť sa je potrebné začiatkom septembra na cvc@cvckosice.sk. 
 

KROK  ZA  KROKOM 
 

Cyklické podujatie je rozdelené na dve časti (prvá polovica triedy absolvuje keramiku, tvorivé 

dielne alebo dopravnú výchovu – 45 min., druhá časť triedy sa venuje tanečnej príprave – 45 min.). 

Následne dôjde k výmene skupín (časové trvanie celej aktivity je teda 90 min.).  

 

1. časť:  

a) keramika alebo tvorivé dielne – bude zameraná na modelovanie z keramickej hliny. Rozvíja vzťah 

k manuálnej práci, jemnú motoriku, fantáziu a pôsobí relaxačne. Deti využijú  rôzne keramické 

pomôcky  –  valčeky, vykrajovacie formičky, špachtle a štetce. Svoje výrobky môžu využiť ako pekný 

darček, dekoráciu či dokonca úžitkový predmet.  

Na tvorivých dielňach sa deti venujú vyrábaniu z papiera, lepeniu, maľovaniu na látku a práci 

s recyklovateľnými materiálmi. 

 

b) dopravná výchova – prispieva k nadobudnutiu základných vedomosti, zručnosti a návykov 

bezpečného správania sa v dopravných situáciách. Deti sa oboznámia s dopravnými prostriedkami, 

dopravnými značkami či základnými zásadami bezpečnosti na ceste. Podujatie bude prebiehať hravou 

formou s využitím básni, riekaniek, hier či tvorivých aktivít. 

 

Môžete si vybrať buď keramiku/tvorivé dielne alebo dopravnú výchovu v kombinácii s tanečnou 

prípravou. 

 

2. časť:  

Tanečná príprava – deti si pomocou rozprávkových pesničiek a pohybových hier osvoja správne 

držanie tela, rytmické cvičenie, rozvinú svoj tanečný talent.  

 

Ponúkame na pracovisku Juhoslovanská 2 

Maximálny  počet detí: 30 (1. skupina: 15  +  2. skupina: 15) 

Deň: streda (9.30 – 45 min.; 10.15 – 45 min.) 

Trvanie 1. a 2. časti spolu – 90 min. 

Vhodné pre MŠ 

Prihlásiť sa je potrebné začiatkom septembra na cvc@cvckosice.sk. 

 

 



 

 

VZDELÁVACIE  PROGRAMY 
 

ŽIVOT  A  PENIAZE (Finančná gramotnosť) 
 

Program ponúka výchovno-vzdelávacie aktivity v zmysle Národného štandardu finančnej 

gramotnosti SR verzia 1.2. Aktivizujúcou formou rozvíja schopnosť žiakov porozumieť svetu peňazí, 

prijímať finančné rozhodnutia, plánovať a hospodáriť v každodenných životných situáciách. 

Ponúkame v priestoroch vašej školy a na pracovisku Popradská 86 pre maximálny počet 30 detí.  

Vhodné pre I. a  II. stupeň ZŠ. Prihlásiť sa je potrebné začiatkom septembra na cvc@cvckosice.sk. 
 

ECOTERRA  LODENICA 
 

Prírodovedné aktivity v priestoroch  učebne lodenice, ktorá sa nachádza v Mestskom parku 

Anička priamo na brehu Hornádu. Praktické a neformálne vzdelávanie formou pracovných listov, 

praktických aktivít a pozorovaní z oblasti biológie zamerané na rieku Hornád, rastliny, živočíchy v 

jeho okolí, sa uskutočňuje pre maximálne 30 detí. Prihlásiť sa je potrebné začiatkom septembra na 

cvc@cvckosice.sk. 
 

MUZIKOTERAPIA 
 

Liečba zvukom a hudbou označovaná ako muzikoterapia má dlhú históriu. Cieľom programu je 

pozitívne ovplyvniť deti neverbálnym komunikačným a relaxačným médiom. Program je realizovaný 

v špeciálnej učebni na pracovisku Juhoslovanská 2, avšak vieme prísť aj k vám do MŠ/ZŠ v mesiacoch 

september až február. Ideálny počet detí je 20.  

Prihlásiť sa je potrebné minimálne mesiac pred akciou na cvc@cvckosice.sk. 
 

TECHNICKÁ  GRAMOTNOSŤ    
 

Technická gramotnosť je vzdelávacia aktivita zameraná na rozvoj manuálnych technických 

zručností žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ. Cieľom tohto programu je naučiť žiakov poznať základné 

vlastnosti materiálov, ich využitie v praxi, základné ručné nástroje na opracovanie materiálov a ich 

správne používanie. 

Vzdelávacia aktivita je rozdelená do šiestich samostatných blokov v časovom rozsahu po 4 

vyučovacie hodiny, spolu 24 vyučovacích hodín. Šiesty blok tvorí záverečná absolventská práca, 

v rámci ktorej žiaci zužitkujú všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti na výrobu finálneho 

komponentu. Na záver získajú úspešní respondenti osvedčenie absolventa Technickej gramotnosti. 

Program je realizovaný v  špecializovaných učebniach na pracovisku Orgovánová 5.  

Prihlásiť sa je potrebné začiatkom septembra na cvc@cvckosice.sk. 
 
ZVIERATKÁ  NA  CESTÁCH 
 

Spoznávanie netradičných domácich miláčikov a porovnávanie s našimi divo žijúcimi 

zvieratkami. Deti si budú môcť pozrieť zvieratká naživo (morča, ježka, korytnačku) a dozvedieť sa 

množstvo informácií, ktoré súvisia s ich históriou, chovom či dopadom na životné prostredie. 

Zvieratká docestujú priamo k vám do MŠ/ZŠ v mesiacoch október – február, máj – jún. Požadovaný 

počet účastníkov – 1 trieda (20 – 30 detí). Prihlásiť sa je potrebné mesiac pred požadovaným konaním 

akcie na cvc@cvckosice.sk. 
 
 



 

 

POZNAJTE  KOŠICE  S  CVČ 

 

Pracovisko Nižná Úvrať 26 ponúka nasledovné vzdelávacie programy pre ZŠ a SŠ:  

Päť výchovno-vzdelávacích programov, ktoré sa môžu kombinovať a spájať podľa vašich 

požiadaviek, časovej, fyzickej a finančnej náročnosti.  

Účastníci programov poznávajú mesto Košice dobrodružným spôsobom. Plnia úlohy, zadávajú 

výsledky, vyriešené zadania šifier a hlavolamov zapisujú, prípadne zakresľujú do určených tabuliek 

a pracovných hárkov. Za úspešné plnenie úloh dostanú účastníci body. Po nazbieraní určeného 

minimálneho počtu bodov získa celá skupina bonusovú odmenu (po dohode s vedúcim). 

V cene za program na jednu osobu nie je započítaný vstup do zariadení, ktoré nie sú v kompetencii 

CVČ. Prihlásiť sa je potrebné  mesiac vopred pred plánovanou aktivitou na cvc@cvckosice.sk. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

TÉMA ZAMERANIE MIESTO 
MOŽNOSŤ 

REALIZÁCIE 

CIEĽ.OVÁ 

SKUPINA 
CENA/osoba 

 

Gaia 

bohyňa Matka Zem 

 

Na potulkách 

mestom 
história centrum mesta 

 

celoročne 
10 –18 r. 0,50 € 

 

Hélios 

boh slnka, brat mesiaca 

 

V ríši hviezd 

a planét 
astronómia EP Popradská celoročne  6 – 18 r. 0,50 € 

 

Iris 

bohyňa dúhy, posol 

 

Rieka života enviro Lodenica celoročne 6 – 18 r. 0,50 € 

 

Hefaistos 

boh zručnosti a remeselníkov 

 

Tvorivé ruky kreativita EP Popradská 

 

celoročne  6 – 18 r. 0,50 € 

 

Apolón 

boh svetla, tanca, hudby 

 

Moja vlastná 

animácia 
kreativita EP Popradská celoročne 10 –18 r. 0,50 € 



 

 

VČIELKA, TEKUTÉ ZLATO A ČLOVEK 
 

„Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života.“ Albert Einstein 

  

Program ponúka  výchovno-vzdelávacie aktivity  zamerané  na rozvoj vedomostí a praktických 

zručností. Praktickým a neformálnym vzdelávaním s ukážkou živého úľa so živými včielkami, včelím  

plástom spolu so včelou v živici, prácou s miniatúrami znázorňujúcimi vývoj včely, vlastnoručnou 

výrobou sviečky z včelieho vosku, inscenačnou hrou, pracovnými listami získajú deti poznatky o včele 

a jej  význame pre prírodu a pre celé ľudstvo. 

Deti praktickými ukážkami  spoznajú, prečo je med nazývaný tekutým zlatom a jeho zdraviu prospešné 

účinky  pre náš organizmus. 

Program trvá dve  45-minútové vyučovacie hodiny, kde spolu s deťmi vytvoríme jeden veľký bzučiaci 

úľ, v ktorom sa z vašich detí stanú včielky – trúdy, robotnice, matky a každý bude mať svoju včeliu 

úlohu. 

Program  ponúkame v priestoroch vašej školy a na pracoviskách Popradská 86, Orgovánová 5 v 

mesiacoch  október – jún, pre maximálny počet 30 detí. Program je vhodný  pre MŠ a  I. stupeň ZŠ.   

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr 3 týždne pred požadovaným termínom  realizácie programu na  

cvc@cvckosice.sk. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÝCHOVNÉ  PROGRAMY 

 
VODNÁ  TURISTIKA 

 

Náplňou a cieľom uvedeného programu je oboznámenie sa s teoretickou, ale aj praktickou 

stránkou  vodáckych športov na rieke Hornád – pádlovaním  na raftoch a  laminátových lodiach za 

prítomnosti inštruktora. Aktivita prebieha v autentickom prostredí Lodenice CVČ priamo na brehu 

rieky Hornád, je vhodná pre kolektívy maximálne do 30 žiakov základných a stredných škôl. Aktivitu 

je možné zrealizovať, či už ako jednorazovú návštevu v rámci uvedeného výchovného programu, ale 

aj vo forme výletov, vychádzok, kurzov, účelových cvičení. Efektívnym a atraktívnym  doplnkom je 

aj možnosť grilovania,  zábavných a športových činností – futbalu na malé bránky, stolného tenisu, 

streľby zo vzduchovky na terč. Dĺžka trvania programu je 2 až 4 hodiny v závislosti od počtu 

účastníkov a náplne programu.  

Program je možné absolvovať len za priaznivého počasia v dňoch – štvrtok, piatok v čase od 9.00 do 

14.00 hod. v mesiacoch september, máj, jún.  Iné mesiace aktivitu neponúkame.  

Prihlásiť sa je potrebné 2 týždne pred akciou na cvc@cvckosice.sk. 
 

PRÍBEH  VČELY 
 

Včelárstvo – prírodovedná a  ekologická aktivita zameraná  na vysvetlenie a pochopenie 

významu včiel pre našu planétu. Deti sa v 1. mestskej včelnici pod záštitou CVČ hravou a bezpečnou 

formou zoznámia  so životom včiel a dozvedia sa o tajomstvách, ktoré sa skrývajú v každom úli. Čaká 

na  nich  nielen zážitkové včelárstvo, ale  aj sladká odmena.  

Miesto realizácie – záhrada CVČ, ktorá sa nachádza na sídlisku Terasa (za OC Galéria), ponúkame aj 

možnosť navštíviť vašu školu. Prihlásiť sa je potrebné na  cvc@cvckosice.sk. 

 

KULINÁRIUM 
 

Zážitkové varenie pre triedne a rodinné kolektívy.  Vyberte si z ponúk zdravých jedál 

pripravených z bežne dostupných surovín a príďte si k nám po gastronomický zážitok. S pomocou 

amatérskeho kuchára, ktorý má vedomosti zaoberajúce sa zdravým stravovaním si sami pripravíte 

rýchle a chutné jedlo. Ponúkame na pracovisku Popradská 86. Uvedenú aktivitu je možné realizovať 

vo štvrtok od 9.00 do 11.00 v období: október – jún. Prihlásiť sa je potrebné na  cvc@cvckosice.sk. 

 

EKOTURISTIKA 
 

Aktivita vhodná na doplnenie školského učiva. Žiaci spoznávajú blízke a širšie okolie Košíc, 

prírodné krásy, učia sa ako sa správať v prírode, ako ju chrániť, a to všetko primeranou zážitkovou 

formou. Ponúkame možnosť návštevy zaujímavých prírodných lokalít: Drienovecká mokraď – 

krúžkovanie vtákov; Medzev – hámor a hvezdáreň; Opálové bane Dubník; Buzica – mlyn a ekofarma 

pri ZŠ. Po dohovore je možné vybrať aj iné lokality. Účastníci si hradia cestovné náklady a vstupné 

do objektov. 

Uvedené aktivity je možné realizovať v období: september – október, máj – jún. Určené pre triedne 

kolektívy každého veku, maximálne 40 detí. Prihlásiť sa je potrebné na cvc@cvckosice.sk. 

 

 



 

 

VÝTVARNÁ,   KERAMIKA,   ANIMOVANIE 
 

Výtvarné techniky 

Sú určené pre I. a II. stupeň ZŠ, počet žiakov  v skupine maximálne 15. 

Grafika 

- tlač z koláže – žiaci si vyrobia koláž z papiera a textilu, ktorú odtlačia  na lise. Túto techniku 

je potrebné absolvovať 2-krát. 

- monotypia –  je grafická technika, pri ktorej vzniká iba jeden originálny a neopakovateľný 

odtlačok. Táto výtvarná technika ponúka hru s farbami aj kresbou. Žiaci majú možnosť si 

vyrobiť viac rôznych odtlačkov. 

Cielené tematické výuky 

-  ako sa kreslí zátišie – deti sa naučia základy kreslenia jednoduchých aj zložitejších 

predmetov  

Ponúkame na pracovisku Popradská 86, Orgovánová 5, Starozagorská 8.  

Keramika 

-  vhodná pre skupinu asi 20 žiakov,  modelovaním z keramickej hliny si vytvoria jeden alebo 

viacero výrobkov. Na druhom stretnutí sa realizuje glazúrovanie výrobkov. 

Ponúkame na pracovisku Popradská 86, Orgovánová 5, Starozagorská 8. 

Animovanie 

-     kolektívna práca, v rámci ktorej deti zvolený motív postupne dokresľujú na tabuľu, veľký papier 

a pod., pričom je celý proces zaznamenávaný a neskôr spracovaný v strihovom programe.  

Ponúkame na pracovisku Popradská 86.  

Prihlásiť sa je potrebné na cvc@cvckosice.sk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁBAVNÉ PROGRAMY 
 

 

MIKULÁŠ  
 

Očakávaný príchod Mikuláša s hrami a súťažami neodmysliteľne patrí k predvianočnému 

obdobiu. Toto podujatie realizujeme takmer na každom pracovisku + na objednávku v priestoroch 

vašej školy. Vhodné pre MŠ, I. stupeň ZŠ a ŠKD.  Ideálny počet účastníkov je do 60 detí.  

Prihlásiť sa je potrebné do 15. 10. 2021 na cvc@cvckosice.sk. 
 

KARNEVAL 
 

Neodmysliteľnou súčasťou Fašiangov sú  karnevaly plné rozprávok, tanca a zábavy. Podujatie, 

určené žiakom MŠ, 1. stupňa ZŠ, ŠKD, je možné realizovať v telocvični, väčšej herni či akejkoľvek 

inej priestrannej  miestnosti. Počet účastníkov je podľa podmienok školy resp. miesta konania. 

Prihlásiť sa je potrebné do 30. 11. 2021 na cvc@cvckosice.sk. 

 

MDD 
 

Zábavné podujatie organizované pri príležitosti Dňa detí je vždy plné atrakcií, hier, súťaží, 

tanca, zábavy, dobrej nálady.  Môžeme ho realizovať na objednávku v ľubovoľných priestoroch. 

Vhodné pre MŠ, I. stupeň ZŠ, ŠKD. Počet účastníkov je podľa podmienok školy resp. miesta konania. 

Prihlásiť sa je potrebné do 31. 3. 2022 na cvc@cvckosice.sk. 

 
 

 

 

 

 

Termíny a bližšie informácie: 

t. č. 055/6411 411, cvc@cvckosice.sk. 

www.cvckosice.sk. 
 



 

 

Prihláška na cyklické, vzdelávacie, výchovné a zábavné programy CVČ  

v školskom roku 2021/2022 

 

 

Názov, adresa školy: ................................................................................................................. 

 

 

 

Objednávame program: ........................................................................................................... 

Trieda: ............................................................  Počet žiakov: .................................................                           

Kontaktná osoba: .....................................................................................................................                                     

e-mailová adresa kontaktnej osoby:........................................................................................  

Tel. č. kontaktnej osoby: .......................................................................................................... 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Miesto realizácie: škola/CVČ – pracovisko  ........................................................................... 

Mesiac, v ktorom by sme chceli podujatie zrealizovať: ........................................................ 

 

 

 

               

  

Ak máte záujem o viac programov, prosím, každý vypíšte na osobitný hárok 

prihlasovacieho formulára (prihlášky). 

 

Vyplnenú prihlášku zašlite na cvc@cvckosice.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dátum zadania objednávky ...............................   .......................................................................................                                                                                            

                                                                                            podpis riaditeľa a pečiatka školy 


