
 

Centrum voľného času, Charkovská 1, 040 22 Košice 

 

 

     HANDMADE  
             krúžok 

 
 

pre deti od 6 do 16 rokov 
 
 

Vyrobíme si dekorácie  
z papiera, dreva a textilu, 
odznaky a magnetky  
s vlastným motívom 
alebo aj šperky z fima  
a živice. 

Naaranžujeme rôzne sezónne 
dekorácie, budeme maľovať 
na sklo a keramiku, 
vytvoríme si lapače snov, 
kvetinové čelenky 
a naučíme sa tvoriť scrapbook 

(viac ako len fotoalbum). 
Na každej dvojhodinovke si 

v prvej časti vytvoríme jeden 
menší projekt a v druhej časti 
budeme pracovať  

na scrapbookových stránkach. Výsledkom a krásnou pamiatkou  
na celoročnú prácu bude ručne vyrobený fotoalbum.  
 

 

Tvoriť budeme vo štvrtok od 16:00 do 18:00. 
 

 

 

 

 

   Zápis: od 5. septembra 2022  

     Bližšie informácie a kontakt: 
            0910 903 678  

           www.cvckosice.sk 
     lindavrablova@hotmail.com 

 

      Vedúca: Linda Vrábľová  
 

http://www.cvckosice.sk/


Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru:  Handmade krúžok 

 

Kód ZÚ:  16141 

 
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Linda Vrábľová  

                                                  0910 903 678, lindavrablova@hotmail.com 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  CVČ, EP Charkovská 1, ateliér 

                                      štvrtok od 16:00 do 18:00 hod. 

 

Vek:  od 6 do 16 rokov 

 

Max. počet účastníkov: 10 

 

September 2022 22., 29. 

Október 2022 6., 13., 20., 27. 

November 2022 3., 10., 24. 

December 2022 1., 8., 15., 22. 

Január 2023 12., 19., 26. 

Február 2023 2., 9., 16., 23. 

Marec 2023 2., 16., 23., 30. 

Apríl 2023 13., 20., 27. 

Máj 2023 4., 11., 18., 25. 

Jún 2023 1., 8., 15. 

 

Popis záujmového útvaru: 

  

V rámci krúžku sa deti učia rozvíjať kreativitu, zručnosť, fantáziu a aktívne využívať 

svoj voľný čas. Naučia sa vyrábať rôzne výrobky z prevažne prírodných materiálov, 

rôznymi pracovnými postupmi a technikami kombinovať farby a materiály, vyrobiť 

darčeky a dekorácie. 

Krúžok je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých.  

 

Priebeh ZÚ:    16:00 – zraz vo vestibule 

                     16:05 – 17:55 – realizácia činnosti  
                     18:00 – odovzdanie detí rodičom vo vestibule CVČ 

      
• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť 

konania ZÚ (otvorená hodina pre rodičov). 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste 

spokojný s jeho odpoveďou, kontaktujte priameho nadriadeného – Ing. Jaroslava 
Kastelovičová 0911 873 169 alebo e-mail kastelovicova@cvckosice.sk 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke 

www.cvckosice.sk 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku. 

• Vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno–vzdelávacej 

činnosti a priestoru. 
• 16. 6. 2023 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti. 

 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023.            

mailto:kastelovicova@cvckosice.sk

