
Plán záujmového krúžku na školský rok 2017/2018 
 

Zábavné bádanie a experimenty. 
 
 

 

OKTÓBER 

- zoznámenie sa detí, oboznámenie s náplňou krúžku, vysvetlenie bezpečnostných 

pravidiel 
- pozorovanie tieňov, overovanie pravdivosti výrokov, tvorenie predpokladov 

 
NOVEMBER 

- zisťovanie, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú a ktoré nie, zapisovanie predpokladov 

do tabuľky 
- experimentovanie s vodou, meranie objemu, určovanie jej vlastností 

 
DECEMBER 

- statická elektrina – zistiť pomocou ktorých predmetov je možné vytvoriť statickú 

elektrinu tak, aby priťahovala vlasy 
- zapájanie jednoduchého elektrického obvodu tak, aby rozsvietil žiarovku 

 
JANUÁR 

- pokusy s vodou, jej zafarbovanie rôznymi prírodnými a chemickými látkami 

- zisťovanie savosti predmetov, určovanie poradia savosti predmetov 
 
FEBRUÁR 

- ozubené kolesá – zisťovanie fungovania, overovanie v priamej manipulácii 
- vytváranie vynálezov z ozubených kolies, vyskúšanie v praxi 

 
MAREC 

- skúšanie vlastností pružiny za pomoci jednoduchého navijáku, vytváranie 

predpokladov   koľko utiahne nákladu 
-  zisťovanie vlastností pružiny pri opačnom postupe, zapisovanie svojich zistení do 

tabuľky, určovanie poradia 

  
APRÍL 

- magnetizmus – zisťovanie za pomoci magnetu čo je v triede kovové, zistenia 
zapisovať do tabuľky 

- vytváranie predpokladov s použitím magnetov rôznej sily koľko kovových spiniek 

udržia 
 
MÁJ 

- zaznamenať do tabuľky, ktoré z vybraných predmetov sa udržia na hladine vody 
a prečo 

- vytváranie pokusov s plávajúcimi a potápajúcimi sa hrozienkami 
 
  
JÚN 

- vyrábanie padáčikov z rôznych materiálov a určovanie ich vlastností 

- vyrábanie papierových mostov po ktorom by mohlo prejsť auto tak, aby neprepadlo 
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Cieľom aktivít je podporiť u detí záujem o  bádanie, kladie otázok a hľadanie odpovedí, 

pozorovanie (cieľavedomé získavanie nových informácií z prostredia), kategorizovanie 
(porovnávanie a triedenie na základe cieleného pozorovania), tvorenie predpokladov. 
Predpoklady prirodzene vedú deti ku skúmaniu predmetov, javov a situácií pokusom a 

omylom alebo jednoduchým pozorovaním. 
 

 

VŠ: Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe 
vlastného pozorovania a skúmania(svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie  

a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb) 
 
 

- svetlo a tiene 

- teplo a horenie 

- topenie a tuhnutie 

- vyparovanie 

- rozpúšťanie látok vo vode 

- zvuk a jeho hlasitosť 

- pohyb a jeho sila 

- magnetizmus predmetov 

- voľný pád predmetov 

 
 

 
 
 

 
 
                    


