
           

 

Letná škola 2022  
ZŠ M. Kukučína v spolupráci s OZ KUKUČÍNKA 

15.8.2022 – 26.8.2022 

    

Plán aktivít  LŠ 

(upozorňujeme, že plán je orientačný a môže sa meniť podľa aktuálnej situácie) 
 

Pondelok (15.8.): 

Ranný kruh; vzdelávacie aktivity -  matematika, slovenský jazyk a literatúra, matematika Moje mesto 

- vychádzka na Hviezdoslavovo námestie, orientácia v meste, spoznávanie kultúrno-historických 

pamiatok a osobností, návšteva MsÚ a sídla mestskej polície (telesná výchova); obed; vyhodnotenie 

dňa. 

Utorok (16.8.):  

Ranný kruh;  vzdelávacie aktivity -  slovenský jazyk a literatúra; matematika, anglický jazyk,  Naše 

novinky – beseda s novinárom o jeho práci v regionálnom týždenníku, hra na mladých redaktorov 

(regionálna výchova); obed; vyhodnotenie dňa. 

Streda (17.8.):  

Ranný kruh;  vzdelávacie aktivity - slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk; Leto 

v parku - pohybové aktivity v parku M. Kukučína (telesná výchova); obed, vyhodnotenie dňa. 

Štvrtok (18.8.):  
Ranný kruh; vzdelávacie aktivity – slovenský jazyk a literatúra, matematika; slovenský jazyk 

a literatúra, Priblížme sa k umeniu - výtvarná výchova v Oravskej galérii (výtvarná výchova); obed; 

vyhodnotenie dňa.  

Piatok (19.8.):  

Ranný kruh; vzdelávacie aktivity – matematika, slovenský jazyk a literatúra, prvouka/ prírodoveda. 

Prírodné krásy Oravy i Slovenska – beseda s cestovateľom a horolezcom (regionálna výchova); obed; 

vyhodnotenie dňa. 

Pondelok (22.8.): 

Zážitkové vzdelávanie – exkurzia do Múzea oravskej dediny Brestová (Zuberec) – autobusom 

(odchod 8:00 hod., príchod 12:30 hod.; desiata a obed v balíčku).  

Utorok (23.8.):  

Ranný kruh; vzdelávacie aktivity – matematika, slovenský jazyk a literatúra (2 hod.); Povesti z Oravy 

– spoznávanie histórie nášho regiónu prostredníctvom povestí; návšteva Oravskej knižnice Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne (regionálna výchova); obed; vyhodnotenie dňa.   

Streda (24.8.):  

Ranný kruh; vzdelávacie aktivity -  slovenský jazyk a literatúra, matematika (2 hod.); Rýchlejšie, 

vyššie, silnejšie - športové hry na školskom ihrisku (telesná výchova); obed; vyhodnotenie dňa. 

Štvrtok (25.8.):  
Ranný kruh; vzdelávacie aktivity – matematika, slovenský jazyk a literatúra (2 hod.); Na tej našej 

Oravienke – beseda s etnografkou o živote a práci našich predkov (hudobná výchova); obed; 

vyhodnotenie dňa. 

Piatok (26.8.):  

Ranný kruh; vzdelávacie aktivity – slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka/ prírodoveda; 

Stretnutie s pánom stromom - bádateľské aktivity v školskom arboréte; Kľúč od školy M. Kukučína – 

úniková hra, v ktorej žiaci spoznajú detstvo známeho spisovateľa (regionálna výchova); obed; 

slávnostné vyhodnotenie letnej školy, odovzdanie absolventských diplomov 


