
 

 

KLUB ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

každý utorok od 14.00 hod. v učebni č. 327 

 

Ing. Mária Bubeníková 

 



1-2 a) Úvodné hodiny – oboznámenie sa s náplňou krúžku 

3-5 a) Prečo zdravo žiť – vytváranie návrhov zdravého stravovania.  

b) Ako si fit loptou udržať postavu 

6-8 a) Prečo zdravo žiť – správne rozdelenie práce a odpočinku 

b) Vypracovanie režimu dňa študenta 

9-11 a) Redukčné diéty a ich vplyv na vyvíjajúci sa organizmus 

b) Legalizácia marihuany – áno či nie? 

12-14 a) Vypracovanie jedálneho lístka pre mladého človeka 

b) Tvorba „kuchárskej knihy študentov“ 

15-17 a) Dá sa jesť a nepribrať? 

b) Tvorba „ovocnej kytice“ 

18-20 a) Mentálna anorexia – móda alebo ubližovanie 

b) Ako sa dajú riešiť životné problémy 

21-23 a) Módne oblečenie bez prechladnutia 

b) Obleč si spolužiaka – módne a teplo 

24-26 a) Byť „in“ na silvestrovskú oslavu 

b) Make up na Silvestra 

27-29 a) Otužovanie v zime 

b) Ako mi rodičia lezú na nervy – kto je na vine? 

30-32 a) Krásne ruky sú stále na obdiv 

b) Správne ošetrovanie rúk a nechtov 

33-35 a) Aké nechty sú krásne?  

b) Lakovanie nechtov 

36-38 a) Akupresúra – úľava problému 

b) Nácvik akupresúry na sebe 

39-41 a) Správne ošetrovanie pleti v zime 

b) Fytokozmetika – urob si ju sám 

42-44 a) Predchádzame jarnej únave 

b) Prečo si mladí ľudia siahajú na život? 

45-47 a) Patchwork = kreativita 

b) Prečo niečo rozstrihať a opäť zošívať 

48-50 a) Predpríprava na očistu tela 

b) K čistému telu patrí čistá duša 

51-53 a) Zdravé veľkonočné menu 

b) Kult tela – prirodzenosť alebo napodobenina idolu 

54-56 a) Podstata zdravej mysle – pozitívne myslenie 

b) Nácvik asertívneho správania 

57-59 a) Správne dýchanie je základom zdravia 

b) Potešenie srdca „modelovanie s Fimo hmotou“ 

60-62 a) Bicykel alebo spinnig? 

b) Pestovanie záľub 

63-65 a) Fajčenie a pleť 

b) Ako prestať s fajčením 

66-68 a) Fajčenie a zdravie 

b) Ostať nefajčiarom – plán odmeny 

          

 Spišskej Novej Vsi , 25.09.2015                           Vypracoval: Ing. Mária Bubeníková  



 

 

 

KLUB ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

 

 

          Cieľom krúžku je oboznámiť žiakov : 

 Čo znamená  zdravý životný štýl 

 Prečo máme zdravo žiť 

 Ako si máme rozdeliť prácu a odpočinok 

 Ako sa dá jesť a nepribrať 

 Čo znamená mentálna anorexia 

 Akým spôsobom sa dajú riešiť životné problémy 

 Akým spôsobom sa dá otužovať v zime a správne ošetrovať pleť 

 Ako správne ošetrovať ruky a nechty 

 Ako predchádzať jarnej únave 

 Čo je podstatou pozitívneho myslenia 

 Prečo prestať fajčiť 

 

     Najzaujímavejšou časťou v rámci krúžku je vlastná tvorba, na túto časť sa žiaci 

veľmi tešia, lebo tu môžu využiť svoju fantáziu a kreativitu.  

 Vypracujeme režim dňa študenta 

 Vytvárame návrhy zdravého stravovania 

 Vytvárame kuchársku knihu pre študentov 

 Vytvárame ovocnú kyticu 

 Pripravujú si doma fytokozmetiku a potom na krúžku porozprávajú z čoho 

a ako si ju vyrobili 

 Navrhujeme zdravé veľkonočné menu a potom to môžeme priniesť na 

ochutnanie 

 Navrhujeme plán odmeny pre tých, ktorí sa stanú nefajčiarmi 

 



 

 

 

KLUB ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 

ŠTÝLU 

každý utorok od 14.00 hod. v učebni č. 327 

Ing. Mária Bubeníková 

 



1-2 b) Úvodné hodiny – oboznámenie sa s náplňou krúžku 

3-5 c) Prečo zdravo žiť – vytváranie návrhov zdravého stravovania.  

d) Ako si fit loptou udržať postavu 

6-8 c) Prečo zdravo žiť – správne rozdelenie práce a odpočinku 

d) Vypracovanie režimu dňa študenta 

9-11 c) Redukčné diéty a ich vplyv na vyvíjajúci sa organizmus 

d) Legalizácia marihuany – áno či nie? 

12-14 c) Vypracovanie jedálneho lístka pre mladého človeka 

d) Tvorba „kuchárskej knihy študentov“ 

15-17 c) Dá sa jesť a nepribrať? 

d) Tvorba „ovocnej kytice“ 

18-20 c) Mentálna anorexia – móda alebo ubližovanie 

d) Ako sa dajú riešiť životné problémy 

21-23 c) Módne oblečenie bez prechladnutia 

d) Obleč si spolužiaka – módne a teplo 

24-26 c) Byť „in“ na silvestrovskú oslavu 

d) Make up na Silvestra 

27-29 c) Otužovanie v zime 

d) Ako mi rodičia lezú na nervy – kto je na vine? 

30-32 c) Krásne ruky sú stále na obdiv 

d) Správne ošetrovanie rúk a nechtov 

33-35 c) Aké nechty sú krásne?  

d) Lakovanie nechtov 

36-38 c) Akupresúra – úľava problému 

d) Nácvik akupresúry na sebe 

39-41 c) Správne ošetrovanie pleti v zime 

d) Fytokozmetika – urob si ju sám 

42-44 c) Predchádzame jarnej únave 

d) Prečo si mladí ľudia siahajú na život? 

45-47 c) Patchwork = kreativita 

d) Prečo niečo rozstrihať a opäť zošívať 

48-50 c) Predpríprava na očistu tela 

d) K čistému telu patrí čistá duša 

51-53 c) Zdravé veľkonočné menu 

d) Kult tela – prirodzenosť alebo napodobenina idolu 

54-56 c) Podstata zdravej mysle – pozitívne myslenie 

d) Nácvik asertívneho správania 

57-59 c) Správne dýchanie je základom zdravia 

d) Potešenie srdca „modelovanie s Fimo hmotou“ 

60-62 c) Bicykel alebo spinnig? 

d) Pestovanie záľub 

63-65 c) Fajčenie a pleť 

d) Ako prestať s fajčením 

66-68 c) Fajčenie a zdravie 

d) Ostať nefajčiarom – plán odmeny 

 

             V Spišskej Novej Vsi, 29.9.2016           Vypracovala: Ing. Mária Bubeníková                                      



    


