
Časovo – tematicky plán práce krúžku „ Mladý rybár“ (nezáväzný návrh) 

 

Pre školský rok 2015 – 2016 

 

 

 

 

Variant č. 1 

 

 Navrhovaný tematicky plán počíta so štyrmi pravidelnými stretnutiami v mesiaci (s 

využitím vzdelávacích poukazov) v mesiacoch september – jún v rozsahu 2 vyučovacích hodín 

( 2 – krát 45 minút). Výnimkou budú vychádzky, exkurzie, brigády, zveľaďovacie podujatia 

a rybárske súťaže. Tematicky plán netreba chápať ako dogmu ale ako návod alebo 

odporučené usmernenie. Jednotlivé témy a aktivity sa môžu meniť v závislosti na aktuálnom 

počasí alebo iných nepredvídateľných okolnostiach. 

 

PLÁN PRÁCE ZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU                                                                       

MLADÝCH RYBÁROV 

September 

 Privítanie nových členov a predstavenie sa členov. Organizácia. 

záujmového krúžku. 

 Poučenie o pravidlách pri činnosti krúžku, bezpečnosti pri výkone  

 rybárskeho práva a pohybe v prírode. 

 Pozitívne i negatívne skúsenosti získané pri love rýb počas prázdnin.  

 Delenie vôd a život okolo vody. Vzácne a chránené rastliny a živočíchy. 

 

Október     

 Chránené a ohrozené druhy rýb. Vedieť vysvetliť potravinový reťazec. 

 Poznávam naše druhy rýb. Hra „Dráčik“ pre mladých rybárov. 

 Stanovy SRZ.  

 Lov rýb na položenú.– spoločná vychádzka. 

 

November 

 Zákon o rybárstve. 

 Ryby, rybky, rybičky  – to najlepšie z relácie o rybárstve. 

Archív rtv (Rozhlas a Televízia Slovensko) alebo videozáznam. 

 Návnady a nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

 Umelé nástrahy a ich použitie. 

 Rybárske uzly – ich použitie. Nácvik viazania rybárskych uzlov. 

 

December 

 Lov dravcov – postup zostrojovania udíc. Rôzne spôsoby lovu. 

 Vyhláška MŽP SR k zákonu o rybárstve. 

 Rybárska etika. Privlastňovanie, prechovávanie a usmrcovanie úlovkov. 

Vyplňovanie sumárneho prehľadu o úlovkoch. 

 Internet a rybárstvo. Objednávanie  tovaru. Relácia RRR v archíve rtv. 



 

 

 

⃰ Pri spoločnej  činnosti v učebni alebo klubovni využívať čas na opakovanie témy o 

spoznávaní našich druhov rýb pomocou hry „Dráčik“ i  formou súťaže ako prípravu na 

rybárske skúšky i na Krajskú a Slovenskú súťaž mladých rybárov v hre  „Dráčik“. 

 

 

 

 

Január 

 Rybárska výstroj a výbavy. ( prúty, navijaky , návnady ) 

 Chov rýb 

 Lov rýb na mušku – videozáznam. 

 Viazanie umelých mušiek. 

 Vplyv počasia na úspešnosť vo rýb.  

 

Február 

 Svojpomocná výroba rybárskych pomôcok (plaváky, kŕmitka a pod.) 

 Údržba rybárskeho náradia a náčinia. 

 Kapor – najčastejšie lovená ryba. 

 Lov na boiles – videozáznam 

 

Marec 

 Základy akvaristiky. Anatómia a morfológia rýb. 

 Zásady rybolovu pre deti do 15 rokov. 

 Výroba rybárskych pomôcok svojpomocne. 

 Športový rybolov – športová technika. 

 

Apríl 

 Príprava na súťaž mladých rybárov „Zlatý blyskáč“. 

 Cvičné testovanie členov krúžku – príprava na súťaž 

 Spoločná vychádzka k rybníku MO – čistenie brehov a hrádze rybníka. 

 Muškárenie – najetickejší spôsob lovu rýb, Náradie a pomôcky. 

 

Máj  

 Lov rýb na plávanú – spoločná vychádzka. Praktické zostrojovanie udíc. 

 Spôsoby odberu a zaslania vzorky vody pri podozrení na eko. Haváriu. 

 Súťaž „Zlatý blyskáč“ – školské kolo 

 Súťaž „Zlatý blyskáč“ – okresné kolo 

 

Jún  

 Vyhodnotenie súťaží.  Rybárske skúšky – rybársky lístok. 

 Kuchyňa rybára. Príprava jedál z rýb. Poučenie a recepty. 

 Vyhodnotenie práce krúžku mladých rybárov - rybársky lístok. 

 Propagačná súťaž v hrách rybárskeho krúžku na škole ako príprava pre 

nábor nových členov krúžku a postup pri získaní vzdelávacích poukazov pre 

činnosť krúžku mladých rybárov v novom školskom roku. 

 

  



 

⃰ Pri spoločnej  činnosti v učebni alebo klubovni využívať čas  na opakovanie témy o 

spoznávaní našich druhov rýb pomocou hry „Dráčik“ i  formou súťaže ako prípravu na 

rybárske skúšky a na Krajskú a Slovenskú súťaž mladých rybárov v hre  „Dráčik“. 

 

 

 

 

 

 

 

Variant č. 2 

 

 Navrhovaný tematicky plán počíta s dvoma pravidelnými stretnutiami v mesiacoch 

september – jún v rozsahu 2 vyučovacích hodín ( 2 – krát 45 minút). Výnimkou budú vychádzky, 

exkurzie, brigády, zveľaďovacie podujatia a rybárske súťaže. 

 

PLÁN PRÁCEZÁUJMOVÉHO KRÚŽKU                                                                       

MLADÝCH RYBÁROV 

September 

1. Stretnutie  

 Prvá hod. Privítanie nových členov a predstavenie sa členov. Organizácia 

záujmového krúžku. Poučenie o pravidlách pri činnosti krúžku, bezpečnosti 

pri výkone rybárskeho práva a pohybe v prírode. 

 Beseda: Pozitívne i negatívne skúsenosti získané pri love rýb a pobyte pri 

vode počas prázdnin. 

2. Stretnutie  

 Prvá hod. Stručný výklad vzniku a vývoj SRZ a MO (MsO SRZ) 

 Druhá hod. Stanovy SRZ, delenie vôd na kaprové a lososové a lososové  

na lipňové a pstruhové. Oboznámenie s tokmi a revírmi MO (MsO SRZ). 

Október     

1. Stretnutie  

 Prvá hod. Morfológia a anatómia tela rýb. Charakteristické znaky 

niektorých rýb. Vzácne a celoročne chránené ryby. 

 Druhá hod. Poznávame naše ryby. Výskyt rýb v miestnych vodách.  

2. Stretnutie  

 Prvá hod. vybrané články a state zo zákona.  

 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 

rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 

November 

1. Stretnutie  

 Prvá hod. Prvá hod. vybrané články a state zo zákona. s dôrazom na lov 

rýb deťmi a mládežou. 

 Druhá hod. Rybárska etika: Privlastňovanie, prechovávanie, usmrcovanie,  

Pitvanie, čistenie. Etika rybára na lovnom mieste  Vyplňovanie  prehľadu o 

úlovkoch. 

2. Stretnutie  

 Prvá hod. Rybárska výbava a výstroj. Druhy prútov a navijakov. 

Zostrojovanie udíc a spôsoby lovu muškárením, na plávanú a položenú. 

 Druhá hod. Praktický nácvik viazania uzlov, háčikov a karabiniek. 



December 

1. Stretnutie  

 Prvá hod. Návnady a nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu. 

Umelé nástrahy a ich použitie. Praktické ukážky. 

 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 

rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 

2. Stretnutie  

 Prvá hod. Praktické činnosti – viazanie mušiek a strímov, výroba signálok. 

Zimná údržba výstroja. 

 Druhá hod. Vyplňovanie sumárneho prehľadu o úlovkoch a povinnosť 

odovzdania do 15.januára budúceho roka. Poznávam naše druhy rýb hrou  

„Dráčik“ pre mladých rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 

 

 

 

Január  1. Stretnutie 

 Prvá hod. Základy akvaristiky. Zakladanie akvárií. 

 Druhá hod. Video  z internetu Relácia RRR z archívu RTV. 

   2. Stretnutie  

 Prvá hod. Lov kaprov a spôsoby lovu. Vnadenie a nástrahy. 

 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 

rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 

Február 1. Stretnutie 

 Prvá hod. Zákon o pytliactve. Živor okolo vody. Chránené živočíchy. 

 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“  

    2. Stretnutie  

 Prvá hod. Chránené živočíchy, obojživelníky, vtáky cicavce 

 Druhá hod. Potravinový reťazec v prírode. Športový rybolov , druhý 

pretekov v love rýb a príprava na súťaž „o zlatý blyskáč“. 

Marec   1. Stretnutie 

 Prvá a 2.hod. Praktické činnosti. Rybolovná technika a nácvik hodu 

záťažou na cieľ a do diaľky 

   2. Stretnutie  

 Prvá hod. Preskúšanie z teórie. Vyplňovanie vedomostných testov 

 Druhá hod. Poznávam naše druhy rýb hrou  „Dráčik“ pre mladých 

rybárov. Súťaž medzi členmi v krúžku 

Apríl      1. Stretnutie 

  Spoločná vychádzka k rybníku MO – čistenie brehov vodných plôch 

v revíre MO. 

   2. Stretnutie  

 Prvá hod. Muškárenie – najetickejší spôsob lovu rýb, Náradie a pomôcky, 

Druhy mušiek a rozoznávanie jednotlivých druhov 

 Druhá hod. Praktické ukážky a pokusy pri viazaní mušiek  

Máj       1. Stretnutie 

 Prvá hod. Organizačná príprava na okresné kolo súťaže o zlatý blyskáč. 

 Druhá hod. Príprava rýb, výstroje a opakovanie vedomostí na súťaž. 

        2. Stretnutie  

 Účasť členov  krúžku na okresnej súťaži o Zlatý blyskáč . 

Jún        1. Stretnutie 

 Rybárske skúšky – rybársky lístok. 



   2. Stretnutie 

 Spoločná vychádzka k vode, lov rýb , vyhodnotenie a ocenenie úspešných 

členov krúžku. 

 

 

 

⃰ Pri spoločnej  činnosti v učebni alebo klubovni využívať čas na opakovanie témy o 

spoznávaní našich druhov rýb pomocou hry „Dráčik“ i  formou súťaže ako prípravu na 

rybárske skúšky i na Krajskú a Slovenskú súťaž mladých rybárov v hre  „Dráčik“. 

 


