
Krúžky a aktivity, ponúkané v šk. roku 2014/2015 
pre žiakov Narnie, BilGym-u a ďalších škôl 

 
Vážení rodičia, 
  
V prílohe Vám posielame zoznam krúžkov pri CZŠ-Narnia v školskom roku 2014/2015 
Žiaci v týchto dňoch dostanú vzdelávacie poukazy, ktoré sú formou podpory mimoškolských aktivít 
zo strany Ministerstva školstva. Každý poukaz má určenú finančnú hodnotu – 29,30 € na žiaka / 
školský rok, ktorú rodič môže uplatniť na úhradu poplatku alebo časti poplatku za konkrétny 
krúžok, ktorý si môžete vybrať aj v Centrách voľného času, ZUŠ-kách alebo v Štátnej jazykovej 
škole. Budeme radi, ak si vyberiete z ponuky krúžkov na našej škole alebo využijete poukaz v Rest-
Time. 
  
Prosíme, aby ste deti prihlásili na krúžky vyplnenou prihláškou do 22. septembra 2014 na recepcii 
školy. Vzdelávacie poukazy je možné uplatniť si nasledovne - ak chcete uplatniť vzdelávací poukaz 
na niektorom z krúžkov, je potrebné vrátiť ho vyplnený a podpísaný v danom termíne do školy. 
Školy (a ostatní poskytovatelia s autorizáciou od MŠ SR) majú povinnosť vzdelávacie poukazy 
nahlásiť do konca septembra 2014 krajskému školskému úradu. Štátom stanovenou podmienkou 
uplatnenia vzdelávacieho poukazu je, že žiak navštevuje krúžok v predpísanom rozsahu aspoň 60 
hodín za školský rok. 
Podrobné informácie o poskytovaní vzdelávacích poukazov upravuje Smernica Ministerstva 
školstva SR č. 6 / 2007 – R. 
  
Krúžok je možné uhradiť dopredu jednorazovo alebo polročne. Platby je možné realizovať 
bezhotovostne bankovým prevodom alebo ako je určené pri krúžku. 
Prosíme rodičov viacerých detí, aby pri bankovom prevode pre jednoznačnú identifikáciu uhrádzali 
platbu za každé dieťa zvlášť a určite uviedli aj číselný kód krúžku. 
  
Krúžky začínajú od 29.9. 2014 (niektoré skôr) 
  
Za krúžky zabezpečované školou platíte poplatok bezhotovostne na číslo účtu 266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: kód krúžku 
  
Pri niektorých krúžkoch, za oznámi spôsob platby vedúci krúžku. 
  
Rest Time – „školský klub detí“ poskytuje organizovanú činnosť vo svojich kluboch, ktoré majú 
každý mesiac iné tematické zameranie. Poplatok za navštevovanie Rest Time je stanovený na 20€. 
Bližšie informácie ohľadom Rest Time môžete konzultovať s p.učiteľkou Magdalénou 
Krajčovičovou – Zrůstovou. 
Príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, s uvedením špecifického 
symbolu 9999. 
  

 
Vedúci krúžkov si vyhradzujú právo neotvoriť krúžok v prípade nízkeho záujmu detí. 
Poplatky za krúžok sa uhrádzajú minimálne na polrok, ak vedúci neurčí inak. Dieťa je záväzne 
prihlásené/odhlásené, ak odovzdá písomnú prihlášku/odhlášku na recepcii. 
Platby je možné riešiť s Luciou Danišovou, tajomníčkou CZŠ-Narnia. V prípade zmenených podmienok 
budeme rodičov informovať telefonicky alebo emailom.  



VZDELÁVACIE: 

01 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

Doplňujúce vyučovanie pre žiakov 8. a 9. triedy. 
Vedúci: Veronika Burčíková 
Kontakt: veronika.burcikova@narniaba.sk 
 
Miesto: trieda 
· Podľa rozvrhu žiakov 8. a 9. triedy 
· Poplatok 43 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
· Termín úhrady: do 15.10. 2014 
· Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 01) 
Krúžok zabezpečuje škola 

02 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY Z MATEMATIKY 

Doplňujúce vyučovanie pre žiakov 8. a 9. triedy. 
Vedúci: Milica Holecová 
Kontakt: milica.holecova@narniaba.sk 
 
Miesto: trieda 
· Podľa rozvrhu žiakov 
· Poplatok 43 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
· Termín úhrady: do 15.10. 2014 
· Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 02)  
Poznámka: V prípade kombinácie 01 (Príprava na pohovory zo Sj a lit.) a 02 (Príprava na pohovory 
z matematiky) je ročný poplatok znížený na 66 €. Použite kód 12. 
Krúžok zabezpečuje škola 

03 ENGLISH CLUB 

Pokračujeme s kreatívnym klubom v anglickom jazyku pod vedením našich lektorov. Cieľom je 
zlepšovať komunikačné zručnosti. 
Come and join the fun while you practice your English! We will do different activities together each 
time that we meet so there is always a surprise! Activities are including, but not limited to: 
- outdoor games (in English) 
- art projects / crafts 
- watching films 
- indoor games played in America 
- dramas 
- reading books 
- and much much more (in English)!  
We hope to see you there! 
 
Miesto: English department 
· Pondelok 14:00-15:00, 
· Pre žiakov I. stupňa 
· Maximum 15 detí 
· Ročný poplatok: 50 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
· Termín úhrady: do 30.9. 2014. Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 03)  
Krúžok zabezpečuje škola 

mailto:milica.holecova@narniaba.sk


04 ALPHA  

Are you in 6th – 9th grade? Do you have questions about God? About life? Are you curious about what 

Christians believe, and WHY they think those things are true? Do you just want an opportunity to 

practice your English? Whether you believe in God or not, if you said “yes” to any of these questions, 

this is for you! Every week we’ll watch a short, interesting video that talks about common questions 

people have about life or Christianity. Then we’ll talk about what YOU think. This is a place where you 

can ask ANY question (about life, God, or the universe) and we will try to figure out the answers 

together.  

The date and time will be agreed based on your preferences, so come to Ms. Combs with your ideas! 

 Miesto: English department 
· Pre žiakov II. stupňa 
· Maximum .15.... detí 
· Ročný poplatok: zdarma 
 Termin konania je na dohode prihlásených. 

Krúžok zabezpečuje škola 

99 MATEMATISKO 

Krúžok zábavnej matematiky. Krúžok pre všetkých, ktorí sa chcú hrať s matematikou ale aj inými 
hrami, cibriť si myslenie a tešiť sa s logikou. 
 
Pre 4. a 5. ročník 
. Streda : 14:30 – 16:00 
· Počet detí: min. 5 - max.20  
· Poplatok: 40 eur za polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
· Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 99) 
Krúžok zabezpečuje škola 

 
Pre 6. a 7. ročník 
. Utorok : 15:00 – 16:30 
· Počet detí: min. 5 - max.20  
· Poplatok: 40 eur za polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
· Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 99) 
Krúžok zabezpečuje škola 

05 GRAFOMOTORICKÝ KRÚŽOK 

(krúžok je určený hlavne pre žiakov prvých ročníkov) 
Problémy v oblasti grafomotoriky sa v škole prejavujú nesprávnym úchopom písacieho náčiania, 
zvýšeným tlakom na podložku, neúhľadným písmom a pomalým tempom písania. Dieťa má problém 
napodobniť tvary písmen, neobratnosť sa prejavuje i v kreslení, obkresľovaní, vyfarbovaní, rysovaní, 
strihaní či pri manipulácii s drobnými predmetmi. 
Krúžok je zameraný na rozvoj grafomotoriky hravou formou (prostredníctvom tvorivých aktivít) 
Vedúci: Veronika Sinová 
Kontakt: veronika.sinova@narnia.sk, 0905 251 676 
 
Miesto: trieda 
· utorok / štvrtok cca 14.00/15,00 – doladím podľa možností záujemcov (60  
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 min/stretnutie- spolu cca 35 stretnutí) 
· Max. počet detí – 10 (v prípade zvýšeného záujmu a časových možnosti je možne  
 otvoriť ešte jednu skupinu) 
· Poplatok: 100 € vrátane materiálu (za prvý polrok), bez možnosti použiť vzdelávací  
 poukaz 
· Termín úhrady: do 22.09. 2014 
· Spôsob úhrady: u vedúceho krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

06 GRAFOMOTORICKÝ KRÚŽOK 

krúžok je určený hlavne pre žiakov druhých (a vyšších ročníkov) 
Problémy v oblasti grafomotoriky sa v škole prejavujú nesprávnym úchopom písacieho náčiania, 
zvýšeným tlakom na podložku, neúhľadným písmom a pomalým tempom písania. Dieťa má problém 
napodobniť tvary písmen, neobratnosť sa prejavuje i v kreslení, obkresľovaní, vyfarbovaní, rysovaní, 
strihaní či pri manipulácii s drobnými predmetmi. 
Krúžok je zameraný na rozvoj grafomotoriky hravou formou (prostredníctvom tvorivých aktivít) 
Vedúci: Veronika Sinová 
Kontakt: veronika.sinova@narnia.sk, 0905 251 676 
 
Miesto: trieda 
· utorok / štvrtok cca 14.00/15,00 – doladím podľa možností záujemcov (60  
 min/stretnutie- spolu cca 35 stretnutí) 
· Max. počet detí – 10 (v prípade zvýšeného záujmu a časových možnosti je možne  
 otvoriť ešte jednu skupinu) 
· Poplatok: 100 € vrátane materiálu (za prvý polrok), bez možnosti použiť vzdelávací  
 poukaz 
· Termín úhrady: do 22.09. 2014 
· Spôsob úhrady: u vedúceho krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

07 KURZ KOMUNIKÁCIE – KOMUNIKAČNÝ KRÚŽOK PRE 1. A 3. ROČNÍK 

Cieľom tohto kurzu je postupné budovanie a zlepšovanie komunikačných zručností žiakov 1. - 3. 
ročníka formou, ktorá je pre nich prirodzená a pútava - čiže hrou, rozprávkami a zaujímavými 
aktivitami. Počas 30 lekcií sa postupne zoznámime so základmi verbálnej aj neverbálnej komunikácie, 
budeme sa snažiť rozšíriť si slovnú zásobu, naučíme sa ako komunikovať v skupine, ako formulovať 
otázky, zoznámime sa so základnými prezentačnými zručnosťami, budeme sa vzájomne inšpirovať a 
budovať si lásku ku knihám. Okrem toho absolvujeme viaceré grafomotorické, relaxačné a dychové 
cvičenia a mnohé iné pre deti pútavé aktivity. Všetky aktivity a cvičenia budú formou hry, rozprávok a 
príbehov tak, aby deti nemali pocit, že sa niečo „učia“, ale aby prirodzenou formou - pri prenesení sa 
do ich vnútorného detského sveta fantázie, absorbovali čo najviac komunikačných zručností. 
Kurz prebieha raz do týždňa a trvá 60 minút. Kurz bude organizovaný formou menších skupín, max. 
12 detí v jednej skupine, aby lektorka mala možnosť sa venovať každému jednému dieťaťu, je preto 
kapacitne obmedzený. Kurz sa bude sa otvárať pri minimálnom počte záujemcov 10 detí/skupina. 
 
Predpokladáme, že tento škol.rok budú otvorené 2 skupiny: 
- UTOROK od 12.45 – 13.45 hod. 
- UTOROK od 13:45 – 14:45 hod.  
Uzávierka prihlášok: 26. september 2014 
Začiatok kurzu: 30. september 2014  
CENA: za 15 lekcií /za 1. polrok/: 75 eur, t.j. 5 eur/1 lekcia. 
Pozn.: platba za prvý polrok je realizovaná v septembri a za druhý polrok až koncom januára. 
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Vedúca: Ing. Jana Kročitá - komunikačná lektorka 
Kontakt: 0911 - 440 650, jana.krocita@yahoo.com 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 

77 ŠACHOVÝ KRÚŽOK 

Základy šachovej hry pod vedením Michala Kaščáka v knižnici. 
  
. Utorok : 16:00 – 17:00 
· Počet detí: min. 5 - max.20  
· Poplatok: zdarma 
Krúžok zabezpečuje škola 

UMELECKÉ: 

08 ARTE-KLUB 

ARTE KLUB s Vierkou Hojnošovou 
Každý UTOROK, v čase od 14.30 do 16.00 hod. v priestoroch Narnie. 
Poplatok : 120 eur (na celý rok a vrátane materiálu) 
Začíname 7. októbra!  
 
Cieľom našich ARTE stretnutí bude poskytnúť deťom priestor na uvoľnenie, sebavyjadrenie, 
sebareflexiu, vizuálne i verbálne usporiadanie/spracovanie zážitkov. 
Výtvarná tvorba, ktorej sa budeme venovať, zároveň podporí kreativitu detí, posilní ich koncentráciu 
a vnímavosť. Dôležitý pre nás však bude proces tvorby, nie jeho výsledok. 
 
 



 
 Autorka : Ninka Oleárová, inšpirovaná Paulom KLEE 
 
Kontakt: 0902 788 744; viera.hojnosova@gmail.com 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 

09 HUDOBNÝ KRÚŽOK 

Hra na vybratých hudobných nástrojoch (klavír, flauta a gitara) v spojení s teóriou. Deti sa učia 
väčšinou v dvojiciach, teória je pripravená pre 2 skupiny - mladších a starších žiakov. 
Vedúci: Peter Koller 
Kontakt: 0902 485 334 
 
Miesto: hudobná miestnosť pri telocvični 
· Ľubovoľná veková kategória 
 termín po dohode s učiteľom v čase od Pondelka do Štvrtka, po skončení školského vyučovania do 
17:00 
· Platba: 25 € / mesačne. Nie je možné použiť vzdelávací poukaz. 
· Spôsob úhrady: určí vedúci krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

10 KERAMIKA 

Práca s hlinou a vlastnou fantáziou v našej školskej keramickej dielničke s keramickou pecou. 
Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili pracovné oblečenie. 
Vedúca krúžku: Jana Detvajová 
Kontakt: 0907 735 220, jdetvaj@gmail.com 
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Miesto: keramická miestnosť v suteréne 
 
Krúžok je možné navštevovať iba 1x do týždňa, možnosť výberu z nasledovných termínov: 
· Pondelok – Piatok 15.00-16.30, zmiešané vekové skupiny 
· Pondelok – Piatok, 14:00-15:00, II. stupeň 
· Maximum 12 detí 
· Ročný poplatok je 110 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
· Termín úhrady: do 30.9. 2014 
· Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 09) 
Krúžok zabezpečuje škola 

11 VÝTVARNÝ KRÚŽOK 1. STUPEŇ 

Kreslenie a čítanie 
Výtvarný krúžok pre žiakov 1. – 4.ročníka  
Pokračovanie výtvarných činností prispôsobených veku, spoznávanie techník a rôznych materiálov za 
pomoci a s individuálnym prístupom lektorky akad.mal.Lucie Lebišovej Líškovej. 
- maľba na sklo, hodváb, drevo 
- výroba vajíčkovej tempery a maľba na plátno 
- maľba teplým voskom 
- modelovanie zo sadry a papiera, odlievanie z hlinenej formy. 
- výroba ručného papiera a vlastnej knižky 
- kreslenie uhľom, ceruzami obyčajnými aj akvarelovými, pierkom a tušom na rôzne témy 
Počas výtvarnej práce na motiváciu, podporu sústredenia a vytvorenie príjemnej atmosféry 
predčítanie z detských kníh, osvedčené z minulých rokov.  
Čas: dve vyučovacie hodiny 1x do týždňa.  
Počet detí v skupine : 5 - 7 
Cena : 28 eur/mesiac vrátane materiálu. 1 vstup 7 eur 
Platbu prosím poukázať na účet SK21 8360 5207 0042 0313 9967 
Nie je možné použiť vzdelávacie poukazy. 
Vedúca: maliarka Lucia Líšková 
Kontakt: 0948 345 229 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

12 VÝTVARNÝ KURZ PRE 2. STUPEŇ 

Výtvarný krúžok pre žiakov II.stupňa 
s možnosťou individuálneho programu. 
Krúžok je určený pre žiakov II.stupňa, ktorí majú záujem rozvíjať výtvarné zručnosti, pod vedením 
Lucie Lebišovej Líškovej. Bude tu priestor pre rôzne voľnočasové tvorivé aktivity, alebo v prípade 
záujmu o rozvíjanie kresby a maľby individuálny program pod profesionálnym vedením. Budeme sa 
zaoberať rôznymi technikami a témami kresebnými a maliarskymi, základmi písma, priestorovými 
objektmi z papiera, hliny, sadry. 
Čas a poplatok : dve vyučovacie hodiny 1x týždenne/7eur, materiál vrátane 
Maximálny počet žiakov 5 
Platbu prosím poukázať na účet SK21 8360 5207 0042 0313 9967 
Nie je možné použiť vzdelávacie poukazy. 
Vedúca: maliarka Lucia Líšková 
Kontakt: 0948 345 229 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
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13 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA  

Možnosť vyrobiť si: náušníce, náramky, náhrdelníky, prívesky a iné vecičky pre seba, mamu, sestru, 
alebo kamarátku.  
Vedúca: Dana Kadášová, 
Kontakt: Kadasova@centrum.sk, 0905 814 185 
Miesto: trieda 
· Čas: Štvrtok 14:45 
· Cena: 49 eur za polrok, vítané su aj mamičky – cena 3,00 eur / krúžok 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
ŠPORTOVÉ:  

88 CIRKUS KUS 

Cvičte svoju silu, tvorivosť a rozvíjajte dôležité zručnosti. Nový cirkus je nový, vo svete dobre známy, 
spôsob rozvoja a tréningu. Vďaka technikám nového cirkusu trénujete svaly a kondíciu, rozvíjate 
umelecké cítenie a kreativitu, no najmä - zdokonaľujete sa v dôležitých mäkkých zručnostiach. Nový 
cirkus, to je:  

 Gymnastika  

 Pozemná a vzdušná akrobacia  

 Ekvilibristika (umenie balansu)  

 Žonglovanie (loptičky/ kuželky/ šatky/ kruhy a.i.)  

 Divadlo a tanec  
Nový cirkus vychádza z postupov „Cirkusovej pedagogiky“. Cirkusová pedagogika je nová a inovatívna 
metóda neformálneho vzdelávania. Predstavte si spôsob, ktorým sa prirodzene zlepšujete v 
komunikácii, prezentačných zručnostiach, tímovej práci, budovaní dôvery v druhých či v seba 
samého. Trénujete koordináciu, motoriku, postreh, cibríte svoju trpezlivosť. Popri tom navyše 
spevňujete svoje svaly a rozvíjate tvorivosť.  
Čo je to cirkusová pedagogika sa dozviete v tomto videu:  
http://www.youtube.com/watch?v=vq9fjErH1qk#t=538  
 
Na začiatku tréningu sa deti poriadne rozcvičia a ponaťahujú vďaka aeróbnym cvikom (naháňačka), 
cvikom na uvoľnenie svalov a základným pozíciám z jogy. V akrobaticko-gymnastickej príprave sa 
zábavnou formou naučia základné gymnastické prvky, vďaka čomu poriadne posilnia potrebné svaly. 
V druhej polovici tréningu sa budeme venovať cirkusovým disciplínam, vďaka ktorým sa u detí rozvíja 
nie len ich fyzická zdatnosť no tiež tvorivosť, empatia, tímová práca, dôvera v seba a ostatných, 
komunikácia a mnohé ďalšie dôležité zručnosti. V závere kurzu deti rodičom a známym odprezentujú 
cirkusové divadelné predstavenie, ktoré počas kurzu nacvičili. Na kurzoch venujeme veľkú pozornosť 
bezpečnosti detí, kurzy vedie profesionálny lektor so skúsenosťami zo zahraničia. 
Viac informácií na http://www.cirkuskus.sk/ 
. Cirkusový kurz pre Deti a Mládež (6-12 r.)  
. Streda 15:00 – 16:00, telocvičňa 
· Počet detí: min. 8 - max.12  
· Poplatok: 40 eur za polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
· Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 88) 
Ukážková hodina zdarma v stredu 24.9. o 15:00 
Krúžok zabezpečuje škola 

15 BASKETBALOVÝ KRÚŽOK  

Dievčatá môžu pod vedením trénerov I. a II. triedy naplniť svoje športové ambície. 
Výhoda: možnosť zaradenia do družstiev ŠBK Lúky a hrať pravidelné súťaže. 
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http://www.cirkuskus.sk/


  
Vedúci: Mgr. Marián Pospišil 
Kontakt: 0905 712 830, pospisil51@centrum.sk 
 
Miesto: telocvičňa 
· Dievčatá II. stupeň 
. Pondelok ,štvrtok a piatok, 17:00 
· Spôsob úhrady: mesačné platby 10 €; je možné použiť vzdelávací poukaz 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

16 ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ HRY 

· Žiaci 2.- 4. ročník 
· Utorok a štvrtok, 15:00 -16:15 
· Dievčatá II. stupeň 
. Pondelok ,štvrtok a piatok, 17:00 
· Spôsob úhrady: mesačné platby 10 €; je možné použiť vzdelávací poukaz 
Vedúci: Mgr. Marián Pospišil 
Kontakt: 0905 712 830, pospisil51@centrum.sk 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

17 BENI klub – ŠPORTMANIAK - športový program  

V programe ŠPORTmaniak si dieťa vyskúša veľa športov, aby sa otestovalo , ktorý šport mu najviac 
hodí. Striedaním športov dosahujeme pozornosť a záujem dieťaťa o šport, jeho všetranný telesný 
rozvoj a športovú gramotnosť . Tréningy sú vedené hravo a zábavne. Na konci programu rodičia obdržia 
ŠPORTOVÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je pre dieťa vhodný budúcna. Špecializované 
športy trénujú tréneri z daného oboru, sú to všetko profi tréneri , absolventi FTVŠ. Pre deti 
zabezpečujeme všetky POMOCKY. Rodičov pozývame na OTVORENE HODINY , kde si môžu zašportovať 
spolu s deťmi. Deti oceňujeme diplomami a medailami BENI olympiády – všetky deti zažijú pocit 
úspechu, aj tie menej smelé a športovo zdatné! 
 
Program pre DIEVČATÁ a CHLAPCOV 6 - 8 rokov 
Začíname so športami : GYMNASTIKA * LOPTOVÉ A POHYBOVÉ HRY* ATLETIKA. Postupne  deťom 
pridávame špecializované športy *KARATE/JUDO * ŠERM * FREZBEE* TENIS *FLORBAL*BEDMINTON  
 
Program pre CHLAPCOV 9- 11 rokov 
KIN BALL *BOJOVÉ UMENIE * ŠERM * GYMNASTIKA * FLORBAL * RUGBY * TENIS * BASKETBAL  
* FUTBAL * HÁDZANÁ * ATLETIKA (intenzita: 2 x v týždni, 60 minút) 
 
Program pre DIEVČATÁ 9- 11 rokov 
* RYTMICKÁ GYMNASTIKA * FITNES * ŽENSKÉ BOJOVÉ UMENIE * LOPTOVÉ HRY * ŠERM * HÁDZANÁ * 
VOLEJBAL * DODGEBAL * TENIS 
 
Program pre TEENAGE 11 - 15 rokov 
Športové aktivity namodelované pre túto vekovú kategóriu.  
KIN-BALL * POSILŇOVANIE * KONDÍCIA * BASEBALL * RUGBY * SEBEOBRANA  
 
Organizujeme „športové soboty – kurz bolderingu (lezenie) , korčuľovania IN line, golf, víkendové 
sústredenie.  
 

 Tréningy: I. stupeň telocvičňa UTOROK a ŠTVRTOK 15.00- 16.00  
II. Stupeň telocvičňa ŠTVRTOK 16.00 – 17.00  

mailto:pospisil51@centrum.sk
mailto:pospisil51@centrum.sk


 Cena: 20€ zápisné , 2x 60 minút 35 € / štvrťročne , 1x60 minút 18€ / štvrťročne, bankový 
prevod 

 Ukážkový tréning: 23.9. 2014 15.00 – 16.00 I stupeň, 16.00 – 17.00 II. Stupeň  

 Ukážky z hodín na : www.beniklub.sk/fotogaléria 
 
Vedúca: Andrea Čvapková 
Kontakt: 0905 508 129, beniclub@gmail.com 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

61-62-63 PING-PONG - začiatok od 22. septembra 2014 

Stolný tenis pre začiatočníkov aj pokročilých pod vedením kvalifikovanej trénerky, najúspešnejšej 
slovenskej stolnej tenistky a vicemajsterky sveta. 
Činnosť krúžku sa zameriava na osvojenie  základov techniky a pravidiel stolného tenisu, rozvoj 
pohybových schopností, kognitívnych funkcií mozgu, súťaživosti, práce v kolektíve. 

Základné informácie o krúžku:  

. 3x týždenne – v pondelok, v stredu a v piatok v prípade väčšieho záujmu o iný hrací deň 
(utorok/štvrtok) je možná zmena  
. podľa počtu prihlásených detí budú vytvorené 2 – 3 skupiny každý hrací deň 
. možnosť prihlásiť sa 1x, 2x alebo 3x v týždni 
. maximum 10 detí v jednej skupine 

Časový plán: 

. I. skupina 13:00 - 13:45 hod. žiaci 1. a 2. ročníka  

. II. skupina 13:45 - 14:30 hod. žiaci I. stupňa 

. III. skupina 14:30 - 15:15 hod. žiaci I. a II. stupňa  
 
Vedúca: Mgr. Alica Chladeková – Grofová 
Kontakt: 0903 559 550 
e-mail: chla@post.sk 
Miesto: vstupná hala školy 

Do prihlášky (tlačivo na recepcii školy) je potrebné uviesť číslo skupiny a dni v týždni, v ktorých bude 
dieťa krúžok navštevovať, prípadne aj náhradný termín. 
· Poplatok: výška závisí od počtu tréningov a počtu prihlásených detí, možnosť použiť vzdelávací 
poukaz 
 

 ročný 
poplatok 

možnosť uplatniť 
vzdelávací poukaz 

cena pri uplatnení 
vzdelávacieho 

poukazu 

špecifický 
symbol 

 

Stolný tenis 1 krát týždenne 50,- € áno 20,- € 61 

Stolný tenis 2 krát týždenne 70,- € áno 40,- € 62 

Stolný tenis 3 krát týždenne 100,- € áno 70,- € 63 

 
· Spôsob úhrady: bankovým prevodom (kód krúžku: 61, 62, 63) 
Krúžok zabezpečuje škola 

19 TENIS - začiatok 23.9. 

Ponuka z tenisovej školy Ing. Milana Majdu 

tel:0905%20508%C2%A0129
mailto:beniclub@gmail.com


Kontakt: 0903 404 296, return@zoznam.sk 
Miesto: kurty za školou, školská telocvičňa 
· 3x týždenne, pondelok, streda, piatok 
· Čas: 15:30-17:00 
· Maximum: 8 detí 
· Vek: ľubovoľné vekové skupiny, deti budú zaradené výkonnostne do optimálnych dvojíc. 
· Cena kurzu za 1 vyučovaciu hodinu: 2,99 € 1-krát do týždňa, 2,65 € 2-krát do týždňa, 2,32 € 3-krát 
do týždňa (v cene je zahrnuté: tréner, ten. kurt, požičanie pálky, loptičiek...). Nie je možné použiť 
vzdelávací poukaz. 
· Spôsob úhrady: určí vedúci krúžku 

20 ŠKOLSKÝ FLORBALOVÝ KLUB  

Školský florbalový klub FBC LIONS Bratislava robí nábor žiakov CZŠ Narnia a ich kamarátov (aj mimo 
našej školy) do svojho oddielu. Vítaní sú chlapci aj dievčatá akejkoľvek vekovej kategórie. Bližšie 
informácie o časoch tréningov u Romana Kička. 
Vedúci: Roman Kičko 
Kontakt: roman.kicko@slovanet.sk 
Miesto: DK Lúky 

21 FLORBAL PRE VŠETKÝCH 

Je školská aktivita, ktorá je určená pre všetkých žiakov a prípadne tiež rodičov našej školy. 
Sme dlhoročná partia dievčat, žien, chlapcov a mužov zatiaľ vo vekovom zložení od 11 do 69 rokov. 
Stretávať sa chceme v sobotu v školskej telocvični v čase od 11:00 do 14:00. 

Vstupné je 1 euro na osobu. 

Začíname už 20.9.2014. 

Vedúci: Ivan Jaborník  

Kontakt: 0949 658 321 

 
INÉ: 

22 KURZ FOTOGRAFIE 

Kurz je určený: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ 
Obsah kurzu: 
- dejiny fotografie, 
- fotoaparát , porozumenie princípom jeho fungovania  
- práca so svetlom  
- základná úprava fotografii  
- kompozícia  
- portrétna fotografia  
- fotenie postavy  
 - produktová fotografia  
 - fotenie architektúry  
 - reportážna a dokumentárna fotografia  
Prebratie každej témy pozostáva z teoretického úvodu, fotenia v interiéri, fotenia v exteriéri 
a rozboru nafoteného materiálu 
Vedúci: Michal Kern  
Kontakt: 0905 251 676, michal.kern3@gmail.com 
Čas: utorok alebo vo štvrtok 14:30 – 16.00 – možnosť doladiť podľa možností  
   záujemcov (90 min / stretnutie – spolu cca 15 stretnutí október – marec) 
Maximálny počet detí: 10 

mailto:return@zoznam.sk
mailto:roman.kicko@slovanet.sk
mailto:michal.kern3@gmail.com


Poplatok: 130 € vrátane učebného materiálu (bez možnosti využiť vzdelávací poukaz) 
Spôsob úhrady: do 23.9.2013 (priamo u vedúceho krúžku) 
Poznámka: potreba vlastného fotoaparátu! 
  



Kontakt na najbližšie základné umelecké školy: 
ZUŠ Jána Albrechta 
Topoľčianska 15 
851 01 BA 
Fax/ Tel.: 02 63 835 035 
www.zusjanaalbrechta.eu 
  
Súkromná ZUŠ 
Vígľašská 1 
Bratislava 
www.umeleckaskola-ba.sk 
meleckaskolab@upcmail.sk 
0940/894641  

http://www.zusjanaalbrechta.eu/
http://www.umeleckaskola-ba.sk/
mailto:meleckaskolab@upcmail.sk

