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Ponuka krúžkov pri CZŠ Narnia pre školský rok 2019/2020 

16.9.2019_ verzia 02 

 

ŠPORTOVÉ KRÚŽKY – určené deťom od 1.ročníka 

1 FLORBAL 

2 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU 

3 CIRKUS KUS 

4 BASKETBAL 

5 TENIS 

6 BENITIM ŠPORTMANIAK 

7 BENITIM PARKOUR 

8 BENI DANCE  

9 BENITIM GYMNASTIKA 

10 BENI DANCE FUSION  

11 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  

 

 

UMELECKÉ A VZDELÁVACIE KRÚŽKY – určené deťom od 2.ročníka 

12 DIVADIELKO V PODZEMÍ 

13 SUPERAR – čakáme na potvrdenie 

14 KERAMIKA 

15 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA 

16 MAJSTRI PERA A CERUZKY  

17 RYTIERI SVETLA - INTERAKTÍVNA ROLOVÁ HRA  

18 MLADÍ REPORTÉRI PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  - novinka 

19 ENGLISH CLUB 

20 ART CLUB OUTLINE - novinka 

21 Brick by Brick - vzdelávanie STEM prostredníctvom Lego kociek  

22 ŠACHOVÝ KRÚŽOK  

23 GAMECRAFT - vytvor si vlastnú PC hru! 

24 VEDECKÉ POKUSY  

25  Dungeons and Dragons  

26  SKAUTSKÝ KRÚŽOK pre deti 2.-5.ročníka 

 

27 kurz INLINE korčuľovania – novinka 
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01 FLORBAL  

OBJAV FLORBAL | objavflorbal.sk 

Príď si vyskúšať tréning a posilni náš tím.  

Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke. 

Florbal je jeden z najpopulárnejších kolektívnych športov v poslednom období. Je to šport, v 

ktorom sa spája zábava, tímová spolupráca, kreativita a rýchlosť. Do florbalového klubu 

robíme nábor chlapcov aj dievčat vo veku od 5 rokov. Na tréningoch sa deťom bude venovať 

tréner s trénerskou licenciou C. 

Vedúci: Stanislav Hujo  

Kontakt: stanislav.hujo@objavflorbal.sk; tel: 0908 112 252 

Miesto:   CZŠ Narnia a DK Lúky 

Čas:  Predprípravka (deti nar. 2014, 2013) CZŠ Narnia, Po 15:00-16:30, Pi 15:00-16:00  

Mladšia prípravka (deti nar. 2013, 2012, 2011) CZŠ Narnia Po 16:30 - 18:00, Pi 

16:00 -17:00 | DK Lúky Str 16:00 - 17:00 

Staršia prípravka (deti nar. 2010, 2009) DK Lúky Ut 17:00 - 18:00, Str 17:00 - 18:00, 

Štv 17:00 - 18:00 

Tréner deti kategórie mladšia prípravka vyzdvihne v škole a dovedie do DK Lúky, ktoré je 

vzdialené od Narnie 5 min peši. 

Poplatok:  210 - 300 € / sezóna (september - jún) 

Termín úhrady: Celý školský rok (deti si to musia najprv vyskúšať, či ich to bude baviť) 

Spôsob úhrady:  Úhradou na účet 

Prihláška:  Prihláste sa, prosím, na našej webovej stránke  

 

02 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU 

Happy Kids plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa 

význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického 

a sociálneho rozvoja.V priebehu kurzu sa plavci začiatočníci naučia adaptovať na prostredie 

bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na chrbte a na bruchu, 

výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky zo sedu a stoja. Pokročilí plavci sa zameriavajú na 

správnu techniku dýchania, prácu horných a dolných končatín, ale hlavne zdokonaľovanie 

plaveckých spôsobov- kraul, prsia, motýlik, znak.Deťom sa budú venovať tréneri z Fakulty 

telesnej   výchovy a športu. VÝSLEDKOM TRÉNINGU je zlepšenie plaveckej kondície a 

koordinácie, posilnenie respiračného a srdcovo-cievneho systému, ale hlavne pravidelným 

plávaním sa buduje u dieťaťa imunitný systém.  

Priebeh kurzu: tréneri prídu do školy v stanovený čas, vyzdvihnú splnomocnené deti zo školy 

a presunú sa na plaváreň minibusom, ktorý je vybavený bezpečnostnými pásmi. Po 

príchode na plaváreň sa deti prezlečú a nasleduje rozcvička. Po rozcvičke sa osprchujú a 

prejdú na hlavnú časť plaveckého tréningu. Posledných 10 minút sadeti regenerujú v 

https://objavflorbal.sk/
https://objavflorbal.sk/
mailto:stanislav.hujo@objavflorbal.sk
https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/#Predpripravka
https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/#Mladsia_pripravka
https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/#Starsia_pripravka
https://objavflorbal.sk/prihlasenie-na-florbal/#Prihlaska
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relaxačnom bazéne. Keď sa deti osprchujú a prezlečú, tréneri im pomáhajú sušiť vlasy. Z 

plavárne odchádzajú organizovane minibusom, ktorý ich odvezie naspäť do školy, kde ich 

odovzdajú vychovávateľkám. Hlavnou výhodou tohto krúžku je absolvovanie plávania v čase 

pracovnej doby rodičov. 

 

Vedúci:           Mgr. Miroslav Černecký                        

Kontakt:          skoly@happykids.sk , 0903 215366 

Miesto:         Plaváreň Tupolevova  

Čas:                utorok a štvrtok 15:00-16:00  (s odvozom 14:50 – 16:40)             

Cieľ.skupina:    deti vo veku od 6 do 15 rokov                    

Poplatok:            156€/ 3 mesiace 1x týždenne     

Termín úhrady:  najneskôr v deň nástupu na kurz 

Spôsob úhrady:   bankovým prevodom na číslo účtu SK0983300000002501255705 

Prihlášky:       telefonicky alebo mailom /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 

školy/ 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

03 CIRKUS KUS 

Na našom krúžku spoločne objavíme rozličné disciplíny nového cirkusu. Pomocou hier sa 

naučíme základy akrobacie, udržať balans aj v tých najnáročnejších podmienkach, vyskúšame 

si všemožné žonglérske náradie a postavíme viacposchodové ľudské pyramídy.  Prežijeme 

kopu príbehov, skrz ktoré sa naučíme základy herectva a klaunovania. Naše 

novonadobudnuté schopnosti potom použijeme pri tvorbe scénok. Kurz zakončíme 

vystúpením kde predvedieme čo všetko už vieme. Nový cirkus dáva každému šancu nájsť 

svoju obľúbenú disciplínu a rozvíjať sa v tom čo nás baví. 

Na kurzoch venujeme veľkú pozornosť bezpec ̌nosti, aj preto je maximálny limit 12 detí. Viac 

informácií na http://www.cirkuskus.sk  

 

Vedúci:                                spravuje Elena Kremnická, lektor - Iva Hevesiová 

Kontakt:                              cirkusovaskola@gmail.com; tel: 00421 918 573 097 

Miesto:                               malá telocvičňa 

Čas:                                      streda 15:00-16:00 MT; 

Cieľ.skupina:                     deti a mládež 6 -12 rokov, min. 6 - max.12 

Poplatok:                            1. polrok 75€ a 2. polrok 90€ 

Termín úhrady:                  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:                  bankovým prevodom IBAN: SK7483300000002200545223; 

BIC: FIOZSKBAXXX 

Prihlášky:                            emailom na uvedenú adresu (do predmetu prosíme uviesť Narnia - 

meno kurzistu), prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii školy. Budú akceptované iba 

prihlášky urobené online  

mailto:skoly@happykids.sk
http://www.cirkuskus.sk/
mailto:cirkusovaskola@gmail.com
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04 BASKETBAL PRE CHLAPCOV A DIEVČATÁ 

Krúžok naväzuje na činnosť školského športového strediska, ktoré v priestoroch tejto školy 

existovalo od roku 1995.  Vychovalo aj niekoľko reprezentantiek Slovenska.  

Chlapci a diečatá sa môžu venovať športovým aktivitám v dvoch skupinách a spoznajú nielen 

basket-bal. Snažíme sa, aby získali všeobecný športový základ a návyky pre pravidelné 

športovanie pod vedením kvalifikovaných trénerov.  Výhodou je následná možnosť zaradenia 

do družstiev, ktoré hrajú pravidelné súťaže (ŠBK Lúky, BK Petržalka a BSC Bratislava ) 

Vedúci:   Marián Pospišil, Erneker Tomáš        

Kontakt:                  pospisil51@centrum.sk; tel: 0911595984;  

erneker@hotmail.com; 0907 730952 

Čas:     streda, 16.00-17.00, štvrtok 15.00-16.00; 16.00-17.00 

Miesto:   telocvičňa školy                                                                                                                   

Poplatok:    10,-Eur  zápisné + mesačné platby 15,- €;                                                                            

Prihlášky:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe prevodom 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

05 TENIS 

Ponuka z tenisovej školy Ing. Milana Majdu.Tenisová škola ponúka pre deti svoje dlhoročné 

skúsenosti a novodobé metódy tréningu tenisu zábavnou formou, ktoré naštartujú a rozvinú v 

deťoch ich fyzickú a psychickú kondíciu. V tréningu sa deti naučia základné tenisové údery 

(forhand, backhand, podanie, volej), pravidlá, históriu a fair-play hru.  Jedinečná výhoda tohoto 

kurzu je, že jeho absolvovanie je v čase pracovnej doby ich rodičov s plným servisom pre ich 

ratolesti (vyzdvihnutie zo školy, transport na športovisko, … atď.). Tenis vždy patril k športom 

elity a preto sa už teraz tešíme na vaše jedinečné deti. 

Vedúci/tréneri:  Ing. Milan Majda - I. trieda STZ; Ing. Martina Búryová - III. trieda STZ 

Kontakt:   martina.buryova@gmail.com ;  tel: 0903 404 296 

Miesto:  školská telocvičňa 

Čas:    pondelok: 16:00-17:00; utorok: 15:00-16:00; piatok: 15:00-16:00 

Výber zo školského prostredia, prezlečenie do športového odevu, teoretická príprava, fyzický 

tréning, odovzdanie do Rest time. 

Prihlášky:  info u vedúceho krúžku  

Poplatok:   Jedna vyučovacia hodina 5€ (zahrnuté: tréner, ten. kurt, požičanie pálky, 

loptičiek) 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  v cykloch: 10 tréningov = 1cyklus = 50Eur. (šekom, prevodom, hotovosť). 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

mailto:pospisil51@centrum.sk
mailto:erneker@hotmail.com
mailto:martina.buryova@gmail.com
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06 BENITIM – ŠPORTMANIAK pre 1. - 4. ročník 

ŠPORTmaniak sa snaží nájsť pre každé dieťa vo veku 6-9 rokov najvhodnejšiu formu 

športovania. Počas roka trénujeme niekoľko športov, aby sme zistili, ktorý šport sa komu najviac 

hodí a páči: Začiatočníci: GYMNASTIKA, KIN BALL, ATLETIKA, KARATE/JUDO, FRISBEE, FLORBAL, 

BADMINTON, DODGEBALL, BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ. Pokročilí trénujú s vyššou 

intenzitou a náročnejšie cviky v daných športoch a nové športy k základnému programu ŠERM, 

BASEBALL. Tréningy sú vedené zábavne, striedaním športov udržiavame záujem dieťaťa. 

Výsledkom tréningov je poznanie športov, zručností v jednotlivých športoch, zlepšenie kondície, 

koordinácie, držania tela, spevnenie, schopnosť spolupráce, radosť z pohybu. Na konci 

programu rodičia obdržia ŠPORTOVÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je pre dieťa 

vhodný. Zabezpečíme všetky pomôcky, diplomy, medaile. Špecializované športy trénujú tréneri 

z daného oboru, absolventi FTVŠ, ktorí spĺňajú výberové pedagogické kritériá BENITIMUu, sú 

preškoľovaní v detskej motivácii. 

Vedúci:   Andrea Čvapková 

Kontakt:  benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129  

Miesto:   veľká telocvičňa školy  

Čas:    UTOROK, ŠTVRTOK  15:00 – 16:00 hod. 

Cieľ.skupina:  1. - 4. ročník  

Poplatok:   2x týždenne 60 minút; 105,-€ / polrok / 30  tréningov  

                                   1x týždenne 60 minút; 60,-€ /polrok / 15 tréningov 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk /prosíme neodovzdávať 

prihlášky na recepcii školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej 

stránke. V cene v cene kurzovného:  tričko , medaile,  odmeny pre deti. 

Krúžok zabezpečuje externý partner  

 

07 BENITIM PARKOUR pre 4. - 9. ročník 

PARKOURE (práca s vlastným telom / akrobacia), CROSSFIT, SEBEOBRANA , POSILŇOVANIE, 

KONDÍCIA, KIN-BALL.…a na čo budeš mať chuť  

Vedúci:   Andrea Čvapková 

Kontakt:   benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129 

Miesto: veľká/malá telocvičňa školy 

Čas:  UTOROK, ŠTVRTOK  16:00 – 17:00 hod. 

Cieľ.skupina: 4. - 9. ročník  

Poplatok:  2x týždenne 60 minút;  117,-€ / polrok  

                                  1x týždenne 60 minút; 73.50,- € /polrok 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Prihlášky:  elektronická prihláška na www.benitim.sk /prosíme neodovzdávať 

mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
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prihlášky na recepcii školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej 

stránke. V cene v cene kurzovného:  tričko , medaile,  odmeny pre deti. 

Krúžok zabezpečuje externý partner  

 

08 BENITIM GYMNASTIKA pre 1.-7. ročník 

Správne držanie tela, spevnenie, formovanie postavy, ohybnosť a pružnosť dosiahneme 

gymnastikou. Gymnastika je základ pre všetky športy. Kotúľ vpred, kotúľ vzad, výskoky na 

švédsku debna, skoky na trampolíne, preskoky cez kozu, prípravné cvičenia ku kotúľu letmo a 

samotný nácvik tohto cviku, stojka na hlave o stenu, gymnastická zostava, nácvik gymnastickej 

choreografie... 

Vedúci:  Andrea Čvapková 

Kontakt:  benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129 

Čas:    PONDELOK 15:00-16:00 MT; UTOROK 16:00 – 17-00 hod.MT;  

Cieľ.skupina:  chlapci aj dievčatá 1. - 7. ročník  

Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí  

Poplatok:   2x týždenne 60 minút;  117,-€ / polrok /  

                                   1x týždenne 60 minút; 73,50€ / polrok 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk /prosíme neodovzdávať prihlášky 

na recepcii školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke. V 

cene v cene kurzovného:  tričko , medaile,  odmeny pre deti  

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

09 BENI DANCE pre 1. - 7. ročník 

V našom tanečnom programe dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo do budúcna 

rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje. Trénujeme MODERNÝ TANEC, LATINO, HIP-

HOP, CHEERLEADING, KLASIKU, GYMNASTIKU, SCÉNICKÝ TANEC, SHOW DANCE. Dieťa získa do 

budúcna všestranný tanečný rozsah  základ pre rôzne tanečné štýly. Našim cieľom je rozvinúť 

u detí hudobno- tanečné vnímanie a radosť z tanca, schopnosť vyjadriť sa pohybom, rytmiku, 

koordináciu, obratnosť, držanie tela, spevnenie, kondíciu, naučiť sa základné tanečné techniky 

a choreografie. Na konci programu rodičia obdržia TANEČNÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami.  

Deti so záujem o náš program môžu pokračovať v pokročilej súťažnej skupine BENIdance 

FUSION.  

Vedúci:   Dana Becová  

Kontakt:   benitimpredeti@gmail.com; tel:0908 716 664; 0940 852 532 

Čas:   PONDELOK 16:00 – 17:00 hod. malá telocvičňa 

                                   STREDA 16:00 – 17:00 hod. – tanečná sála 

Cieľ.skupina:  1. - 7. ročník  

mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
about:blank
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Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí 

Poplatok:   2x týždenne 60 minút;  105,-€ / polrok / 

                                  1x týždenne 60 minút; 60€ /polrok / ;  

V cene v cene kurzovného:  tričko , medaile,  odmeny pre deti  

Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe 

Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk 

Krúžok zabezpečuje externý partner  

 

10 BENI DANCE FUSION - súťažná tanečná skupina 

Na základe niekoľkoročnej práce s deťmi v tanečných skupinách vyvstala potreba posunúť 

tanečne nadané deti profesionálne ďalej. Tento rok opokračujeme so súťažňou skupinou s 

technicky náročnejšími a intenzívnejšími tréningami. Členstvo v skupine sa uplatňuje na 

základe výsledkov konkurzu. 

Vedúci:            Dana Becová 

Kontakt:            benitim@benitim.sk, tel: 0908 716 664, 0917 674 931 

Čas:                PONDELOK o 17:00 – 18:30 MT hod., STREDA o 17:00-18:30 hod. 

Miesto:     malá telocvičňa 

Cieľ.skupina:  3. - 9. ročník 

Úrovne:              pokročilí 

Poplatok:   2x týždenne 90 minút;  181.50,-€ / polrok / 

Prihlášky:          informácie na vyššie uvedených tel. číslach 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

11 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  

Aj tento školský rok chceme začať hrať pravidelne každú sobotu od 10:30-12:30 prvý turnaj a 

od 12:45-14:15 druhý turnaj florbalu. Od 14:30 do 16:00 budeme pokračovať v hre 

bedmintonu. Máme všetky vekové kategórie detí, žien a mužov v rozpätí 8-71 rokov. Vačšinou 

hráme na 3 až 4 tímy turnajovým sposobom, kde zápas trvá 10 minút. Začíname o 10:30 

kratším duchovným časom, kde si chcú kresťania pripomenúť či potvrdiť stvoriteľské dielo.  

Vedúci:   Ivan Jaborník 

Kontakt:   0949 658 321; je potrebné sa ohlásiť vopred telefonicky alebo cez sms 

Miesto:  školská telocvičňa 

Čas:    podľa rozpisu 

Poplatok:   vstupné je 1€ na osobu 

 

12 DIVADIELKO V PODZEMÍ 

Ponúkame spoznávanie divadla cez tvorivosť, hry, krátke workshopy, prácu s priestorom, 

kostýmami, rekvizitami. Všetko v jednej téme. V príbehu k predstaveniu, ktoré chceme 

http://www.benitim.sk/
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prezentovať koncom roka. Pre deti od 2.ročníka. Tohto roku k nám do tímu pribudla Mirka 

Porubská a tanečnú zložku si zobrala na starosť Mirka Martonová. Obidve dámy majú 

skúsenosť s divadlom a tancom, boli účastné na niektorých hodinách v minulom roku. Naďalej 

spolupracujeme s výtvarným krúžkom. 

Čas:                                       

Pondelok – Dráma s Mirkou P. –pre začiatočníkov   15:00 – 16:00 

Utorok     -  Tanec s Mirkou M.                                      15:00 – 16:30 

Streda      -  Dráma so Zuzanou   - pre pokročilých     15:00 – 16:30 

Ak ste si vyberiete len jeden krúžok( tanec alebo drámu) –      55 eur/polrok 

Ak dieťa bude navštevovať obidve časti (tanec aj drámu) –     80 eur / polrok 

Kontaktná osoba:  Zuzana Janeková; 0905 274 694; zuzana.janekova@narniaba.sk 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

14 KERAMIKA  

Práca s hlinou a vlastnou fantáziou v našej dielničke s keramickou pecou. Cieľom keramického 

krúžku je naučiť deti zvládnuť základné zručnosti pri práci s hlinou a podporiť ich tvorivosť 

a umelecké cítenie. Rozvíja schopnosť uplatniť naučené techniky ako sú: modelovanie z ruky, 

z plátov z kúskov hliny či valčekov, modelovanie z formy alebo práca s reliéfom najskôr podľa 

predlohy a potom v tvorbe z vlastnej fantázie. Výtvory zdobíme glazúrou, engobou, vyrývaním, 

brúsením. Najlepšie výrobky každého žiaka vypaľujeme v keramickej peci. 

Vedúci:   Jana Detvajová 

Kontakt:   jdetvaj@gmail.com;  tel: 0907 735 220  

Miesto:  keramická miestnosť v suteréne školy 

Čas:    1x týždenne, každý deň v týždni; 

   Pondelok/ Utorok/ Streda/ Štvrtok/ Piatok 15:00 - 16:30   

Cieľ.skupina: deti od 2. ročníka max 15 detí 

Poplatok:   80€ /prvý polrok; 100 € druhý polrok,  180 € školský rok, vrátane materiálu,             

možnosť použiť vzdelávací poukaz 

Začiatok:   30.09.2019 

Termín úhrady:    do 25.09.2019 

Spôsob úhrady:   bank. prevodom na č. účtu školy IBAN SK4311000000002668250025 

Variabilný symbol:    variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  

Špecifický symbol:  14 - kód krúžku 

Prihlášky:                    prosíme odovzdať na recepcii školy 

Krúžok zabezpečuje škola 

 

15 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA 

Pre deti od 2. ročníka – na krúžku si vyrobia náramky, náhrdelníky, prívesky stromčeky šťastia 

mailto:zuzana.janekova@narniaba.sk
mailto:jdetvaj@gmail.com
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pre seba, alebo ako darček pre blízkych alebo priateľov. Materiál a pomôcky sú zahrnuté 

v cene. 

Vedúci:    Bc. Dana Kadášová 

Kontakt:   dana.kadasova@gmail.com ; 0905 814 485 

Cieľ.skupina: deti 2.-9.ročníka 

Miesto:  učebňa Vv 

Čas:    Štvrtok 15:00-15:50. V prípade záujmu aj od 16:00-16,50 

Čas trvania:  50 minút 

Cena za polrok  45 Eur; Platenie prevodom na účet, bez možnosti použitia VP 

Termín úhrady: info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

16 MAJSTRI PERA A CERUZKY  

Náplň krúžku – rozvoj tvorivého myslenia, písomného prejavu a grafického vyjadrovania. 

Zábavnými cvičeniami odbúravame ostych pri verbálnom prejave. Obohacujeme svoju slovnú 

zásobu, osvojujeme si zrozumiteľné formulovanie myšlienok vo vetách alebo obrazoch. 

Výstupom krúžku sú polročné projekty, ktorých obsah a podobu určujeme spoločne na krúžku. 

Dozvieme sa tiež tipy a triky, ako vytvoriť ľahko a jednoducho dobrý a zaujímavý príbeh. Jedna 

bonusová aktivita v rámci polroka zahŕňa aj priestorovú alebo kombinovanú umeleckú tvorbu.   

 

Vedúci:   PhDr. Dušan Damián Brezany  

Kontakt:   dusan.brezany@narniaba.sk   

Miesto:   učebňa U.5C 

Čas:    Utorok od 15:00 do 16:00  

Cieľ.skupina: 10 – 12 rokov (primárne 5., 6. a 7. ročník, alebo po dohode aj 4. ročník)  

Poplatok:   60€ / polrok (vrátane materiálov, bez možnosti použiť vzdelávací poukaz)  

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  

 

17 RYTIERI SVETLA - INTERAKTÍVNA ROLOVÁ HRA 

Krúžok je vstupom do podmanivého sveta živej rolovej hry (RPG) zvanej RYTIERI SVETLA. 

Funguje ako pracovný motivátor pre všetkých účastníkov. Tí sú prirodzene vtiahnutí do deja, 

aktívne sa zapájajú a tvoria príbeh. Učia sa spolupráci, tímovej komunikácii a nenásilnou 

formou riešia rôzne problémové úlohy.  

Pozitívny efekt krúžku – Aktivizácia kritického myslenia, Rozvoj argumentačných schopností 

a klasickej logiky, prebudenie záujmu o čítanie a písanie a tvorivú činnosť.  

 

Vedúci:   PhDr. Dušan Damián Brezany  

Kontakt:   dusan.brezany@narniaba.sk   

Miesto:   učebňa U.5C 

mailto:dusan.brezany@narniaba.sk
mailto:dusan.brezany@narniaba.sk
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Čas:     Pre triedu 5.B - Streda od 15:00 do 16:00  

Pre ostatné triedy – podľa záujmu a dohody s vedúcim krúžku 

Cieľ.skupina:  10 – 12 rokov (5. ročník alebo 6. ročník)  

Poplatok:   50€ / polrok (vrátane základných materiálov, bez možnosti použiť VP)  

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  

 

 

18 Mladi reportéri pre životné prostredie/Young reporters for the environment (YRE) 

YRE = mladí reportéri pre životné prostredie. Je medzinárodný program, prebiehajúci v 42 

krajinách sveta, ktorý tento rok bude u nás prebiehať formou krúžku. Na krúžku 

budú deti  sprevádzané lektorkou  samostatne alebo v tímoch identifikovať enviroproblémy vo 

svojom okolí, budú hľadať a navrhovať ich riešenia, spolupracovať s odborníkmi a samosprávou, 

oslovovať kompetentných a aktívne meniť svet vo svojej blízkosti na lepšie miesto. Následne 

budú o tom reportovať (forma článok, video, alebo reportážna fotografia) na slovenskej a 

medzinárodnej stríánke projektu, zapoja sa do súťaže.  Minulý rok naši žiaci vyhrali 1. miesto v 

svetovom kole súťaže a okrem medzinárodného uznania práce žiakov nám poďakovala aj 

prezidentka p. Čaputová osobne.  Krúžok bude prebiehať v škole a v teréne (podľa typu práce), 

budeme pracovať s infozdrojmi a učiť sa ich vyhodnocovať. V prípade, že sa témou zhodneme s 

problémom niektorej inej zo zapojených krajín, môžme sa prepojiť v medzinárodnej spolupráci 

(v závislosti od jazykových zručností detií) Viac info: 

http://www.mladireporteri.sk/ https://www.yre.global/  

Termín:   Streda 15.00-16.00h 

Miesto:   CZŠ  Narnia, Bratislava, po dohode v teréne 

Krúžok vedie:  PaedDr. Ľubica Noščáková 

Začiatok a ukončenie: 2.10.2018-3.6.2020 

Prihlasovanie: online prihláška TU 

Príspevok:   190€/školský rok /cca 6€na hodinu/ 

Do krúžku viem prijať max.12 detí, odporučený vek je 10+ rokov 

Ďalšie informácie: 0908/355793 - Ľubka Noščáková, lubica.noscakova@narniaba.sk 

Platba:   Platbu za krúžok realizujte po prihlásení na č. účtu: IBAN: 

SK6283300000002200961278. Do poznámky napíšte YRE+Meno dieťaťa. V prípade potreby je 

možné zaplatiť polovicu na polrok a v druhom polroku druhú polovicu. Ak potrebujete vystaviť 

faktúru na príspevok, napíšte nám do poznámky k prihláške aj fakturačné údaje a faktúru Vám 

po uhradení vystavíme. 

http://www.mladireporteri.sk/
https://www.yre.global/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYiy-ZC6EXEOks0on4RVc7ni6c0hx_ooR0uMUDl36jB4t4ng/viewform?usp=sf_link
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19 ENGLISH CLUB  

Pokračujeme s kreatívnym klubom v anglickom jazyku pod vedením našich lektorov. Cieľom je 

zlepšiť komunikačné zručnosti a zábavným spôsobom spoznať prírodu. 

Come and join the fun while you practice your English! This year we will focus on nature and 

environment. 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!  

Lektor:                                Matthew Copeland  

Kontakt pre komunikáciu:      veronika.baumgartnerova@narniaba.sk 

Miesto:                                trieda English department LDC1 

Čas:                                      UTOROK 15:00-16:00;  

Cieľ.skupina:                      žiaci 3. - 4.ročníkov, max 13 detí v skupine 

Začiatok:                             1.10. 2019 

Poplatok:                            50 €/školský rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  

Termín úhrady:                 do 25.09.2019 

Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; 

IBAN SK4311000000002668250025 

Variabilný symbol:         variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  

Špecifický symbol:  19 - kód krúžku 

Prihlášky:                         prosíme odovzdať na recepcii školy 

Krúžok zabezpečuje škola 

 

20 ART CLUB OUTLINE 

The English Art Club is a unique opportunity to practice advanced drawing and illustration 

techniques while developing vocabulary relevant to fine art discussion, criticism, and creation. 

As a one-time freelance illustrator, I will introduce the practice of anatomy, perspective, form, 

observation, and style to club-members in an effort to develop a life-long interest in the art. 

 

Lektor:                                Austin Uram, English and Drama Teacher 

Kontakt:      austin.uram@narniaba.sk 

Miesto:                                trieda English department LD2 

Čas:                                      Mondays 15:15-16:15;  

Cieľ.skupina:                      žiaci 5. - 9.ročníkov,  

Začiatok:                             30.9. 2019 

Poplatok:                            este neurceny 

Termín úhrady:                 do 25.09.2019 

mailto:martina.rundesova@narniaba.sk
mailto:austin.uram@narniaba.sk
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Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; 

IBAN SK4311000000002668250025 

Variabilný symbol:         variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  

Špecifický symbol:  20 - kód krúžku 

Prihlášky:                         prosíme odovzdať na recepcii školy 

Krúžok zabezpečuje škola 

 

21 BRICK BY BRICK - vzdelávanie STEM prostredníctvom Lego kociek  

Edukatívny program pre deti s používaním kociek LEGO®. Vzdelávanie orientované na STEM 

(Science, Technology, Engineering a Math), t.j. prírodné vedy a technické predmety, 

prednostne mechaniku a inžiniering. Deti si osvojujú technické vedomosti, získavajú praktické 

informácie a rozvíjajú aj socializačné a kreatívne zručnosti - tzv. „ multizáberové učenie “. 

Všetky sú vypracované postupy podľa licencovanej metodiky BrickByBrick z USA.  Ako to 

funguje:  

Predstavíme jav a tému – lektor oboznámi deti s témou. Postavíme a vyskúšame model – deti 

si ho sami postavia podľa našich návodov s kockami LEGO®. Hráme sa a objavujeme – 

vyskúšame ako to funguje a naučíme sa to. Ukážku z hodiny si môžete pozrieť na linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=jp7-XYPnVrI  

 

Vedúci:                              Kvalifikovaný lektor z teamu Brick by Brick 

Kontakt:                           0915 711 115 (p.Vičíková-koordinátorka), www.kruzkypredeti.sk 

Miesto:                              učebňa techniky 

Čas:                                    STREDA 15:00 – 16:00   

Cieľ.skupina:                   žiaci I. stupňa od 2.ročníka;  max 14 detí   

Začiatok:                          2.10. 2019 

Prihlášky:                        online prihláška na www.kruzkypredeti.sk  

Poplatok:                         99 Eur / školský polrok 

Spôsob úhrady:              prevodom na bankový účet na základe online prihlásenia cez webovú 

stránku www.kruzkypredeti.sk 

Krúžok zabezpečuje externý partner Občianske združenie eduPRELIEZKA 

22 ŠACHOVÝ KRÚŽOK  

Základy šachovej hry pod vedením Michala Kaščáka v knižnici určené pre deti 2.-9.ročníka. 

Vedúci:                             Michal Kaščák 

Kontakt:                           michal.kascak@narniaba.sk 

Miesto:                             knižnica 

Čas:                                    PIATOK 14:15 - 15:10 (iba 2.stupeň) 

                     ŠTVRTOK 15.00 - 16.00 (1.stupeň + 2.stupeň) ;  

alebo iný deň, po vzájomnej dohode s vedúcim krúžku 

Cieľ. skupina:             deti I.a II. stupňa (od 2. ročníka) 

Poplatok:                    50€ / celý šk. rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  

Termín úhrady:         do 25.09.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=jp7-XYPnVrI
http://www.kruzkypredeti.sk/
http://www.kruzkypredeti.sk/
http://www.kruzkypredeti.sk/
mailto:michal.kascak@narniaba.sk
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Spôsob úhrady:      bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN 

SK4311000000002668250025  

Variabilný symbol:    variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 

Špecifický symbol:    22 - kód krúžku 

Prihlášky:                    prosíme odovzdať na recepcii školy 

Krúžok zabezpečuje škola 

23 GAMECRAFT - vytvor si vlastnú PC hru! 

Na kurze sa deti zábavnou formou učia vytvoriť si vlastné počítačové 2D a 3D hry, či už sami 

alebo v kreatívnom tíme. Majú možnosť vybrať si z viacerých projektov z oblasti hernej grafiky, 

programovania a gamedizajnu a rozvinúť tak širokú paletu schopností, ktoré sú dôležité pre 

život v dnešnej dobe. Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých. Školení lektori sa venujú 

deťom individuálne. Začiatočníci si vlastným tempom prejdú úvodnými krokmi a skúsenejšie 

deti pracujú pod dohľadom lektora na náročnejších hrách a projektoch.  

Súčasťou nášho konceptu vzdelávania, ktorý konzultujeme s odborníkmi z oblasti herného 

priemyslu, sú aj exkurzie, workshopy a gamejamy. V cene kurzu je účasť 2x do týždňa po 2 

hodiny (2x 180min).  Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený. Registrujte sa online na 

stránke www.hemisfera.sk/gamecraft 

 

Vedúci:   Ján Kožlej 

Kontakt:   info@hemisfera.sk  

Miesto:   PC Room II, CZŠ Narnia 

Čas:  PONDELOK 15:00 – 17:00 (PC room I) 

STREDA 15:00 – 17:00  

ŠTVRTOK 15:00 – 17:00 

PIATOK 15:00 – 17:00  

Cieľ. skupina: deti I.a II. stupňa (od 2. ročníka)  

Začiatok:                 30.09. 2019 

Poplatok:   89 €/ mesačne/ 2x týždenne; (nie je možné použiť vzdelávací poukaz) 

Registrácia:   cez stránku http://hemisfera.sk/gamecraft  

Spôsob úhrady:   bankovým prevodom 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

24 VEDECKÉ POKUSY  

Pozóóór výbuch! Aj ty sa môžeš stať súčasťou krúžku, na ktorom to žije. Skúmavky, sklenené 

banky, odmerky, pipety a mnoho ďalších pomôcok si vyskúšaš sám a zažiješ pri tom kopec 

zábavy. Ak ťa baví príroda a chceš spoznať ako to v nej funguje, neváhaj a poď zdolávať vedecké 

pokusy. Všetky pokusy sú bezpečné a doma rodičom budeš môcť ukazovať zápisky z lekcií 

v tvojom vlastnom vedeckom denníku. 

Na krúžku detí dostanú vlastné vedecké denníky, kde si budú môcť zaznamenať všetky pokusy. 

Maximálny počet je 15 detí. Krúžok vedie lektor, ktorý je vyškolený, používa našu unikátnu 

http://www.hemisfera.sk/gamecraft
mailto:info@hemisfera.sk
http://hemisfera.sk/gamecraft
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metodiku a vlastné pomôcky, ktoré sú súčasťou krúžku. V cene sú už započítané všetky 

pomôcky a vedecké denníky. Ukážky a fotky z krúžku nájdete: 

 https://kruzkyvskole.sk/kruzok/vedecke-pokusy 

 

Vedúci:                               kvalifikovaný lektor z teamu OZ Krúžky v škole 

Kontakt:                            info@kruzkyvskole.eu, tel.: 0948 160 086   

Miesto:                              učebňa techniky 

Čas:                                     Štvrtok od 15:00 – 15:45 

Cieľ. skupina:                   deti I. stupňa (od 2. ročníka)  

Poplatok:                           1. Polrok - 61,- EUR/ 15 lekcií, 2. Polrok – 61,- EUR/ 15 lekcií, nie je 

možné použiť vzdelávací poukaz  

Prihlásenie:                      online prihláška na www.kruzkyvskole.sk /prosíme neodovzdávať 

prihlášky na recepcii školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej 

stránke/  

Spôsob úhrady:             prevodom na bankový účet, na základe pokynov, ktoré Vám prídu na 

e-mail po online prihlásení na www.kruzkyvskole.sk . IBAN: SK5783300000002500677594, 

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX ; variabilný symbol: po vyplnení online prihlášky Vám bude zaslaný 

číselný kód.  

Krúžok zabezpečuje externý partner OZ KRÚŽKY V ŠKOLE 

25 Dungeons and Dragons 

Dungeons & Dragons je americká stolová hra, spočívajúca v spoločnom skupinovom 

vymýšľaní a prežívaní fantasy príbehu. Okrem toho si deti môžu vyskúšať aj širokú 

škálu  unikátnych spoločenských hier so zaujímavou témou, silným príbehom a rozličnou 

mierou komplexnosti. Krúžok tak ponúka zážitok spolupráce, napätia, humoru, ako aj 

intelektuálne výzvy v podobe riešenia záhad či hlavolamov. To všetko v malej skupine a 

v príjemnom prostredí našej knižnice. Deti spoznajú rôzne formy kultivovanej zábavy a získajú 

tak skúsenosti, ktoré pre nich môžu byť inšpiráciou už teraz ale takisto aj neskôr v dospelosti.  

 

Miesto konania:    knižnica, 1 x do týždňa 

   Krúžok sa koná vždy po skončení vyučovania, po dohode s knihovníkom.  

   (Pre 1.stupeň od 15:00, pre 2.stupeň po skončení vyučovania podľa 

dohody). 

Poplatok:                32 €/celý šk.rok; možnosť použiť vzdelávací poukaz 

Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN 

SK4311000000002668250025 

Variabilný symbol:          variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 

Špecifický symbol:          25 - kód krúžku 

Prihlášky:                           prosíme odovzdať na recepcii školy 

Peniaze sa použijú na nákup hier, manuálov, príp. ďalších pomôcok, ktoré zvýšia zážitok z hry. 

Krúžok zabezpečuje škola 

https://kruzkyvskole.sk/kruzok/vedecke-pokusy
mailto:info@kruzkyvskole.eu
http://www.kruzkyvskole.sk/
http://www.kruzkyvskole.sk/
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26 SKAUTSKÝ KRÚŽOK pre deti 2.-5.ročníka  

Skauting ponúka deťom priestor rozvíjať sa po všetkých stránkach - skautská družina je 

vhodným miestom na budovanie vzťahov, hry a športy pomáhajú skautom napredovať po 

fyzickej stránke a rôzne tvorivé dielne a ďalšie aktivity podporujú v deťoch kreativitu a logické 

myslenie. Na pravidelných stretnutiach sa snažíme každý týždeň ponúknuť deťom pestrý 

program aktivít, ktoré potom zužitkujú nielen na víkendových výpravách a na letnom 

skautskom tábore, ale aj v každodennom živote. Dbáme o rozvíjanie hodnôt a o fyzické, 

sociálne, intelektuálne a emocionálne napredovanie detí formou aktivít, ktoré sa deťom zdajú 

príťažlivé. 

Vedúci:   Dominika Radošinská 

Kontakt:   dominikaradosinska@gmail.com ; tel: 0917 683 504 

Miesto:   tvorivá miestnosť (pri telocvični), trieda 

Čas:    piatok – 15:00-16:00  

Ročníky:   2. až 5.  

Prihlášky:   emailom alebo telefonicky 

Poplatok:   20€ / polrok 

Termín úhrady:  do 31.10.2019 

Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na číslo účtu: SK1452000000000008474112 ;                                                          

(do poznámky uviesť meno dieťaťa) alebo osobne 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

27 Kurz INLINE korčuľovania 

INLINE KORČUĽOVANIE PRE DETI: SMEINLINE.sk 

Naučíme deti zábavnou formou voľnočasovej aktivite, do ktorej môžu kedykoľvek zapojiť celú 

rodinu a vytvoriť si návyk trávenia voľného času vonku v prírode a nie pred počítačom. 

Naučíme deti bezpečne jazdiť na inline korčuliach a vysvetlíme im, čo znamenajú dáta na 

inteligentných hodinkách a ako ich môžu využiť pri inline korčuľovaní a ostatných športoch. 

Chceme v deťoch v mladom veku vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu akéhokoľvek druhu 

a pozitívny vzťah k prírode. Chceme, aby si počas školy osvojili zdravé návyky a mali radosť 

z pohybu. Nájdu si nových kamarátov a budú mať nové zážitky. 

Kontakt:  Mgr. Tomáš Varga, info@smeinline.sk,  +421915877934 

Čas:   Utorok 15:00-16:00 / Štvrtok 15:00-16:00 

Cieľová skupina: 1. – 5. ročník  

Úrovne:  začiatočníci a mierne pokročilí 

Cena:   45 EUR/ 1. polrok/ 6 lekcií/ 1x týždenne/ 60 minút 

75 EUR/ 2. polrok/ 10 lekcií/ 1x týždenne/ 60 minút 

Spôsob platby: na základe elektronickej prihlášky obdržíte info k platbe 

Prihlášky:  elektronická prihláška na SMEINLINE.SK 

Začiatok kurzu 26. 9. - 7. 11. 2019. 

mailto:dominikaradosinska@gmail.com
tel:0917%20683%20504
mailto:info@smeinline.sk
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