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Ponuka krúžkov pri CZŠ Narnia pre školský rok 2020/2021 
30.9.2020_ verzia 04 
 
Doplnenie: Superar v Narnii 
 
NOVINKA – tenisová akadémia a canisterapia 
Zmena - termín vyzdvihovania detí Lezenie s Medvedicou, zmena v termínoch FLORBAL 
 
ŠPORTOVÉ KRÚŽKY – určené deťom od 1.ročníka 
1 FLORBAL 
2 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU 
3 TENIS - novinka - https://www.advantage-tennis.sk/ 
4 BENITIM ŠPORTMANIAK 
5 BENITIM PARKOUR 
6 BENITIM GYMNASTIKA 
7 BENI DANCE  
8 LEZENIE s Medvedicou 
9 FLORBAL PRE VŠETKÝCH – sobotné dopoludnia 
  
UMELECKÉ A VZDELÁVACIE KRÚŽKY – určené deťom od 2.ročníka 
10 DIVADIELKO V PODZEMÍ 
11 KERAMIKA 
12 ŠACHOVÝ KRÚŽOK 
13 DUNGEONS AND DRAGONS  
14 CANISTERAPIA - novinka - www.smekamarati.sk 
15 MAJSTRI PERA A CERUZKY 

16 My TEEN - v spolupráci s BENItímom - celoročný kurz na podporu zdravého životného štýlu dievčat  
 
17 SUPERAR 
 
V prípade otázok kontaktujte sekretarát školy tajomnik@narniaba.sk 
alebo Elenu Markušovú  elena.markusova@narniaba.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.advantage-tennis.sk/
http://www.smekamarati.sk/
mailto:tajomnik@narniaba.sk
mailto:elena.markusova@narniaba.sk
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01 FLORBAL | objavflorbal.sk 
Príď si vyskúšať tréning a posilni náš tím. Všetky informácie nájdete https://objavflorbal.sk/ 
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:    telocvičňa/areál školy 
Čas:   pondelok/streda 16:00 -17:00 
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:  https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/ 

 
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 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 
 

https://objavflorbal.sk/
https://objavflorbal.sk/
mailto:stanislav.hujo@objavflorbal.sk
https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/
mailto:skoly@happykids.sk
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03 TENIS – nový partner www.advantage-tennis.sk 
„Dajte deti na tenis!“ – význam tohto sloganu je morálna, psychická a športová výchova, ako celoživotná 
zdraviu prospešná aktivita pre deti a mládež. Tréningy prebiehajú formou, ktoré u detí rozvinú fyzickú 
a psychickú kondíciu. Deti sa naučia zdravej súťaživosti a schopnosti spolupracovať pri rôznych pohybových, 
koordinačných hrách, zameraných na obratnosť, rýchlosť a silu. Osvoja si správnu techniku všetkých 
tenisových úderov, ktoré v budúcnosti môžu využiť na ďalší profesionálny rozvoj svojich tenisových 
schopnosti. Tešíme sa na Vaše deti, že z nich vychováme nie len nádejných športovcov ale aj mladých ľudí 
ktorí milujú tenis a zdravý životný štýl.  
 
Vedúci / tréner:    Mgr. Radovan Šabata – 0907 091367 
Kontakt:     rado.sabata@gmail.com,   www.advantage-tennis.sk 
Miesto:    školská telocvičňa / areál školy 
Čas:     pondelok  15:00-16:00, streda 15:00-16:00, piatok 15:00-16:00 
Prihlášky:    u vedúceho krúžku 
Poplatok:    2 x týždenne po 60min. (190€ / š .polrok)  
                                                     1 x týždenne po 60min. (95€ / š. polrok)   
Termín úhrady:   info u vedúceho krúžku 
Spôsoba úhrady:   pred začatím školského polroka (hotovosť, bankovým prevodom) 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

04 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/ areál školy  
Čas:    UTOROK, ŠTVRTOK  16:00 – 17:00 veľká telocvičňa/areál školy 
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  
 
 
 

http://www.advantage-tennis.sk/
mailto:rado.sabata@gmail.com
http://www.advantage-tennis.sk/
mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
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05 BENITIM PARKOUR pre chlapcov a dievčatá 4. - 9. ročník 
Dynamický, svieži a moderný špot pre teenagerov. Naučia sa v ňom pracovať s vlastným telom, zlepšia svoju 
koordináciu, kondíciu a silu, vyformujú si postavu. Naučia sa prekonávať fyzicé a aj psychické prekážky. 
Tréningy pozostávajú z: AKROBACIA - FREERUN - PARKOUR - GYMNASTIKA - POSILŇOVANIE 

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. 
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.  
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
06 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:    UTOROK 15:00-16:00; ŠTVRTOK 15:00 – 16-00  
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 
 
07 BENI SHOW DANCE pre 6 – 15 rokov 
Show dance dáva príležitosť dieťaťu trénovať viac tanečných štýlov pre všestranný rozvoj trénujeme 
choreografie postavené na príbehoch Tréningy pozostávajú z: SHOW DANCE- MODERNÝ TANEC - HIP HOP - 
KLASICKÝ TANEC - GYMNASTIKA - STREET DANCE. Váš tanečník či tanečnica získa všestranný tanečný rozsah 
a dobré základy pre rôzne tanečné štýly. Našim cieľom je rozvinúť u detí tanečno-hudobné vnímanie, radosť 
z tanca, schopnosť vyjadriť sa pohybom, ovládať rytmiku, koordináciu, obratnosť, držanie tela, spevnenie, 
kondíciu, naučiť sa základné tanečné techniky a choreografie. 
  
Vedúci:   Dana Becová  
Kontakt:   benitim@benitim.sk; tel:098 716 664; 0940 852 532 

mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
mailto:benitimpredeti@gmail.com
tel:098%20716%20664
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Čas:   PONDELOK 15:00 – 16:00 malá telocvičňa 
                                        STREDA 16:00 – 17:00 malá telocvičňa  
Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí 
Poplatok:   2x týždenne 60 minút; 105,-€ / polrok / 
                                       1x týždenne 60 minút; 58,50 € /polrok / ;  
Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe 
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk 
Krúžok zabezpečuje externý partner  

08 LEZENIE s Medvedicou 
Lezenie je pre deti jedna z najprirodzenejších foriem pohybu a aj pre nasledujúce výhody je veľmi dôležité 
ho u detí rozvíjať. Tvorí základ pre správny rast a vývoj tela, buduje koordináciu a kondíciu HRAVOU 
FORMOU, zlepšuje priestorovú orientáciu, rozvíja pohybovú fantáziu, okrem telesných rozvíja aj mentálne 
schopnosti : schopnosť ovládať strach, schopnosť dôverovať.   
CIELE KURZU : 
-  zvládnutie techniky lezenia na lane  
-  zvýšenie telesnej sily  
-  zvládnutie techniky ovládanie strach  
-  prekonať/posúvať svoje hranice  

Priebeh kurzu: tréneri prídu do školy 14:40, vyzdvihnú splnomocnené deti a presunú sa na lezeckú stenu 

minibusom, ktorý je vybavený bezpečnostnými pásmi. Do busu by mali deti nastúpiť už prezlečené, nakoľko 

štart tréningu je o 15:00. Hlavnou výhodou tohto krúžku je, že dieťa absolvuje krúžok v čase školského 

klubu a zároveň má zabezpečený odvoz na neho a rodičia ho nemusia vyzdvihovať v škole ale priamo na 

krúžku, ktorý sa koná priamo v centre mesta. Vyzdvihnutie rodičom je do 16:15. 

Vedúci:   Ing. Simona Hotová 
Kontakt:   kurzy@medvedicatour.sk , 0907970051 
Miesto:   Lezecké centrum Vertigo  
Čas:    štvrtok 15:00-16:00 (s odvozom 14:40, s vyzdvihnutím do 16:15)  
Cieľ.skupina:   deti vo veku od 6 do 15 rokov  
Poplatok:   220€/ polrok 1x týždenne  
V cene je :   tréner, doprava, vstupné na stenu a požičanie výstroje 
Termín úhrady:  najneskôr v deň nástupu na kurz  
Prihlášky:   PRIHLASKA ONLINE  
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 

09 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 

http://www.benitim.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-PhY9AztZDmqVLgKBsx09Gw2_TitfigfdosMBKI3Ldq3izg/viewform?usp=sf_link
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Miesto:  školská telocvičňa 
Čas:    podľa rozpisu 
Poplatok:   vstupné je 1€ na osobu 

10 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 prezentovať koncom roka. Pre 
deti od 2.ročníka.  

Drama so Zuzanou Janekovou  
Workshopy na témy divadla, naštudovanie hry  
Čas:   utorok  15:00 – 16:30 
Cena za krúžok: 55 eur za polrok 

Kostýmy a scéna so Zuzkou Kadlčákovou 
Návrhy a šitie kostýmov, výroba rekvizít a návrh scény k pripravovanej hre, starostlivosť o kostýmy 
Čas:   streda 15:00 – 16:00 
Cena za krúžok:  55 eur za polrok 
Kontaktná osoba:   Zuzana Janeková; 0905 274 694; zuzana.janekova@narniaba.sk 
Spôsob úhrady:            info u vedúceho krúžku 
 

11 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 
Termín úhrady:  do 15.10.2020 
Spôsob úhrady:  bank. prevodom na účet školy IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:    variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:  11 - kód krúžku 
Prihlášky:                    prosíme odovzdať na recepcii školy 

Krúžok zabezpečuje škola 
 
 

mailto:zuzana.janekova@narniaba.sk
mailto:jdetvaj@gmail.com
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12 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:                     30 €/školský polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
Termín úhrady:          do 15.10.2020 
Spôsob úhrady:          bank. prevodom IBAN SK4311000000002668250025  
Variabilný symbol:     variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:     12 - kód krúžku 
Prihlášky:                     prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 

13 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:                 30 €/školský polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Spôsob úhrady:  bank. prevodom; IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:      variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:      13 - 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 
 
14 CANISTERAPIA – pre deti 2.-5.ročníka 
 www.smekamarati.sk  
Krúžok bude prebiehať s priamou účasťou špeciálne trénovaného psa, s ktorým tvoríme canisterapeutický 
team. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka, vplýva na jeho psychickú, fyzickú a sociálnu 
pohodu. Podporuje a rozvíja telesné, emocionálne, sociálne a rozumové schopnosti detí. 
Prítomnosť psa pozitívne ovplyvňuje životné procesy – pôsobí upokojujúco, pomáha rozvíjať aj stimulovať 
rôzne oblasti – zlepšuje sa pamäť, motorika, komunikácia, zmierňuje stres.  
V rámci ponúkaného krúžku sa deti oboznámia so svetom psov, spolužitia človeka a zvieraťa, naučia sa 
"čítať" psiu reč. Naučia sa ako sa správať pri strete s cudzím psom, ako sa správne starať o svojho psa, 
dostanú informácie o výžive, oboznámim ich so základmi výcviku a mnohé ďalšie. 

mailto:michal.kascak@narniaba.sk
http://www.smekamarati.sk/
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Dôležitú úlohu tu bude zohrávať zážitok - deti sa budú učiť nielen nové veci, ale budú mať možnosť vyskúšať 
si všetko na sebe formou hier, zábavných aktivít, tvorení a spoznávaní. Deti sa pri psíkovi učia 
zodpovednosti, ohľaduplnosti, vytvárajú si pozitívny vzťah k okoliu, rozvíja sa sociálne cítenie, deti sú 
empatickejšie, priateľskejšie. Psík im dáva lásku, pocit pochopenia, motivuje ich k rôznym činnostiam. 
Terapeutické aktivity s účasťou psa dieťa vníma ako hru, teda radostnú záležitosť a popritom rozvíjať u detí 
vyššie uvedené cnosti je mojim cieľom.  

Vedúci:  Miriam Polachová 
Poplatok:  127,50 eur/ 15 hodín/ polrok/ maximálny počet je 12 detí. 
Kontakt:  e-mail: miriam.polachova@gmail.com , 0902 194 402; www.smekamarati.sk 
Čas:   streda 15:00 – 16:00 
Miesto:  CZŠ Narnia 
Prihlášky:   http://smekamarati.sk/prihlaska-do-kruzku/ 

 
15 MAJSTRI PERA A CERUZKY (pre 5. a 6. ročník) 

Náplň krúžku – hravou formou rozvíjať schopnosť vyjadriť sa. Ide najmä tvorivé písanie a kreslenie s cieľom 
obohatiť slovnú zásobu, naučiť sa zrozumiteľne formulovať myšlienky vo vetách alebo obrazoch. Zábavnými 
cvičeniami odbúrať ostych pri verbálnom prejave. Vedúci krúžku je aktívny spisovateľ, ktorý so svojimi 
žiakmi vydal knihu: Statočný rytier Tiler. 

Vedúci:   PhDr. Dušan Damián Brezány – učiteľ a spisovateľ 
Kontakt:   dusan.brezany@narniaba.sk  
Cieľ. skupina:   9 a viac rokov (5. a 6. ročník)  
Poplatok:   60€ / polrok 
Čas:    streda od 15:00 – 16:00 

15 MAJSTRI PERA A CERUZKY II. (pre 7. a 8. ročník) 
Náplň krúžku – hravou formou rozvíjať schopnosť vyjadriť sa. Tvorivé písanie a kreslenie budeme 
zameriavať na tvorbu reálneho diela. Cieľom je zrozumiteľne preniesť vlastnú víziu do písomnej alebo 
grafickej podoby, naučiť sa základné formy plánovanej literárnej tvorby. Formulovať myšlienky do 
komplexných viet alebo obrazov. Zábavnými cvičeniami odbúrať ostych pri verbálnom prejave. Vedúci 
krúžku je aktívny spisovateľ, ktorý so svojimi žiakmi vydal knihu: Statočný rytier Tiler. 

Vedúci:   PhDr. Dušan Damián Brezány – učiteľ a spisovateľ 
Kontakt:   dusan.brezany@narniaba.sk  
Cieľ. skupina:   12 a viac rokov (7. a 8. ročník)  
Poplatok:   60€ / polrok 
Čas:    Utorok od 15:15 – 16:15 

16 My TEEN 
pre dievčatá vo veku 11 - 15 rokov. Špeciálny program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe, 
nasledovať zdravý a vyrovnaný životný štýl. Celoročný kurz pozostáva z tréningov a skupinových stretnutí s 
tútorkami/ psychologičkami. Dievčatá sa dozvedia o zdravom životnom štýle, ako dbať o svoju fyzičku, ako 
sa stravovať , ako sa starať o svoju psychohygienu. Tútori ich prevedú napr: sebahodnotením, 
sebarozvojom, vzťahmi doma a v škole, šikanou, bezpečnosťou na sociálnych sieťach, obtažovaním atď….. 
Dievčatá sa budú môcť pýtať na to čo ich najviac zaujíma, aj z oblasti krásy a módy. Pohyb v telocvični si 

mailto:miriam.polachova@gmail.com
http://www.smekamarati.sk/
http://smekamarati.sk/prihlaska-do-kruzku/
mailto:dusan.brezany@narniaba.sk
mailto:dusan.brezany@narniaba.sk
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dievčatá vykladajú aj podľa svojej chuti, pre ne vyškolení tréneri ich prevedú crossfitom, jogou, kin balom, 
fresbee, sebeobranou, loptovými športami, fitnes cvičením. 
 
Vedúci:  Andrea Čvapková 
Kontakt:  benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129 
Čas:   UTOROK a ŠTVRTOK 15:00 - 16:00 tanečná sála/ telocvičňa/areál školy 
Poplatok:   2x v týždni / 60 trénigov v roku / 117€ polrok  
                                1x v týždni / 30 trénigov v roku / 73,50 € polrok 
 
17 SUPERAR - hudobný program 
Superar je určený pre každého, koho láka spoločné spievanie a muzicírovanie. Superar je v Narnii už 5. rok. 
S rovnakým programom funguje aj na školách: Brilliant Stars International School, ZŠ Lozorno a ZŠ Detva. 
Niekoľkokrát do roka pripravujeme pre deti spoločné komunitné stretnutia a koncerty.  Vznikol v roku 2009 
vo Viedni a okrem Rakúska funguje v ďalších 6 krajinách Európy (Bosna a Hercegovina, Lichtenštajnsko, 
Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko). Na Slovensku prešlo naším hudobným vzdelávaním už viac 
ako 3000 detí.  
Nevyhľadávame veľké hudobné talenty, ale prebúdzame potenciál a tvorivosť, ktorý sa skrýva v každom 
dieťati. Superar pracuje s vlastnou vzdelávacou metodikou, ktorej umeleckú kvalitu zaručuje partnerstvo s 
inštitúciami ako Viedenský chlapčenský zbor a Wiener Konzerthaus. Okrem výučby spevu, hudobnej 
výchovy a hlasovej techniky rozvíjajú aj vytrvalosť, tvorivosť, komunikáciu a toleranciu. Pravidelné verejné 
vystúpenia posilňujú sebavedomie a vzájomný rešpekt detí.  

Program je bezplatný - deti, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania v našom programe, za neho, a ani za žiadnu 
súvisiacu aktivitu, neplatia.  
V Narnii sa budeme spoločne stretávať 1 x do týždňa, na 50 min. nácviku. Jeho náplňou budú zábavné 
hudobno/pohybové hry, netradičné hlasové rozcvičky, cvičenie piesní z vlastného a spoločného repertoáru 
Superar (World music, klasika), spoločná improvizácia na hudobných nástrojoch, nacvičovanie nástrojových 
partov jednotlivých skladieb. Budeme niekoľkokrát do roka vystupovať na menších alebo väčších 
podujatiach, samostatne ale aj spoločne s kamarátmi zo Superaru na Slovensku, prípadne z Viedne. 

Covid-19: 

Kvôli aktuálnej situácii spôsobenej obmedzeniami v súvislosti so šírením Korona vírusu, chceme byť 
zodpovední a momentálne je našim prvoradým cieľom fungovať v bezpečných podmienkach. To znamená: V 
prípade priaznivého počasia budeme mávať nácviky vonku, v areály školy. Neplánujeme žiadne komunitné 
stretnutia ani koncerty - až kým sa situácia nevráti do normálu - veríme, že v máji sa nám podarí zrealizovať 
vystúpenia aj stretnutia medzi deťmi jednotlivých škôl. Počas pobytu v triede budeme mať stále rúška, 
budeme oveľa menej spievať a viac sa venovať hre na nástroje, projektovým činnostiam, počúvaniu hudby a 
pod. Napriek obdmedzeniam sa budeme pripravovať na online benefičný koncert Denníka N, s ktorým 
budeme tento rok intenzívne spolupracovať. Náš vstup sa bude nahrávať priamo v Narnii a potom sa “spojí” 
so vstupmi detí z našich iných škôl. 

Vedúci: Lenka Brádňanská 
Kontakt: lenka.bradnanska@superar.sk; lenka.bradnanska@narniaba.sk 
Miesto: učebňa HV 
Čas: STREDA 15:10-16:00 
Program je určený pre deti I. aj II. stupňa 

mailto:benitimpredeti@gmail.com
mailto:lenka.bradnanska@superar.sk
mailto:lenka.bradnanska@narniaba.sk
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Superar – komunitný zbor pre dospelých. 

Tento rok sme naštartovali aj zbor pre dospelákov. Radi by sme prostredníctvom neho vytvorili komunitu ľudí 

z rôznorodého prostredia, záujmov, profesií. Je otvorený aj pre úplných začiatočníkov aj pre zanietených 

zboristov. Zbor sa stretáva symbolicky v centre Starého mesta – na Konventnej ulici vo vynovených 

priestoroch bývalého Evanjelického lýcea (teraz knižnica SAV) – aktuálne kvôli obmedzeniam v susednom 

dvore pod lipou pri Veľkom ev. kostole. Zbor funguje od septembra – postupne sa do neho pripájajú noví 

speváci, máme tam už aj pár narnijských rodičov 😊. 

ŠTVRTOK 17:30 – 19:00. 

Zbor vedie Eva Šušková a Lenka Brádňanská 

Srdečne všetkých pozývame - https://www.facebook.com/events/1480325452355974/ 

https://www.facebook.com/superarsk 

http://www.superar.sk/ 

http://www.superar.eu/ 
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