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Ponuka krúžkov pri CZŠ Narnia pre školský rok 2021/2022 
22.10. - V05 
Zmena výšky poplatku pri školskom krúžku č.22 – Playing in Egnlish 
 
NOVINKA – krúžky pre žiakov 2.- 4.ročníka 

• English Club 

• Brick by Brick – zážitkové vzdelávanie s LEGO® kockami 
 
NOVINKA – Krúžky pre žiakov 5.- 9.ročníka 

• Drina s úsmevom 

• Výtvarný ateliér Zuzky Šickovej 

• YRE - mladí reportéri pre životné prostredie 

• Role - Playing IN ENGLISH 
 
 
ŠPORTOVÉ KRÚŽKY  
1 DRINA S ÚSMEVOM - 
2 FLORBAL – školský florbalový klub 
3 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU 
4 BENITIM ŠPORTMANIAK 
5 BENITIM PARKOUR 
6 BENITIM GYMNASTIKA 
7 BENI DANCE  
8 LEZENIE s Medvedicou 
9 FLORBAL PRE VŠETKÝCH – sobotné dopoludnia 
10 TENIS  
  
UMELECKÉ A VZDELÁVACIE KRÚŽKY – určené deťom od 2. ročníka 
11 KERAMIKA 
12 ŠACHOVÝ KRÚŽOK 
13 DUNGEONS AND DRAGONS  
14 CANISTERAPIA - www.smekamarati.sk 
15 MAJSTRI PERA A CERUZKY 
16 DIVADIELKO V PODZEMÍ 
17 HEMISFÉRA 
18 VÝTVARNÝ ATELIÉR Zuzky Šickovej 
19 ENGLISH CLUB 
20 YRE  
20 My TEEN - v spolupráci s BENItímom - celoročný kurz na podporu zdravého životného štýlu dievčat  
21 Brick by Brick – zážitkové vzdelávanie s LEGO® kockami 
22 Role - Playing IN ENGLISH 
 
 
 
 
 
 
V prípade otázok kontaktujte vedúceho krúžku  
prípadne sekretariát školy tajomnik@narniaba.sk 

 

http://www.smekamarati.sk/
mailto:tajomnik@narniaba.sk
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01 DRINA S ÚSMEVOM – novinka pre 5.-9. ročník 
Uvedomujeme si, že je viac ako potrebné rozšíriť povedomie o pohybovej aktivite, možnostiach aktívneho trávenia 
voľného času, tvorby zdravých návykov, stravovania, komunikácie v kolektíve a podpory celkového zdravého 
životného štýlu detí. Zo skúseností v oblasti práce s mládežou, sme určili žiakov druhého stupňa ako cieľovú skupinu v 
našom projekte.  
Inšpiratívnou formou zvyšujeme povedomie detí o zdravom životnom štýle a efektívnej aplikácii do ich životov. 
Ponúkame diagnostiku pohybové aparátu, služby fyzioterapeuta, techniku správneho držania tela, besedy s 
úspešnými športovcami, netradičné športy, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, mentálnu prípravu, rozvoj 
stravovacích návykov, výstupné odporúčania pre jednotlivcov a mnohé ďalšie. 

Vedúci:   Mgr. Richard Pikulík, PhDr. Pavol Hudec 
Kontakt:  info@hybmesaspolu.sk 
Miesto:   telocvičňa/areál školy 
Čas:    pondelok/streda/štvrtok (15:00-16:00) 
Poplatok:  100€ / mesiac / 12 tréningových jednotiek 
Termín úhrady:  celý školský rok 
Spôsob úhrady:  úhradou na účet 

02 FLORBAL | Školský florbalový klub https://objavflorbal.sk pre 1.-9. ročník 
Príďte si vyskúšať tréning a posilnite náš tím. Všetky informácie o tom ako trénujeme 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, rok narodenia 2008-2016.  
Tréningy sú rozdelené podľa vekových kategórii.  
Na tréningoch sa deťom budú venovať tréneri s trénerskou licenciou C. 
 
Vedúci:   Stanislav Hujo  
Kontakt:  stanislav.hujo@objavflorbal.sk; tel: 0908 112 252 
Miesto:    telocvičňa/areál školy 
Čas:   Mladšia prípravka 2013-2016 pondelok/streda 16:00 -17:00, 
   Staršia prípravka 2011-2012 pondelok/štvrtok 17:00-18:30 
   Mladší a starší žiaci 2008-2010 utorok/štvrtok/piatok 16:00-17:30 
Poplatok:  Podľa zvoleného spôsobu platby 
Termín úhrady:  Dôležité je, aby si deti najprv vyskúšali, či ich to bude baviť 
Spôsob úhrady:  Úhradou na účet 
Prihláška:  https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/ 
 
03 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU pre 1.-9. ročník 
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 

mailto:info@hybmesaspolu.sk
https://objavflorbal.sk/
https://objavflorbal.sk/
mailto:stanislav.hujo@objavflorbal.sk
https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/
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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/ 
 
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, PARKOUR, 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, TENIS. 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.  

Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:  benitim@benitim.sk; +421 940 825 532 
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; 67.50 ,-€ /polrok / 15 tréningov  
V cene kurzovného:  tričko , medaile,  odmeny pre deti. 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk  
 
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 fyzické a aj psychické prekážky. Tréningy 
pozostávajú z: AKROBACIA - FREERUN - PARKOUR - GYMNASTIKA - POSILŇOVANIE 

Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:   benitim@benitim.sk; +421 940 825 532 
Miesto: veľká/malá telocvičňa školy 
Čas:  UTOROK, ŠTVRTOK  16:00 – 17:00 hod. 
Poplatok:  2x týždenne 60 minút; 120,-€ / polrok  
                                          1x týždenne 60 minút; 75,- € /polrok 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky:  elektronická prihláška na www.benitim.sk  
 
06 BENITIM GYMNASTIKA pre 1.-7. ročník 
Správne držanie tela, spevnenie, formovanie postavy, ohybnosť a pružnosť dosiahneme gymnastikou. Gymnastika je 

mailto:skoly@happykids.sk
mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
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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; +421 940 825 532 
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;  120,-€ / polrok /  
                                           1x týždenne 60 minút; 75€ / polrok 

V cene v cene kurzovného:  tričko ,odmeny pre deti  
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk  
 
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, +421 940 825 532 
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; 67,50 € /polrok / ;  
Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe 
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk 
 
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 14:30, 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 
15:15. 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 16:30. 
https://www.medvedicatour.sk/Tours-and-Events/narnia-lezenie-s-medvedicou-2 

mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
mailto:benitim@benitim.sk
http://www.benitim.sk/
https://www.medvedicatour.sk/Tours-and-Events/narnia-lezenie-s-medvedicou-2
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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 16:30 najneskôr)  
Cieľ.skupina:   deti vo veku od 6 do 15 rokov  
Poplatok:   240€/ polrok 1x týždenne  
V cene je :   tréner, doprava, vstupné na stenu a požičanie výstroje 
Termín úhrady:  najneskôr v deň nástupu na kurz  
Prihlášky:                      www.medvedicatour.sk 
 
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. 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:    sobota dopoludnia 
Poplatok:   vstupné je 1€ na osobu 

1O TENIS 
„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 16,00 -17,00; utorok/štvrtok/piatok 15,00-16,00 

Prihlášky:    u vedúceho krúžku 

Poplatok:    10€ / tenisová hodina  

Termín úhrady:   info u vedúceho krúžku 

Spôsoba úhrady:   pred začatím školského polroka (hotovosť, bankovým prevodom) 

 

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 

mailto:rado.sabata@gmail.com
http://www.advantage-tennis.sk/
mailto:jdetvaj@gmail.com
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Čas:    1x týždenne, každý deň v týždni; Pondelok/ Utorok/ Streda/ 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 15.10.2021 
Spôsob úhrady:  bank. prevodom na účet školy IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:    variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:  11 - kód krúžku 
Prihláška:                    nájdete na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
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 15.10.2021 
Spôsob úhrady:          bank. prevodom IBAN SK4311000000002668250025  
Variabilný symbol:     variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:     12 - kód krúžku 
Prihláška:                    nájdete 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 
Prihláška:                    nájdete 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 
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 

mailto:michal.kascak@narniaba.sk
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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. 

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 I. (5. a 6. ročník) 
Náplň krúžku – hravou formou rozvíjať schopnosti sebavyjadrenia u detí. Ide najmä o tvorivé písanie a kreslenie s 
cieľom obohatiť slovnú zásobu, naučiť sa zrozumiteľne formulovať myšlienky vo vetách alebo obrazoch. Pochopiť 
základy dobrého príbehu a zábavnými cvičeniami odbúrať ostych pri verbálnom prejave. Vedúci krúžku je aktívny 
spisovateľ, ktorý so svojimi bývalými 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. (7. a 8. ročník) 
Náplň krúžku – hravou formou rozvíjať schopnosti sebavyjadrenia. Tvorivé písanie a kreslenie zameriame 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 DIVADIELKO V PODZEMÍ pre deti od 3.ročníka 

Spoznávanie divadla cez tvorivosť, hry, krátke workshopy, prácu s priestorom, kostýmami, rekvizitami. Všetko v jednej 

téme. V príbehu k predstaveniu, ktorý chceme aj prezentovať koncom roka.  

Čas:   utorok  15:00 – 16:00 

Cena za krúžok:  55 eur /polrok (bez možnosti použiť vzdelávací poukaz) 

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

Spôsob úhrady:          info u vedúceho krúžku 

 

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
mailto:zuzana.janekova@narniaba.sk
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17 GAMECRAFT - vytvor si vlastnú PC hru! pre deti 5. – 9.ročníka 

GameCraft - kurz vývoja počítačových hier pre deti od 8 do 15 rokov. Poďte s nami rozvíjať počítačové zručnosti detí 

zábavne a zmysluplne. Má Vaše dieťa rado počítačové hry, a sníva o tom, že by si nejakú chcelo aj samo vytvoriť? 

Prihláste ho na náš kurz GameCraft, kde sa pod vedením šikovných lektorov naučí hry nielen vymýšľať, ale aj 

programovať a kresliť! Kurz GameCraft prebieha prezenčne alebo online. 

Hemisféra ľavá o.z. www.hemisfera.sk (prihláška online) 

Kontakt:   info@hemisfera.sk  

Miesto:   PC Room II, CZŠ Narnia 

Čas:    utorok/streda/ štvrtok 15:00-17:00                                         

Cieľ. skupina:  deti 2. -9. ročníka , max.počet detí 15 

Začiatok:                       05.10. 2021 

Poplatok:   94 €/ mesačne/ 2x týždenne; (nie je možné použiť vzdelávací poukaz) 

                              79 €/ mesačne/ 1x týždenne 

Registrácia:  online formulár na http://hemisfera.sk/gamecraft  

Spôsob úhrady:   bankovým prevodom/faktúra 

 

18 VÝTVARNÝ ATELIÉR ZUZKY ŠICKOVEJ pre deti 5. – 9.ročníka 

Náplň krúžku- rozvoj tvorivosti, výtvarného myslenia a kreativity. Ateliér je zameraný na spontánne výtvarné 

vyjadrovanie vedie deti ku vzťahu k výtvarného umeniu a hľadaniu vlastného slobodného prejavu.  Výstupom krúžku 

sú projekty a výstavy detských prác, ktorých obsah a podoba sa určuje podľa individuálnych záujmov a preferencií 

detí. Cieľom je, aby deti zvládli základné výtvarné zručnosti, prehĺbili umelecké cítenie. Tiež ponúkam pomoc na 

prípravu na stredné školy výtvarného zamerania. 

Vedúci:   Zuzana Šicková 
Kontakt:   zuzana.sickova@narniaba.sk 0903 574343 
Miesto:   miestnosť Majstrovňa  
Výber časov:   utorok 14,15-17,00 (aj od 15,00 podľa rozvrhu detí) alebo piatok 14,00-16,00 
Cieľová skupina: 10 -14 rokov (primárne 5.,6., 7., 8., a 9.ročník) 
Začiatok:   4. októbra 2021 
Poplatok:    220 €/ polrok ( nie je možné použiť vzdelávací poukaz)  1x týždenne  120 minút 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky:   telefonicky, alebo mailom 

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 include, but are 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!  

Vedúci:                                Martina Rundesová,  
Kontakt:                              martina.rundesova@narniaba.sk 
Miesto:                                trieda English department (príležitostne aj kuchynka, ihrisko) 
Čas:                                      štvrtok 15:00 -16:00 
Cieľ.skupina:                      žiaci 2. – 4.ročníka; max 13 detí  
Začiatok:                             7.10. 2021 
Poplatok:                            60 €/školský polrok 

http://www.hemisfera.sk/
mailto:info@hemisfera.sk
http://hemisfera.sk/gamecraft
mailto:zuzana.sickova@narniaba.sk
mailto:martina.rundesova@narniaba.sk
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Termín úhrady:                 do 15.10.2021 
Spôsob úhrady:                 bank. prevodom na č. účtu školy IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:            variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:            (kód krúžku: 19) 
Prihláška:                    nájdete na recepcii školy 
 
ONLINE KURZY CTM ACADEMY 
Odporúčame tiež do pozornosti ponuku Junior online kurzov CTM academy. 
Vek: od 11 rokov  
Deti sa môžu zdokonaliť vo veľmi kvalitných online kurzoch v angličtine pri práci na prírodovedných alebo 
humanitných témach. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.ctm-academy.cz/online/junior-online 

20 YRE - mladí reportéri pre životné prostredie pre deti 5.-9. ročníka 
Kruzok je Mladi reportéri pre životné prostredie/Young reporters for the environment (YRE) YRE = mladí reportéri pre 
životné prostredie. Je to 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 stránke projektu, zapoja sa do 
súťaže. 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, môžeme sa 
prepojiť v medzinárodnej spolupráci (v závislosti od jazykových zručností detí). Po minulé tri roky boli naši žiaci 
neuveriteľne úspešní- vyhrali sme až 4 svetové prvenstvá v kategórii reportáž 11-15 roční. 

Krúžok bude bývať od 6.10.2021 do 1.6.2021 , vždy v stredy od 14.30 do 15.30 , v škole alebo v teréne (podľa potreby 
a vždy budú vedieť vopred) 
Platba je 190€/ rok , možnosť je pre max 15 žiakov druhého stupňa,  
prihlášky sú tu : https://pohodovo.sk/kruzok-yre-2019-2020/ pod „tlačítkom“ prihláška. 

  
20 My TEEN pre dievčatá vo veku 11 - 15 rokov 
Realizujeme s podporou Nadácií SPP a SLSP.  
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 mentorkami/ psychologičkami. Dievčatá sa dozvedia o zdravom 
životnom štýle, ako dbať o svoju fyzičku, ako sa stravovať , ako sa starať o svoju psychohygienu. Program myTEEN 
postavený na aktuálnych potrebách dievčat a skladá sa z 2 častí:  

1x týždenne tréning s profesionálnym trénerom. Tréningy sú zostavené z cvičení z gymnastiky, základov parkouru, 
kruhového tréningu, step aerobicu, sebaobrany, loptových športom lukostreľby, netradičných športov (kin-ball, frisbee, 
indiaca, ringo…). Tréner bude zostavovať tréningy s ohľadom na fyzický stav a aktuálnu kondíciu dievčat. 
1x týždenne skupinový mentoring s psychologičkou -  s dievčatami hovoriť o sebarozvoji, vzťahoch v škole a s 
kamarátmi, poznaní samej seba, zvládaní  stresových situácií, riešení konfliktov, rizikách sociálnych sietí a ďalších 
témach, ktoré vyvstanú. Budeme dievčatá edukovať o zdravom životnom štýle, motivovať ich k záujmu o pohyb, zdravú 
stravu, psychohygienu a livestylové témy.  
 
Vedúci:   Mária Mináriková  
Kontakt:  benitim@benitim.sk; +421 917 576 093 
Čas:   Tréning: Štvrtok 15:00 -16:00 veľká telocvičňa,  
                                           termín mentoringov si nastavia dievčatá podľa rozvrhu  
Poplatok:   2x v týždni / 30 tréningov + 30 mentoringov v roku/ 105 € polrok  

https://www.ctm-academy.cz/online/junior-online
https://pohodovo.sk/kruzok-yre-2019-2020/
mailto:benitimpredeti@gmail.com
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Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe 
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk 
 
21 Brick by Brick – zážitkové vzdelávanie s LEGO® kockami 

PREDSTAVME SI TÉMU → POSTAVME SI MODEL → ZAHRAJME SA 
To je hlavný princíp ako deti uvádzame do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied. A to všetko 
s pomocou LEGO® kociek. V rámci kurzu si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne 
zručnosti, ale aj schopnosť kriticky myslieť či spolupracovať s druhými. Program Brick by Brick naučí deti praktické 
zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny 
sú vedené hravou a zábavnou formou (edutainment). Špeciálne vyškolení lektori sa pri tom opierajú o metodiku Brick 
by Brick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok po kroku vypracovaná.  
AKO TO FUNGUJE? 

 predstavíme jav – lektor oboznámi deti s témou, 
 postavíme a vyskúšame model – deti si ho sami postavia podľa našich návodov, 
 hráme sa a objavujeme – vyskúšame, ako to funguje a naučíme sa to. 

Viac o metodike nájdete na https://brickbybrickbratislava.sk/metodika/ 

Vedúci:   Kvalifikovaný lektor z tímu Brick by Brick Bratislava 
Kontakt:  0905 115 008, murbasek@brickbybrickbratislava.sk (Martina Urbašek – manažér) 
Web stránka:  www.brickbybrickbratislava.sk  
Miesto:   učebňa v CZŠ Narnia 
Čas:   STREDA 15:00-16:00 
Cieľová skupina:  žiaci 2.-4. ročníka, max. 12 detí v jednej skupine 
Začiatok:  6.10.2021 
Prihlášky:  online prihláška na https://brickbybrickbratislava.sk/prihlaska-zs/  
Poplatok:  120 Eur/ školský polrok 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na základe online prihlásenia cez web stránku 
Krúžok zabezpečuje externý partner: Brick by Brick Bratislava (Happy Academy Slovakia, s.r.o.) 

22 Role - Playing in English  
Role-Playing in English mixes the excitement of an Action/Roleplaying Game with the creativity of Theatre and 
Storytelling. Here you’ll have the opportunity to participate in one of various pen-and-paper roleplaying games – 
including Dungeons & Dragons and Call of Cthulhu – in English! Create adventurers and investigators with special 
abilities, backstories, and personalities and use them to act out adventures and mysteries all over a world we will 
develop together. Owning a set of roleplaying dice is recommended but not required! 
  
Lektor:                                Austin Uram, English and Drama Teacher 
Kontakt:                              austin.uram@narniaba.sk 
Miesto:                                trieda English department LD2 
Čas:                                      štvrtok 15:15-16:15; 
Cieľ.skupina:                      žiaci 5. - 9.ročníkov, 
Začiatok:                             7.10.2021 
Poplatok:                            60 €/školský polrok,  
Termín úhrady:                 do 15.10.2021 
Spôsob úhrady:                 bank. prevodom na IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:          variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:           22 - kód krúžku 
Prihláška:                          prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 
 

http://www.benitim.sk/
https://brickbybrickbratislava.sk/metodika/
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