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Ponuka krúžkov pri CZŠ Narnia pre školský rok 2016/2017 
 
VZDELÁVACIE KRÚŽKY 
01 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  
02 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY Z MATEMATIKY  
03 ENGLISH CLUB 
04 NEMECKÝ JAZYK  
07 LEGOROBOTICKÝ KRÚŽOK – I.stupeň – sa neuskutoční 
08 LEGO-ROBOTICKY KRÚŽOK - II.stupeň  
09 Brick by Brick - vzdelávanie STEM prostredníctvom Lego kociek  
10 MATEMATISKO   
11 ŠACHOVÝ KRÚŽOK  
35 KURZ VÝVOJA PC HIER – Gamecraft – nové 
36 VEDECKÉ POKUSY – nové 
37 ELEKTRO HRY – sa neuskutoční 
 
UMELECKÉ KRÚŽKY 
12 ARTE KLUB s Vierkou Hojnošovou 
13 TANEČNÉ DIVADLO 
14 HUDOBNÝ KRÚŽOK 
15 SUPERAR - nové 
16 KERAMIKA 

17 VÝTVARNÝ KRÚŽOK  I. STUPEŇ - VÝTVARNÉ POKUSY   
18 VÝTVARNÝ KRÚŽOK - MALIARSKE TECHNIKY 

19 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA  

33 MAJSTRI PERA A CERUZKY – nové 

34 KREATÍVNE PÍSANIE  – nové 

 

ŠPORTOVÉ KRÚŽKY 

20 TENIS 

22 CIRKUS KUS 

23 BENI Športmaniak 6-9r. 

24 TEEN age ŠPORT 10-15 r. – nové   

39 BENI Klub GYMNASTIKA – nové 

25 BENI DANCE  

26 BASKETBALOVÝ KRÚŽOK pre dievčatá 

28 FLORBAL FBC Lions  

29 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  

30 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU a iné (korčulovanie in-line, ľadové korčulovanie...) 

38 FUTBAL 

 
INÉ 
31  Dungeons and Dragons  

32  SKAUTSKÝ KRÚŽOK – nové 
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VZDELÁVACIE KRÚŽKY 
 
01 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  
Doplňujúce vyučovanie pre žiakov 8. a 9.ročníka  
Vedúci:   Monika Haburajová 
Kontakt:   monika.haburajova@narniaba.sk 
Miesto:   trieda  
Čas:  Podľa rozvrhu žiakov 8. a 9.ročníka, okt-marec 
Poplatok:  45 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady:  do 23.09.2015 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka  
Špecifický symbol: (kód krúžku: 01) 

Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola  
 
02 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY Z MATEMATIKY  
Doplňujúce vyučovanie pre žiakov 8. a 9. triedy.  
 
Vedúci:  Milica Holecová 
Kontakt: milica.holecova@narniaba.sk 
Miesto:   trieda  
Čas:  Podľa rozvrhu žiakov 8. a 9. triedy, okt-marec 
Poplatok:  45 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz  

Termín úhrady:  do 23.09.2015 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 02) 

Poznámka:   V prípade kombinácie 01 (Príprava na pohovory zo Sj a lit.) a 02 (Príprava na pohovory z 
matematiky) je ročný poplatok znížený na 70 €. Použite kód 12.  

Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola  
 
03 ENGLISH CLUB  
Pokračujeme s kreatívnym klubom v anglickom jazyku pod vedením našich lektorov. Cieľom je zlepšovať 
komunikačné zručnosti.  
Come and join the fun while you practice your English! We will do different activities together each time that we 
meet so there is always a surprise! Activities are including, but not limited to:  
outdoor games (in English), art projects / crafts, watching films, indoor games played in America, dramas, 
reading books, and much much more (in English). We hope to see you there!  
 
Vedúci:  Veronika Baumgartnerová 
Kontakt: veronika.baumgartnerova@narniaba.sk 
Miesto:  trieda English department  
Čas:  utorok 15:00-16:00 1.-2.ročníky 

štvrtok 15:00-16:00 3.-4.ročníky 
Cieľ.skupina:  žiaci I. stupňa; max 15 detí  
Poplatok:  50 €/školský rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady:  do 23.09.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 03) 
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Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 

 

04 NEMECKÝ JAZYK DEUTSCH KLUB 

Krúžok bude viesť naša dobrovoľníčka z Nemecka, Marie Frohlich. Klub bude prebiehať zábavnou formou s 

dôrazom na to, aby sa deti učili komunikovať s rodeným hovoriacim. 

Kontakt: kristina.kallova@narniaba.sk 

Vedúci:  Kristína Kallová 

Miesto:   trieda v jazykovom departmente LD2 

Čas:   streda, 15:00-16:00 

Poplatok:  10 €/školský rok  

Spôsob úhrady: v hotovosti na recepcii školy 

Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 

 

07 LEGO-ROBOTICKY KRÚŽOK- I.stupeň  – sa neuskutoční 
Krúžok pre tých, ktorí majú radi roboty z lega. Budeme stavať roboty a ich ihrisko s prekážkami. Budeme 
pracovať aj na výskumnej úlohe a učiť sa spolupráci v time. 
 

Vedúci:                  Kvalifikovaný lektor z teamu Brick by Brick 
Kontakt:                 0915711115 (Eva Ščerbová – account manager) 
Miesto:  v učebni PC room 
Čas:   štvrtok 15:00 – 16:30  
Cieľ.skupina:  žiaci 2.-3.-4.ročníka; max 15 detí  
Poplatok:  99€ /školský polrok,  
Termín úhrady:  po dohode s lektormi 
Spôsob úhrady: prevodom na bankový účet, na základe elektronickej faktúry, vygenerovanej na základe 
online prihlásenia cez link  tu:  
http://www.brickbybrick.sk/kurzy/ve-ky-inzinier-na-zakladnej-skole 
Krúžok zabezpečuje externý partner:  Empire know-how institute 

 
08 LEGO-ROBOTICKY KRÚŽOK - II.stupeň 
Krúžok pre tých, ktorí majú radi roboty z lega, baví ich programovanie, technika alebo výskumníctvo. Budeme sa 
pripravovať na súťaž First Lego League. Budeme stavať roboty a ich ihrisko s prekážkami, programovať (NXT) 
úlohy. Budeme pracovať aj na výskumnej úlohe a učiť sa spolupráci v tíme. Radi privítame na krúžku aj rodičov. 
 
Vedúci:  Dada Môťovská - skúsená trénerka tímov FLL (First Lego League) 
Kontakt: dagmar.motovska@narniaba.sk 
Miesto:   v učebni majstrovania 
Čas:   streda 15:00 – 16:30 
Cieľ.skupina:  žiaci 5.-6. -7.ročníka; max 12 detí  
Poplatok: 60€ /školský polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
Termín úhrady:  do 23.09.2015 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 08) 

Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 

 
 

mailto:kristina.kallova@narniaba.sk
http://www.brickbybrick.sk/kurzy/ve-ky-inzinier-na-zakladnej-skole
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09 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 jednak  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 nižšie: https://www.youtube.com/watch?v=jp7-XYPnVrI  
 
Vedúci:                  Kvalifikovaný lektor z teamu Brick by Brick 
Kontakt:                 0915711115 (Eva Ščerbová – account manager) 
Miesto:                učebňa bude ešte upresnená 
Čas:                         15.00 – 16.00   
Cieľ.skupina:        žiaci I. stupňa;  max 14 detí   
Poplatok:   69 Eur / školský polrok (12 hodín)  
Spôsob úhrady: prevodom na bankový účet, na základe elektronickej faktúry, vygenerovanej na základe 
online prihlásenia cez link  tu:  
http://www.brickbybrick.sk/kurzy/ve-ky-inzinier-na-zakladnej-skole 
Krúžok zabezpečuje externý partner:  Empire know-how institute 
 
10 MATEMATISKO  
Krúžok zábavnej matematiky. Krúžok pre všetkých, ktorí chcú precvičiť svoje mozgové závity riešením 
netradičných úloh, hraním logických hier a objavovaním krás matematiky  
 

Vedúci:   Katka Marčeková 
Kontakt:  ceky096@gmail.com 
Miesto:   trieda 
Čas:   čas ešte nie je upresnený 
Cieľ.skupina:  žiaci 4.a 5.ročníka; žiaci 6.a 7.ročníka; min. 5 - max.20   
Poplatok:  30€/polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady:   
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol:  rodné číslo žiaka 

Špecifický symbol:  (kód krúžku: 10) 
Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola  
 
11 ŠACHOVÝ KRÚŽOK  
Základy šachovej hry pod vedením Michala Kaščáka v knižnici 
 
Vedúci:   Michal Kaščák 
Kontakt:   michal.kascak@narniaba.sk 
Miesto:  knižnica 
Čas:  3 skupiny- pondelok 14:00; piatok 13:00; piatok 14:10 
Poplatok:  30€ / polrok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady: do 23.09.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol:  rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 11) 
Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 

https://www.youtube.com/watch?v=jp7-XYPnVrI
http://www.brickbybrick.sk/kurzy/ve-ky-inzinier-na-zakladnej-skole
mailto:michal.kascak@narniaba.sk
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Krúžok zabezpečuje škola 
 
12 ARTE KLUB s Vierkou Hojnošovou 
Cieľom našich ARTE stretnutí bude poskytnúť deťom priestor na uvoľnenie, sebavyjadrenie, sebareflexiu, 
vizuálne i verbálne usporiadanie, či spracovanie zážitkov. Výtvarná tvorba, ktorej sa budeme venovať, zároveň 
podporí kreativitu detí, posilní ich koncentráciu a vnímavosť.  Dôležitý pre nás však bude proces tvorby, nie jeho 
výsledok.  
 
Vedúci:   Vierka Hojnošová 
Kontakt:   viera.hojnosova@gmail.com;  tel: 0901 788 744 

Miesto:  v priestoroch Narnie 

Čas:   každý UTOROK 15:00-16:15 

Cieľ.skupina: umeniachtivé deti rôzneho veku, maximálny počet - 10 

Poplatok:   125€/školský rok, vrátane materiálu, bez možnosti použiť vzdelávací poukaz 

Začiatok:  4.10. 2015 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 
13 TANEČNÉ DIVADLO 
Krúžok plný divadelných zážitkov, tanca, tanečných a dramatických hier, zábavy. Príbeh, epizody, hra.  

Téma: „Na povale“.   

Vedúci:   Zuzana Janekováv spolupráci s Máriou Fábryovou 
Kontakt:   zuzana.janekova@narniaba.sk  

Miesto:   divadelná miestnosť v Narnii 

Čas:    pondelok 14:30 – 16:00; utorok  14:30 – 16:00   

Cieľová skupina: pre deti 2.ročníka - 7.ročníka 

Poplatok:   Pondelok 14,30 – 16,00  tanečná zložka, 50€/školský polrok 

                                            Utorok     14:30 – 16,00 dramatická zložka, 50€/školský polrok 

V prípade návštevy oboch častí Tanečného divadla, poplatok za polrok 80 eur. Niektoré hodiny budeme spájať, 

tému spracujeme spoločne. (bližšie informácie tým, ktorí sa prihlásia, alebo prejavia záujem).                                         

Bez možnosti použiť vzdelávací poukaz. 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

14 HUDOBNÝ KRÚŽOK  
Hra na vybratých hudobných nástrojoch (klavír, flauta a gitara) v spojení s teóriou. Deti sa učia väčšinou v 
dvojiciach, teória je pripravená pre 2 skupiny - mladších a starších žiakov.  
 
Vedúci:   Peter Koller 
Kontakt:   tel: 0902 485 334 
Miesto:  hudobná miestnosť na 1.poschodí 
Čas:   po dohode s učiteľom v čase od pondelka do štvrtka, po skončení vyučovania do 17:00  
Poplatok:   25 € / mesačne; bez možnosti použiť vzdelávací poukaz 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

mailto:viera.hojnosova@gmail.com
mailto:zuzana.janekova@narniaba.sk
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Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

15 SUPERAR – nové 

Čo je Superar?  

Od roku 2009 poskytuje medzinárodná iniciatíva Superar so sídlom vo Viedni špičkové bezplatné hudobné 

vzdelávanie všetkým deťom, bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie, či kultúrnu identitu a jeho výsledky 

prezentuje prostredníctvom detských speváckych zborov a orchestrov. Ide o systematické, pravidelné a 

dlhodobé vzdelávanie – v rámci školského vyučovania i mimo neho.  Superar nevyhľadáva talenty, ale je 

otvorený všetkým deťom ktoré majú záujem o hudbu. Cieľom je pomôcť objaviť a umocniť talent a tvorivosť, 

ktoré sa skrývajú v každom dieťati. Okrem práce na individuálnom repertoári každého jednotlivého spevokolu, 

sa deti venujú aj nácviku skladieb spoločných pre celú Superar sieť, ktoré pravidelne predstavujú  na 

vystúpeniach na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti pracuje s deťmi, ktoré hovoria 29timi rôznymi 

materinskými jazykmi. Zo 16tich lokalít Rakúska sa táto iniciatíva postupne preniesla do Bosny, Rumunska, 

Švajčiarska a na Slovensko. 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. Na Slovensku Superar spolupracuje s 

Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Prvý slovenský zbor Superar vznikol v Banskej 

Štiavnici v roku 2013.  

V tomto školskom roku 2016/2017 sa Superar rozrastá o nové spevácke zbory v ZŠ Plavecký Štvrtok a CZŠ 

Narnia. Prijímame aj deti z iných základných škôl. V Narnii sa budeme spoločne stretávať 2 x do týždňa, na 90 

minútových nácvikoch. Ich 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 

v Plaveckom Štvrtku a vo Viedni.  

Vedúci:   Erika Krkošková, Lenka Bradňanská 

Kontakt:   erika.krkoskova@gmail.com 
Miesto:   učebňa HV 
Čas:    utorok a štvrtok 15.00 - 16.30 (je potrebné absolvovať v týždni oba nácviky) 
Poplatok:   0€ 
Prihlášky:  prosíme odovzdať na recepcii školy 

http://slovakia.superar.eu/ 
https://www.facebook.com/superarsk 
http://www.superar.eu/ 

 

16 KERAMIKA  

Práca s hlinou a vlastnou fantáziou v našej keramickej 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 z 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 

mailto:erika.krkoskova@gmail.com
http://slovakia.superar.eu/
https://www.facebook.com/superarsk
http://www.superar.eu/


7 
 

Kontakt:   jdetvaj@gmail.com;  tel: 0907 735 220  
Miesto:  keramická miestnosť v suteréne školy 
Čas:   1x týždenne, každý deň v týždni;   

pondelok – štvrtok : 14:45 –16:15 zmiešané vekové skupiny;   
piatok – 13:30 – 15:00h 

Cieľ.skupina:  žiaci všetkých ročníkov; max 15 detí 
Poplatok:   144€ / školský rok 
 72€/polrok, vrátane materiálu, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
Termín úhrady:  do 23.9.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol:  (kód krúžku: 16) 
Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola  
 

17 VÝTVARNÝ KRÚŽOK  I. STUPEŇ- VÝTVARNÉ POKUSY   

VÝTVARNÉ POKUSY  na rôzne témy – krúžok je vhodný pre mladšie deti  1.stupňa.  Počas  práce na motiváciu, 

podporu sústredenia a vytvorenie príjemnej atmosféry predčítanie z detských kníh. Individuálna pomoc lektorov 

akd.mal.Lucie Lebišovej a Mgr.Art. Petra Polgára. Každý týždeń nová téma,  rôzne techniky kresliarske 

a maliarske podľa záujmu, odlievanie do sadry z hlinenej formy, mozaika. Rodičov pravidelne informujem 

mailom o programe, práce skupiny je možné vidieť na verejnej facebookovej stránke Atelier Na Hrebienku. 

Všetky práce deti dostanú domov.  Počet detí v skupine  - 10 

Vedúci:   Lucia Lebišová 

Čas:   pondelok 15.00 - 16.30 

Cena:     220 eur školský rok, nie je možné použiť vzdelávací poukaz.  

Platba:   do konca septembra na účet SK21 8360 5207 0042 0313 9967.  

Kontakt:   0948 345 229, lebisova@ateliernahrebienku.sk. 

18 VÝTVARNÝ KRÚŽOK - MALIARSKE TECHNIKY 

Krúžok je určený pre deti zmiešaného veku, ktoré rady maľujú  štetcom. ( Ale  prispôsobím sa aj vyhraneným 

kresliarom). Plánujem prejsť s deťmi  viaceré maliarske postupy – akvarel na papieri a hodvábe, tempera na 

papieri aj na plátne, akryl, olejová maľba s prípravou podkladu, enkaustika.  Táto náplň je  vhodná pre deti, ktoré 

už v minulosti na krúžok chodili. Témy sa budú meniť podľa zvládnutej techniky, pre časovú náročnosť  budeme 

na jednotlivých prácach pokračovať viac hodín. Rodičov pravidelne informujem mailom o programe, práce 

skupiny je možné vidieť na verejnej facebookovej stránke Atelier Na Hrebienku. Všetky práce deti dostanú 

domov. Počet detí v skupine  - 10 

Vedúci:   Lucia Lebišová 

Čas:   streda 15.00 - 16.30 

Cena:     220 eur školský rok, nie je možné použiť vzdelávací poukaz.  

Platba:    do konca septembra na účet SK21 8360 5207 0042 0313 9967.  

Kontakt:   0948 345 229, lebisova@ateliernahrebienku.sk 

19 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA  
Kreatívny krúžok korálkovania, na ktorom je možné vyrobiť si náušnice, náramky, náhrdelníky, prívesky, 
darčekové krabičky, prívesky pre seba, alebo ako darček pre niekoho, koho chcete potešiť. Z každého krúžku si 
dieťa odnesie svoj výrobok.  
Podľa počtu nahlasených detí a v závislosti od rozvrhu hodín je možné krúžok pre mladšie deti začať aj skôr  

mailto:jdetvaj@gmail.com
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(13:35 hod). V prípade záujmu – po dohode je možné mať krúžok aj v piatok – čas záleží od rozvrhu hodín. Deti 
zo starších ročníkov, ktoré sú zručné a samostatné sa naučia tvoriť aj zložitejšie výrobky z korálikov, drôtu, šité 
výrobky. 
 
Vedúci:   Dana Kadašová 
Kontakt:   kadasova@centrum.sk;  tel: 0905 814 485 
Miesto:  učebňa v CZŠ Narnia, bude ešte upresnená 
Čas:  Štvrtok 2 skupiny – 13:45-14:50, 15:00 – 16:10,  70 minút 
Cieľ.skupina:  I. aj II.stupeň; max 12 detí 
Poplatok:   45€ / polrok, vítané su aj mamičky – cena za vstup 3€, bez možnosti použitia VP 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
20 TENIS 
Ponuka z tenisovej školy Ing. Milana Majdu.Tenisová škola ponuka 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 (forhend, bekhend, 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, … atd.) Tenis vždy patril k 

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

Vedúci/tréneri:  Ing. Milan Majda - I. trieda STZ 
                 Mgr. art. Michaela Majdová - III. trieda STZ 
                 Ing. Martina Búryová - III. trieda STZ 
Kontakt:   martina.buryova@gmail.com;  tel: 0903 404 296 
Miesto:   kurty za školou, školská telocvičňa 

Čas:    Pondelok - Piatok - od 14:00 - 15: 00 hod.  
výber zo školského prostredia 13:40 - 14:00 - prezlečenie do športového odevu, teoretická príprava. 14:00-14:45 
hod.(fyzický tréning) odovzdanie do školského prostredia/.  
                                           Pondelok: 16:00-17:00 hod. 
                                           Streda od 15:00- 18: 00 hod. 
                                           Piatok - 14:00 - 14:45-15:45 hod.(výber 13:30,14:30 hod.), (fyzický tréning). 
Individuálne tréningy: Sobota, Nedeľa - 9:00- 12:00 hod. 
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 

22 CIRKUS KUS 
Tréning nového cirkusu to je kopa zábavy a pohybu, balansovania, stavania pyramíd, žonglovania a klaunovania 
pre všetky deti. Nový cirkus je: Gymnastika a pohybova ́priṕrava; základy akrobacie; balančné cvičenia; 
žonglovanie; divadlo a klauniad́a.   
Ako kurz prebieha ? 

mailto:kadasova@centrum.sk
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Na začiatku tréningu sa poriadne zahrejeme, rozcvičíme a ponaťahujeme. V akrobaticko-gymnastickej príprave 

sa naučíme základné gymnastické prvky, vďaka čomu zpružníme a posilníme naše telo. Na tréningu budeme 

pracovať na našej šikovnosti, motivácii učiť sa a napredovať. Počas kurzu pracujeme na: 

 pohybovom systéme – gymnastikou a posilňovaním svalov 

 šikovnosti– vďaka tréningu so špeciálnym žonglérskym materiálom 

 tvorivosti – vďaka divadelným cvičeniam, tým, že sa učíme nové triky 

Na kurzoch venujeme velǩú pozornost ̌bezpecňosti, aj preto je maximálny limit 12 detí. Kurzy vedie lektorka so 
skúsenostǎmi zo zahranicǐa a zahranicňy ́asistent. Na kurzoch sa komunikuje aj v Anglickom jazyku. Viac 
informaćii ́na http://www.cirkuskus.sk 

 
Vedúci:   Katarína Hudecová 
Kontakt:   cirkusovaskola@gmail.com; tel: 0902 107 885 
Miesto:  veľká/malá telocvičňa 
Čas:   streda 13:45 -14:45 VT, 15:00-16:00 MT;  
Cieľ.skupina:  deti a mládež 6 -12 rokov, min. 8 - max.12 
Poplatok:   1. polrok 56€ (14 lekcií á 4 eur); 2. polrok 68€  (17 lekcií á 4 eur) 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom IBAN: SK7483300000002200545223; BIC: FIOZSKBAXXX 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
23 BENI klub – ŠPORTmaniak  6-9 rokov 
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: GYMNASTIKA, KIN BALL, 

ATLETIKA, KARATE/JUDO, ŠERM, FREZBEE, TENIS, FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL, 

HÁDZANÁ. Tréningy sú vedené zábavne, striedaním športov udržiavame záujem dieťaťa. Výsledkom tréningov je 

poznanie športov, zručnosti 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. Rodičov 

pozývame na OTVORENÉ HODINY, kde si môžu zašportovať spolu s deťmi. Všetky deti zažijú pocit úspechu, aj tie 

menej smelé a športovo zdatné! Špecializované športy trénujú tréneri z daného oboru, absolventi FTVŠ, ktorí 

spĺňajú výberové pedagogické kritériá BENI klubu, sú preškolovaní v detskej motivácii. 

Vedúci:   Šimkovič Juraj  

Kontakt:   benitimpredeti@gmail.com; 0902 300 745  

Miesto:   veľká telocvičňa školy  

Čas:    UTOROK a ŠTVRTOK 15:00 – 16:00  

Cieľ.skupina:   6-9 rokov Sportmaniak 

Poplatok:   2x60 minút - 40€ / štvrťrok alebo 1x60 minút - 20€ / štvrťrok + 20€ zápisné  

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk  

Krúžok zabezpečuje externý partner  

 
24 TEENage ŠPORT 10-15 r. – nové 
Cieľom je priviesť k pravidelnému športovaniu deti vo veku 1é -15 rokov športami, vyhľadávanými touto 
vekovou kategóriou: PARKOURE  (práca s vlastným telom / akrobacia), KIN-BALL,  POSILŇOVANIE,  KONDÍCIA,  
SEBAOBRANA, BASEBALL, RUGBY  
 
Vedúci:   Šimkovič Juraj 

http://www.cirkuskus.sk/
mailto:cirkusovaskola@gmail.com
mailto:benitimpredeti@gmail.com
http://www.benitim.sk/
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Kontakt:   benitimpredeti@gmail.com;  tel: 0902 300 745 
Miesto:  veľká telocvičňa školy 
Čas:  ŠTVRTOK 15:00 – 16:00   
Cieľ.skupina: 12-15 rokov TEENage 
Poplatok:   1x60 minút - 20€ / štvrťrok + 20€ zápisné 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky:  elektronická prihláška na www.benitim.sk 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
25 BENI DANCE 

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,ORIENT, CHEERLEADING, 

KLASIKA, GYMNASTIKA, SCÉNICKÝ TANEC/ SHOW dance. Dieťa získa do budúcna všestranný tanečný rozsah  

základ pre rôzne tanečné štýly.Náš cieľ je rozviť 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.  
 
Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:   benitimpredeti@gmail.com; tel: 0905 508 129. 
Čas:    UTOROK 13.40- 14.40 začiatočníci MT , 15:00 - 16:00 pokročilí – malá telocvičňa MT 

                                           ŠTVRTOK 13.30- 14.30 začiatočníci - posilovňa, 15:00 - 16:00 pokročilí - divadelná sála 

Cieľ.skupina:   dievčatá a chlapci 6 - 8 rokov, 9 - 11 rokov, 12 - 15 rokov 

Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí 

Poplatok:   2x 60 minút / 60  tréningov  / 30€ za štvťrok + 20€ zápisné 

Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe 

Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk 

Krúžok zabezpečuje externý partner  

26 BASKETBALOVÝ KRÚŽOK 
Dievčatá môžu pod vedením trénerov I. a II. triedy naplniť svoje športové ambície. 
Výhodou je možnosť zaradenia do družstiev BK Petržalka a hrať pravidelné súťaže. 
 
Vedúci:   Mgr.Marián Pospišil 
Kontakt:   pospisil51@centrum.sk;  tel: 0911 59 59 84 
Miesto:  telocvičňa školy 
Čas:   pondelok, štvrtok a piatok, 17:00 – 18:30 
Cieľ.skupina:  dievčatá II. stupeň 
Poplatok:   mesačné platby 10 €; je možné použiť vzdelávací poukaz 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
28 FLORBAL FBC Lions  
Na škole funguje florbalový klub FBC Lions Bratislava.  Tento klub vznikol v roku 2012, postupne začal hrať 

regionálnu bratislavskú ligu a každoročne postupuje jedna z vekových kategórii na majstrovstvá Slovenska.  

Florbalový klub je organizovaný Občianskym združením Archenland, ktoré je spravované rodičmi Narnie. Do 

florbalového klubu robíme nábor prvákov (chlapci aj dievčatá), ale otvorení sme aj pre ostatné vekové kategórie. 

Daniel Plašek, študent FTVŠ. 

http://www.benitim.sk/
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Vedúci:   Roman Kičko v spolupráci s Danielom Plášekom, študentom FTVŠ,  

Kontakt:   plasek.fbclions@gmail.com;  tel: 0918 342 320 

Miesto:   DK Lúky 

Čas:    info u vedúceho krúžku  

Poplatok:   info u vedúceho krúžku 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku   

Krúžok zabezpečuje externý partner  

29 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  
Florball pre všetkých 

Piaty školský rok chceme začať hrať pravidelne každú druhú sobotu od 11-12:30 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:   tel: 0949 658 321 

Miesto:   telocvičňa školy 

Čas:    podľa rozpisu 

Poplatok:   vstupné je 1€ na osobu 

 
30 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU a iné aktivity z ponuky Happy Kids 

Happykids 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 sa deti 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, 0948 365 866  

Miesto:         Plaváreň Central   

Čas:                utorok a štvrtok 15:00-16:00  (s odvozom 14:30 – 16:40)             

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

Poplatok:           52 eur/ 1 mesiac 1x týždenne     

Termín úhrady:   najneskôr v deň nástupu na kurz 

tel:0905%20492 171
mailto:skoly@happykids.sk
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Spôsob úhrady:   bankovým prevodom na číslo účtu 2936191958/ 0200 

Prihlášky:      telefonicky alebo mailom  

Ostatné pohybové aktivity v ponuke HAPPY KIDS – nové 

Kurz in-line korčuľovania: 5€/hodina/žiak;  

Platba:    paušálne na daný mesiac a minimum detí na kurz je 6 

Miesto:   areál školy 

Začiatok:  september 

Ľadové korčuľovanie:  1 x týždenne v čase od 13:00-14:00  

Cena 156€/3mesiace aj s dopravou 

Miesto:   Hokejová hala Petržalka 

 

Ľadové korčuľovanie:  intezívny kurz 5x 1hodina; pondelok - piatok 

Cena 50 Eur/5 lekcií, cena bez dopravy, doprava sa vypočíta na základe počtu prihlásených detí 

Miesto:   Hokejová hala Petržalka 

Krúžok zabezpečuje externý partner  

31 Dungeons and Dragons 
Krúžok "Dungeons and Dragons" - Americká stolová hra, spočívajúca v spoločnom skupinovom vymýšľaní a 
prežívaní dobrodružného fantasy príbehu.  
 
Miesto konania:  knižnica, 1 x do týždňa. Informácie o presnom čase konania: u knihovníka.  
Poplatok   (jednorázový): 20 eur.  
Peniaze sa použijú na nákup manuálov, podkladov k príbehom, príp. ďalších pomôcok, ktoré zvýšia zážitok z hry. 

Spôsob úhrady:   bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 31) 

Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
32 SKAUTSKÝ KRÚŽOK– nové 

Skauting ponúka priestor rozvíjať sa po všetkých stránkach - skautská družina je miestom na budovanie vzťahov, 

hry a športy pomáhajú deťom napredovať po fyzickej stránke a rôzne tvorivé dielne a ďalšie aktivity podporujú 

kreativitu. Na pravidelných stretnutiach sa snažíme každý týždeň ponúknuť deťom pestrý program aktivít, ktoré 

potom zúžitkujú nielen na víkendových výpravách a letnom skautskom tábore, ale aj v bežnom živote.  

Ak máte pocit, že zažiť niečo nové je to pravé pre Vaše deti, neváhajte a príďte sa pozrieť na prvé stretnutie v 

stredu 14.9. o 16:00 hod. do tvorivej miestnosti (pri telocvičniach). Tešíme sa na Vás! :) 

Vedúci:    Tomáš Jasenovec 

Kontakt:    jasenovect@gmail.com; tel: 0905 252 784 

Miesto:    tvorivá miestnosť (pri telocvični) 

Čas:    streda - 16:00-18:00 (prvé stretnutie bude 14.9.) 

Ročníky:    6. až 8. (v prípade záujmu je možné urobiť aj výnimku) 

Poplatok:    20€ / polrok 

Termín úhrady:   do 31.10.2016 

Spôsob úhrady:   bankovým prevodom na číslo účtu: SK1452000000000008474112  

mailto:jasenovect@gmail.com
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                                                         (do poznámky uviesť meno dieťaťa) alebo osobne 

Prihlášky:    netreba, stačí prísť! ;) 

 

33 MAJSTRI PERA A CERUZKY – nové 

Náplň krúžku – rozvíjanie tvorivého písania a kreslenia, obohacovanie slovnej zásoby, formulovanie myšlienok 

formou viet alebo obrazov  

Vedúci:    Dušan Brezany 

Kontakt:    dusan.brezany@narniaba.sk 

Miesto:    trieda 3.C 

Čas:    streda – 14:30-15:30 (prvé stretnutie bude 14.9.) 

Cieľ.skupina:    10 rokov (3.ročník, 4. ročník) 

Poplatok:    30€ / polrok 

Termín úhrady:   info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:   info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

34 KREATÍVNE PÍSANIE – nové 

Krúžok je primárne určený deťom  2. a 3. ročníka, ktoré zatiaľ neobjavili radosť z písania  a/alebo sa chcú naučiť 

okrem iného aj písať písaným písmom.  Jeho náplňou je nechať deti zažiť zmysel písania, zapisovania a tvorby 

textov (akýchkoľvek) vôbec. Ukazuje sa totiž, že až keď deti zažijú dôvody prečo a ako písmo vzniklo, objavia 

a prejdú si túto cestu v stopách objaviteľov, objavia spolu s významom písania aj radosť z neho. Cieľom krúžku je 

vytvoriť deťom prostredia pre kreatívne objavovanie písania  tak, ako ho zažívajú pre matematiku v Hejného 

prostrediach. Prejdeme  v nich spolu históriu vzniku písma, staneme sa na okamihy jaskynnými ľuďmi, snažiacimi 

sa zanechať odkazy, postupne potom prejdeme cez rôzne formy zachytávania obsahov tak, ako  sa kedysi 

historicky objavovali až po súčasnosť. Budeme sa venovať aj písanému písmu, ktoré sa deti v prípade záujmu 

budú môcť naučiť  so zreteľom na správnu metodiku písania. V závere spolu prejdeme minidobrodružstvá, 

v ktorých deti zažijú, ako správnosť písania (pravopisná) mení celý obsah príbehu. V závere prejdeme aj na iné 

symboly , ktoré začali s modernou dobou vstupovať do písomných prejavov a zažijeme ich použitie 

a interpretácie.  

Budeme používať rôzne materiály- od kriedových pastelov, cez hlinu, špagátiky atd. Modelovať, tvoriť, písať 

rôznymi materiálmi až po súčasné perá a cez klávesnice. Krúžok bude  teda naplnený zážitkovými spôsobmi 

práce a kreativitou 

 

Vedúci:    PaedDr. Noščáková Ľubica 

Kontakt:    lubica.noscakova@narniaba.sk  

Miesto:    učebňa majstrovania 

Čas:     piatok cca 13:30-14:30 – doladím podľa možností záujemcov  

(60 min/stretnutie – spolu cca 32 stretnutí, kalendár dám vopred) 

Cieľ.skupina:    žiaci 2.a 3.ročníka; max 10 detí;  

(v prípade zvýšeného záujmu a časových možnosti je možné otvoriť ešte jednu skupinu) 

Poplatok:    100€ / školský rok, vrátane materiálu, bez možnosti použiť vzdelávací poukaz 

Termín úhrady:   do 23.09. 2015 

Spôsob úhrady:   info u vedúceho krúžku, prevodom na účet OZ Pohodovo 

Krúžok zabezpečuje externý partner OZ Pohodovo 

mailto:lubica.noscakova@narniaba.sk
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35 KURZ VÝVOJA PC HIER – Gamecraft- nové 
Na kurze si deti majú možnosť vybrať z viacerých projektov z oblasti hernej grafiky, programovania a 
gamedizajnu a rozvinúť tak širokú paletu schopností, ktoré sú dôležité pre život v dnešnej dobe. Vytvoria si 
niekoľko zaujímavých 2D a 3D hier, či už sami, alebo v kreatívnom tíme. Celý kurz je spravený zábavnou formou 
a máme pre deti pripravené aj zaujímavé odmeny. Pracujeme s množstvom rôznych programov, napr. Scratch, 
Construct2, Roblox, Unity, HTML-CSS editory, Gimp, Inkscape, Blender, Scatchup, Spriter a iné. (Obsah máme 
pripravený na 3 roky, takže deti sa určite nebudú nudiť. Stále je čo objavovať :) Tiež spolupracujeme s hernými 
štúdiami, ako napríklad Pixelfederation, ktoré deťom formou exkurzií a workshopov umožňujú nahliadnuť do 
práce skutočných herných vývojárov. Pre pokročilé deti máme tento rok pripravené aj jednodňové sústredenia 
(hackhatony), na ktorých budú pracovať na väčších tímových projektoch. 
Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený. 
 
Vedúci:   Mgr. Roman Vizváry (prípadne Ing. Matej Held) 
Kontakt:   info@hemisfera.sk ;  0903121349 
Miesto:   PC Room, Narnia 
Čas:    každý PONDELOK a STREDU a PIATOK 14:30-16:30 
Poplatok:   89€/mesiac/2 dni v týždni, tj 4 hodiny, možnosť nakombinovania dní, bez možnosti 
použiť vzdelávací poukaz, (Možnosť 50% zľavy pre sociálne znevýhodnené deti, kapacita 3 deti na kurz) 
Začiatok:   3.10. 2015 
Registrácia:   cez stránku http://hemisfera.sk/gamecraft 
Spôsob úhrady:   bankovým prevodom 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 

36 VEDECKÉ POKUSY– nové 
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. 
Ako krúžok prebieha?  
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 metodiku a vlastné pomôcky, ktoré sú 
súčasťou krúžku. V cene sú už započítané všetky pomôcky a vedecké denníky.  
 
Kontakt:  info@kruzkyvskole.eu, tel.: 0948 160 086   
Miesto:   učebňa bude ešte upresnená 
Čas:    Štvrtok od 14:00 – 14:45 
Cieľ. Skupina:  deti prvého stupňa  
Poplatok:   1. Polrok - 49,- EUR/ 15 lekcií, 2. Polrok – 49,- EUR/ 15 lekcií  
Prihlásenie:   online prihláška na www.kruzkyvskole.sk  
Spôsob úhrady:  IBAN: SK5783300000002500677594, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 
Krúžok zabezpečuje externý partner OZ KRÚŽKY V ŠKOLE 
 

37 ELEKTRO HRY– sa neuskutoční  
Baví ťa technika a chceš sa hrať so stavebnicou, s ktorou si urobíš domáce rádio, vysielačku alebo svetelnú 
show? Náš krúžok ti predstaví popredných svetových vedcov a vynálezcov. Všetky lekcie si budeš môcť 
zaznamenať do pracovného zošita. 
 
Ako krúžok prebieha?  
Na krúžku detí dostanú stavebnice a vlastné denníky, kde si budú môcť zaznamenať všetky zapájania. Maximálny 
počet je 15 detí. Krúžok vedie lektor, ktorý je vyškolený, používa našu unikátnu metodiku a vlastné pomôcky, ktoré 
sú súčasťou krúžku. V cene sú započítané stavebnice a denníky.  

mailto:info@hemisfera.sk
http://hemisfera.sk/gamecraft
mailto:info@kruzkyvskole.eu
http://www.kruzkyvskole.sk/
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Kontakt:   info@kruzkyvskole.eu, tel.: 0948 160 086   
Miesto:   učebňa bude ešte upresnená 
Čas:    Štvrtok – 15:00 – 15:45 
Cieľ.skupina   deti prvého stupňa  
Poplatok:  1. Polrok - 49,- EUR/ 15 lekcií, 2. Polrok – 49,- EUR/ 15 lekcií  
Prihlásenie:  online prihláška na www.kruzkyvskole.sk  
Spôsob úhrady:  IBAN: SK5783300000002500677594, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 
Krúžok zabezpečuje externý partner OZ KRÚŽKY V ŠKOLE 
 
38 FUTBAL 
Tešíme sa, že môžeme v spolupráci s našim učiteľom telesnej výchovy ponúknuť športový krúžok pre všetkých 
priaznivcov futbalu.  
 
Vedúci:   Jakub Pavolko 
kontakt:   jakub.pavolko@narniaba.sk 
Miesto:  veľká telocvičňa školy 
Čas:   streda 15:00-16:00; piatok 15:00-16:00 
Cieľ.skupina:  chlapci a dievčatá   6 - 8 rokov, 9 - 11 rokov, 12 - 15 rokov;  
Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí      
Poplatok:   2x60 minút - 60€ / polrok;  
Termín úhrady:  do 23.09.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na číslo účtu školy 266 825 0025 / 1100. 

Variabilný symbol:  rodné číslo žiaka 

Špecifický symbol:  (kód krúžku: 38) 

Prihlášky: prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola  
 
39 BENI Klub - GYMNASTIKA 6- 12 r. -nové 

Priaznivci gymnastiky sa môžu túto hru naučiť hrať vrámci tréningov s následným obsahom: prípravné cvičenia 

na kotuľ, kotúľ vpred s dopomocou a bez dopomoci, kotúľ vzad s dopomocou a bez dopomoci, výskoky na 

švédsku bedňu, skoky na trampolíne, preskoky kozy, prípravné cvičenia ku kotúľu letmo a samotný nácvik tohto 

cviku, stojka na hlave o stenu, stojka na hlave bez steny, stojka na rukách s dopomocou a bez dopomoci, stojka 

kotúľ vpred, kotúľ vzad do stojky. 

Vedúci:    Šimkovič Juraj  

Kontakt:   benitimpredeti@gmail.com; 0902 300 745  

Miesto:   malá telocvičňa školy  

Čas:    štvrtok 15:00-16:00;   

Cieľ.skupina:   chlapci a dievčatá 6 - 12rokov;  

Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí  

Poplatok:   1x60 minút – 18 

€ / štvrťrok + 20€ zápisné  

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  

Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk 

Krúžok zabezpečuje externý partner 
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