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Ponuka krúžkov pri CZŠ Narnia pre školský rok 2015/2016 
 
 
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 - v príprave 
05 GRAFOMOTORICKÝ KRÚŽOK – 1.ročníky 
06 GRAFOMOTORICKÝ KRÚŽOK - 2. - 3. ročníky 
07 LEGO-ROBOTICKY KRÚŽOK - I.stupeň – nové 
08 LEGO-ROBOTICKY KRÚŽOK - II.stupeň – nové 
09 Brick by Brick - vzdelávanie STEM prostredníctvom Lego kociek – nové 
10 MATEMATISKO   
11 ŠACHOVÝ KRÚŽOK  
 
UMELECKÉ KRÚŽKY 
12 ARTE KLUB s Vierkou Hojnošovou 
13 TANEČNÉ DIVADLO 
14 HUDOBNÝ KRÚŽOK 
15 FAUNOVA HUDOBNÁ- nové 
16 KERAMIKA 
17 VÝTVARNÝ KRÚŽOK  I. STUPEŇ 
18 VÝTVARNÝ KRÚŽOK II. STUPEŇ 
19 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA  
 
ŠPORTOVÉ KRÚŽKY 
20 TENIS 
61-62-63 PING-PONG 
22 CIRKUS KUS 
23 BENI Klub  ŠPORTmaniak/ TEENage 
24 BENI Klub  ŠPORTmaniak -  FUTBAL - nové 
25 BENI Klub  Be DANCE – nové 
26 BASKETBALOVÝ KRÚŽOK pre dievčatá 
27 ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ HRY pre I.stupeň 
28 FLORBAL FBC Lions  
29 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  
30 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU- nové 
 
 
31 Dungeons and Dragons 
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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:   Štefánia Šiketová 
Kontakt:   stefania.siketova@narniaba.sk 
Miesto:   trieda  
Čas:  Podľa rozvrhu žiakov 8. a 9.ročníka 
Poplatok:  43 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady:  do 21.09.2015 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100. 

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

Krúžok zabezpečuje škola  
 
02 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE POHOVORY Z MATEMATIKY  
Doplňujúce vyučovanie pre žiakov 8. a 9. triedy.  
 
Kontakt: zuzana.miklos.fabrici@narniaba.sk 
Miesto:   trieda  
Čas:  Podľa rozvrhu žiakov 8. a 9. triedy  
Poplatok:  43 €, možnosť použiť vzdelávací poukaz  

Termín úhrady:  do 21.09.2015 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom číslo účtu  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 66 €. Použite kód 12.  

Krúžok zabezpečuje škola  
 
03 ENGLISH CLUB  
Pokračujeme s kreatívnym klubom v anglickom jazyku pod vedením našich lektorov. Cieľom je zlepšovať 
komunikačné zručnosti.  
Come and join the fun while you practice your English! We will do different activities together each time that we 
meet so there is always a surprise! Activities are including, but not limited to:  
outdoor games (in English), art projects / crafts, watching films, indoor games played in America, dramas, 
reading books, and much much more (in English). We hope to see you there!  
 
Vedúci:   Dianna Hammond 
Kontakt:  dianna.hammond@narniaba.sk 
Miesto:   trieda English department  
Čas:   utorok 14:00-15:00; štvrtok 14:00-15:00 
Cieľ.skupina:  žiaci I. stupňa;  max 15 detí  
Poplatok:  50 €/školský rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady:  do 21.09.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100. 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 03) 

mailto:dianna.hammond@narniaba.sk
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Krúžok zabezpečuje škola 

 

04 NEMECKÝ JAZYK - zatiaľ v príprave 

Kontakt: kristina.kallova@narniaba.sk 

 
05 GRAFOMOTORICKÝ KRÚŽOK – 1.ročníky 
(krúžok je určený pre žiakov 1. ročníkov)  
Problémy v oblasti grafomotoriky sa v škole prejavujú nesprávnym úchopom písacieho náčinia, zvýšeným tlakom 
na podložku, neúhľadným písmom a pomalým tempom písania. Dieťa má problém napodobniť tvary písmen, 
neobratnosť sa prejavuje i v kreslení, obkresľovaní, vyfarbovaní, rysovaní,  strihaní či pri manipulácii s drobnými 
predmetmi. Krúžok je zameraný na rozvoj grafomotoriky hravou formou (prostredníctvom tvorivých aktivít), na 
odbúravanie stresu a napätia, ktoré dieťa má v súvislosti s písaním a na posilňovanie zdravého sebavedomia. 
 
Vedúci:   Veronika Sinová (špeciálny pedagóg, areteterapeut), Michal Kern (výtvarník) 
Kontakt:   veronika.sinova@narniaba.sk ;  tel:  0905 251 676 
Miesto:  trieda 
Čas:   utorok / streda / štvrtok cca 13:30/14:00 – doladím podľa možností záujemcov  
  (60 min/stretnutie - spolu cca 32 stretnutí) 
Cieľ.skupina: žiaci 1.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 21.09.2015 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
06 GRAFOMOTORICKÝ KRÚŽOK - 2. - 3. ročníky 
(krúžok je určený pre žiakov 2. a 3. ročníkov) 
Problémy v oblasti grafomotoriky sa v škole prejavujú nesprávnym úchopom písacieho náčinia, zvýšeným tlakom 
na podložku, neúhľadným písmom a pomalým tempom písania. Dieťa má problém napodobniť tvary písmen, 
neobratnosť sa prejavuje I v kreslení, obkresľovaní, vyfarbovaní, rysovaní, strihaní či pri manipulácii s drobnými 
predmetmi. Krúžok je zameraný na rozvoj grafomotoriky hravou formou (prostredníctvom tvorivých aktivít), na 
odbúravanie stresu a napätia, ktoré dieťa má v súvislosti s písaním a na posilňovanie zdravého sebavedomia. 
 
Vedúci:   Veronika Sinová (špeciálny pedagóg, areteterapeut), Michal Kern (výtvarník) 
Kontakt:   veronika.sinova@narniaba.sk ;  tel:  0905 251 676 
Miesto:  trieda 
Čas:   utorok / streda / štvrtok cca 13:00/14:00 – doladím podľa možností záujemcov  
  (60 min/stretnutie - spolu cca 32 stretnutí) 
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 21.09. 2015 
Spôsob úhrady:  u vedúceho krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 

07 LEGO-ROBOTICKY KRÚŽOK- I.stupeň 
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 tíme. Radi privítame v lego-robotickom krúžku aktívnych 

mailto:veronika.sinova@narniaba.sk
mailto:veronika.sinova@narniaba.sk
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rodičov, ktorí sa budú podielať na príprave a koordinácii krúžku. Viac info mailom. 
 
Vedúci:  Dada Môťovská - skúsená trénerka tímov FLL (First Lego League) 
Kontakt: dagmar.motovska@narniaba.sk 
Miesto:  v učebni majstrovania 
Čas:   štvrtok 15:00 – 16:30  
Cieľ.skupina:  žiaci 3.-4.ročníka;  max 12 detí  
Poplatok:  30€ /školský polrok 
Termín úhrady:  do 21.09.2015 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100. 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 07) 

Krúžok zabezpečuje škola 
 
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:   utorok 15:00 – 16:30 
Cieľ.skupina:  žiaci 5.-6. -7.ročníka;  max 12 detí  
Poplatok: 80€ /školský polrok 
Termín úhrady:  do 21.09.2015 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100. 

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

Krúžok zabezpečuje škola 
 

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: info@brickbybrick.sk , 0917 121 108 
Miesto:   v učebni majstrovania 
Čas:  streda 15:00 – 15:45  
Cieľ.skupina:  žiaci I. stupňa;  min 8 -max 14 detí  
Začiatok:                           15:00 – 15:45 
Poplatok:  109€ / školský polrok 
Termín úhrady:  do 5.10.2015 

https://www.youtube.com/watch?v=jp7-XYPnVrI
mailto:info@brickbybrick.sk
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Spôsob úhrady: prevodom na bankový účet, na základe elektronickej faktúry, vygenerovanej na základe 
online prihlásenia cez link  tu:  
http://www.empire-
skola.sk/basket.asp?menu=1086&rpt=13&record=9667&apvAbbr=KATALOG&doIt=addToBasket&camp=  
 
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:   Katarína Benešová 
Kontakt:  ketrin.benesova@gmail.com 
Miesto:   trieda 
Čas:   info u vedúceho krúžku 
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:  do 21.09.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 

Špecifický symbol: (kód krúžku: 10) 
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:  piatok o 14:00 (možná zmena / prispôsobenie času po dohode s účastníkmi) 
Poplatok:  5€ / mesiac 
Termín úhrady: do 21.09.2015 
Spôsob úhrady:   bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 11) 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
 
UMELECKÉ KRÚŽKY 
 
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 alebo ŠTVRTOK  15:00-16:15 

http://www.empire-skola.sk/basket.asp?menu=1086&rpt=13&record=9667&apvAbbr=KATALOG&doIt=addToBasket&camp
http://www.empire-skola.sk/basket.asp?menu=1086&rpt=13&record=9667&apvAbbr=KATALOG&doIt=addToBasket&camp
mailto:michal.kascak@narniaba.sk
mailto:viera.hojnosova@gmail.com
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Poplatok:   120€/školský rok, vrátane materiálu, bez možnosti použiť vzdelávací poukaz 

Začiatok:  6.10. 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 a zábavy. Príbeh, epizody, hry. 
 
Vedúci:   Zuzana Janeková 
Kontakt:   zuzana.janekova@narniaba.sk  

Miesto:  divedelná miestnosť v Narnii 

Čas:   streda 13:45 - 14:45 prvy termin, uprednostený pre všetkých, kt.už krúžok navštevovali;

  pondelok 13:45 - 14:45 pre zaciatočníkov, v prípade väčšieho záujmu, deti rozdelíme 

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

Poplatok:   50€/ školský polrok, 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 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

15 FAUNOVA HUDOBNÁ 

Má 2 programy - individuálny a skupinový - ktoré sa navzájom dopĺňajú. Ideálne je absolvovať obidva, ale nie je 

to podmienka. 

Individuálny program/ Hra na klavír. 

V rámci výučby je využívaný notový materiál klasických  klavírnych škôl. Okrem technických cvičení a 

jednoduchých klavírnych skladieb sú žiaci vedení k hre ľudových/populárnych piesní, k ich improvizovanému 

doprovodu a k vlastnej tvorbe. Základy hudobnej teórie sú prirodzenou súčasťou jednotlivých hodín. Každé dieťa 

napreduje podľa vlastného tempa a možností, náplň hodiny a výber hudobného materiálu je prispôsobená 

potrebám konkrétneho dieťaťa. Je možné, aby hodiny klavíra navštevovali aj dve deti spoločne. Napredovanie 

žiakov je však v tomto prípade o niečo pomalšie. Výhodou je možnosť spoločne muzicírovať, tvoriť a vzájomne sa 

motivovať.  Lenka Brádňanská študovala  na Konzervatóriu v BB cirkevnú hudbu (organ, dirigovanie zboru, klavír) 

a na PFUK liečebnú pedagogiku. Počas štúdia vyučovala hru na klavíri na ZUŠ, neskôr v rámci hudobných kurzov 

v hudobnej škole Svetielko. 

mailto:zuzana.janekova@narniaba.sk
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Vedúci:   Lenka Brádňanská 
Kontakt:   lena. bradnanska@gmail.com, 0910 114 897 
Miesto:  učebňa Hv 
Čas:   po dohode s učiteľom v čase 13.00 - 17:00 vo štvrtok  
Trvanie: 30 alebo 45 minútové hodiny 
Poplatok:  30 min. hodina - 8€;  45 min. hodina - 12€. V prípade, že na hodine budú spoločne 2  

deti, je cena pre jedno dieťa €/45 min bez možnosti použiť vzdelávací poukaz 

 

Skupinový program 

Je alternatívou  klasických hodín hudobnej teórie a zároveň samostatnou jednotkou vo forme workshopu. Jeho 

cieľom je interaktívnym  spôsobom priblížiť deťom tajomstvá hudby, ktorú možno spoločne počúvať, 

napodobňovať, tvoriť, hrať, spievať, tancovať, maľovať, nacvičovať a popritom sa naučiť veľa nového o tom ako 

hudba vzniká, ako sa zapisuje, na čom všetkom môžeme muzicírovať, ako používať svoj hlas pri spievaní, ako 

hudbu počúvať. Okrem iného aj s využitím techník muzikoterapie a arteterapie. Na budúci  rok chceme v Narnii 

vytvoriť detský spevácky zbor, absolvovanie skupinového programu  je vhodnou  hudobnou prípravkou pre 

účinkovanie v ňom. Skupinový program   sa bude otvárať  pri minimálnom počte záujemcov 5 detí/skupina, v 

skupine môže byť max. 10 detí.  

Miesto:  učebňa Hv 

Čas:   po dohode s učiteľom v čase ŠTVRTOK 14:00 /15:00 - doladíme podľa možností 

záujemcov. V prípade väčšieho záujmu je možnosť vytvoriť viac skupín 

Trvanie: 60 min. hodiny 

Poplatok:  dieťa navštevuje len skupinový program  - 6 €/1 lekcia, možné uhrádzať 

mesačne/polročne - 13 lekcií /78 €. 

Poplatok:  dieťa navštevuje aj individuálny program (klavír) - 4€/ lekcia, možné uhrádzať 

mesačne/polročne - 13 lekcií /52€ 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku, mesačne alebo podľa dohody 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

16 KERAMIKA  
Práca s hlinou a vlastnou fantáziou v našej školskej keramickej dielničke s keramickou pecou.  
 
Keramika sprevádza ľudstvo tisícky rokov  a stále má svoje praktické využitie v dennom živote ale v nemalej 
miere má  svoje miesto v umení, ako umelecké dielo, socha, plastika, reliéf ale  aj v podobe  umeleckého 
remesla – hrnčiarstvo, kachliarstvo....Keramika sa uplatňuje aj v arte terapii. Pôsobí upokojujúco a výpovedne. 
Rozvíja  zručnosť , jemnú motoriku,  priestorovú  predstavivosť, fantáziu. Cieľom keramického krúžku je naučiť 
deti zvládnuť základné zručnosti pri práci z hlinou a podporiť ich umelecké cítenie , rozvíja schopnosť uplatniť 
naučené techniky v tvorbe  podľa vlastnej fantázie . Základné techniky práce: modelovanie z ruky, modelovanie 
z plátov, modelovanie z valčekov, lepenie z kúskov hliny, modelovanie z formy, základný relief, točenie na 
hrnčiarskom kruhu, opracovanie výrobkov  - retušovanie nedostatkov – brúsením, zdobenie vyrývaním, 
nalepovaním, otláčaním, glazúrovanie , engobovanie . V každej technike sa žiaci naučia vytvoriť predmet podľa 
predlohy (hrnček, misku, figúrku...) a potom môžu naučené  uplatňovať vo svojej vlastnej tvorbe. Tému tvorby 
prispôsobujeme aktuálne k danému ročnému obdobiu, či sviatkom. 
Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili pracovné oblečenie.  
 
Vedúci:   Jana Detvajová 
Kontakt:   jdetvaj@gmail.com;  tel: 0907 735 220  

mailto:jdetvaj@gmail.com
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Miesto:  keramická miestnosť v suteréne 
Čas:   1x týždenne, každý deň v týždni;  pondelok – piatok 15:00-16:30 zmiešané vekové 

skupiny;  pondelok – piatok, 14:00-15:00, II. stupeň  
Cieľ.skupina:  žiaci všetkých ročníkov; max 15 detí 
Poplatok:   144€ / školský rok, 72€/polrok, vrátane materiálu, s možnosťou použiť  VP  
Termín úhrady:  do 21.9.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100. 
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 16) 
Krúžok zabezpečuje škola  
 
17 VÝTVARNÝ KRÚŽOK  I. STUPEŇ  
Kreslenie a čítanie : Výtvarný krúžok pre žiakov 1.- 4.ročníka  
Pokračovanie výtvarných činností prispôsobených veku, spoznávanie techník a rôznych materiálov za pomoci a s 
individuálnym prístupom lektorky akad.mal.Lucie Lebišovej Líškovej.  Náplň- maľba na papier, sklo, hodváb - 
výroba vajíčkovej tempery a maľba na plátno, maľba teplým voskom, modelovanie zo sadry a papiera, odlievanie 
z hlinenej formy. kreslenie uhľom, ceruzami obyčajnými aj akvarelovými, pierkom a tušom na rôzne témy. Každý 
týždeň iná téma, informácie rodičom o programe mailom. Počas výtvarnej práce na motiváciu, podporu 
sústredenia a vytvorenie príjemnej atmosféry predčítanie z detských kníh, osvedčené z minulých rokov. 
Absencie je možné nahradiť v súbežnom výtvarnom krúžku, prípadne po dohode s rodičmi v Ateliéri na 
Hrebienku. 
 
Vedúci:   maliarka Lucia Líšková  
Kontakt:   lucialiska1@gmail.com;  tel: 0948 345 229; www.ateliernahrebienku.sk  
Miesto:  atelier v CZŠ Narnia 
Čas:   2 vyuč. hodiny 1x do týždňa, pondelok al. streda 15:00- 16:30 
Cieľ.skupina:  I.stupeň; max 10 detí 
Poplatok:   200€ /celý školský rok, platba za jednotlivý vstup -  7€ / 2 vyuč. hodiny; možnosť platby 
štvrťročne, polročne; bez možnosti použitia VP 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na účet SK21 8360 5207 0042 0313 9967 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
18 VÝTVARNÝ KRÚŽOK II. STUPEŇ 
Výtvarný krúžok pre žiakov II.stupňa s možnosťou individuálneho programu. Krúžok je určený pre žiakov 
II.stupňa, ktorí majú záujem rozvíjať výtvarné zručnosti, pod vedením Lucie Lebišovej Líškovej. Bude tu priestor 
pre rôzne voľnočasové tvorivé aktivity, alebo v prípade záujmu o rozvíjanie kresby a maľby individuálny program 
pod profesionálnym vedením. Budeme sa zaoberať rôznymi technikami a témami kresebnými a maliarskymi, 
základmi písma, priestorovými objektmi z papiera, hliny, sadry.  
 
Vedúci:   maliarka Lucia Líšková 
Kontakt:   lucialiska1@gmail.com;  tel: 0948 345 229; www.ateliernahrebienku.sk  
Miesto:  atelier v CZŠ Narnia 
Čas:   2 vyuč. hodiny 1x do týždňa; pondelok al. streda 15:00- 16:30 
Cieľ.skupina:  II.stupeň; max 8 detí 
Poplatok:   200€ / celý školský rok, platba za jednotlivý vstup -  7€ / 2 vyuč. hodiny; možnosť platby 
štvrťročne, polročne; bez možnosti použitia VP 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na účet SK21 8360 5207 0042 0313 9967 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 

http://4.ro/
mailto:lucialiska1@gmail.com
http://www.ateliernahrebienku.sk/
mailto:lucialiska1@gmail.com
http://www.ateliernahrebienku.sk/
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19 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA  
Možnosť vyrobiť si náušnice, náramky, náhrdelníky, prívesky a iné vecičky pre seba, mamu, sestru, alebo 
kamarátku.  
 
Vedúci:   Dana Kadašová 
Kontakt:   kadasova@centrum.sk;  tel: 0905 814 185 
Miesto:  atelier v CZŠ Narnia 
Čas:  Štvrtok 14:45 
Cieľ.skupina:  I.stupeň; max 8 detí 
Poplatok:   49€ / polrok, vítané su aj mamičky – cena za vstup 3€, bez možnosti použitia VP 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom (kód krúžku: 16) 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
ŠPORTOVÉ KRÚŽKY 
 
20 TENIS 
Ponuka z tenisovej školy Ing. Milana Majdu. 

Tenisový klub Return sa zaoberá výučbou tenisu detí ale aj dospelých už dvadsať rokov. U detí vyučujeme 

základné tenisové údery a rozvíjame koordinačné schopnosti. V kurze si dieťa osvojí pohybové zručnosti, históriu 

tenisu, pravidlá a športové správanie. 

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:     
Prváci: Pondelok, Streda, Piatok  - 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. 
Druháci: Utorok, Štvrtok - výber zo školského prostredia 13:40 - 14:00 hod. (prezlečenie do športového odevu, 
teoretická príprava) 14:00-14:45 (fyzický tréning) odovzdanie do školského prostredia. 
Tretiaci, Štvrtáci: Streda, Piatok  - 14:45-15:45 hod.(výber 14:30 hod.) (fyzický tréning).  
Piataci, Šiestaci  Streda, Piatok  - 16:00- 16:45 hod. 
Individuálne tréningy: Sobota, Nedeľa  - 9:00- 12:00 hod. 

Poplatok:   Jedna vyučovacia hodina 4€ (zahrnuté: tréner, ten. kurt, požičanie pálky, loptičiek) 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

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

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 
61-62-63 PING-PONG  
Stolný tenis pre začiatočníkov aj pokročilých pod vedením kvalifikovanej trénerky, najúspešnejšej slovenskej 
stolnej tenistky a vicemajsterky sveta. Činnosť krúžku sa zameriava na osvojenie základov techniky a pravidiel 
stolného tenisu, rozvoj pohybových schopností, kognitívnych funkcií mozgu, súťaživosti, práce v kolektíve.  
 
Vedúci:   Mgr. Alica Chladeková – Grofová 
Kontakt:   alica.chladek@gmail.com;  tel: 0903 559 550 
Miesto:  malá telocvičňa 

mailto:kadasova@centrum.sk
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Čas:   pondelok - 14:00-16:30; streda- 14:00-15:00; štvrtok-14:00-16:30; 45 minútové lekcie 
Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí      
Poplatok:   ročný pop. 1xtýždenne 55€ (kod 61) 2xtýždenne 80€ (kod 62); 3xtýždenne 115€;(kod 63) 
Termín úhrady:  do 21.9.2015 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom číslo účtu  266 825 0025 / 1100 
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 
Špecifický symbol: (kód krúžku: 61, 62, 63)  
Prihlášky:  do prihlášky (tlačivo na recepcii školy) je potrebné uviesť číslo skupiny a dni v týždni, v 
ktorých bude dieťa krúžok navštevovať, prípadne aj náhradný termín 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
22 CIRKUS KUS 
Na cirkusovom tréningu cvičíme svoju silu, tvorivosť a rozvíjame dôležité zručnosti. Tréning cirkusových umení je 
u nás síce nový, no vo svete dobre známy spôsob rozvoja a fyzického cvičenia. Vďaka technikám nového cirkusu 
trénujeme naše telo, svaly a kondíciu, rozvíjame kreativitu, no najmä – zdokonaľujeme sa v dôležitých mäkkých 
zručnostiach, akými sú empatia,spolupráca, trpezlivosť, motivácia či budovanie dôvery a zdravého sebavedomia.  
Cirkusový tréning, to je:  Gymnastika  a pohybová príprava; Pozemná a vzdušná akrobacia; Ekvilibristika(umenie 
balansu);  Žonglovanie (loptičky/ kuželky/ šatky/ kruhy a.i.); Divadlo, klauniáda a tanec  
Náplň kurzu: Na začiatku tréningu sa poriadne rozcvičíme a ponaťahujeme vďaka pestrým aeróbnym cvikom a 
hrám (naháňačka). V akrobaticko-gymnastickej príprave sa naučíme základné akrobaticko-gymnastické prvky 
(kotúle, prípravu na stojky, špagáty, mostíky), vďaka čomu posilňujeme a strečujeme potrebné svaly. V druhej 
polovici tréningu sa budeme venovať rôznym cirkusovým disciplínam (párová akrobacia, pyramídy, žonglovanie, 
vzdušná akrobacia, balančné cviky, klauniáda, divadlo). V závere kurzu si naši žiaci spolu s lektormi spolu 
pripravia a nacvičia pravú novo-cirkusovú show! 
Kurzy sú koncipované ako dvojfázový tréning vedený profesionálnymi lektormi. 

 1.fáza /zahrievacia rozcvička/rozcvička, akrobaticko-gymnastický tréning 
 2.fáza /tréning disciplín/rozdelenie do skupín: tréning špecializovaných cirkusových techník 

 spolu: divadelné a tanečné cvičenia, príprava divadelného predstavenia 
Na kurzoch venujeme veľkú pozornosť bezpečnosti. Kurzy vedie profesionálny lektor so skúsenosťami zo 
zahraničia a zahraničný asistent. Na kurzoch sa komunikuje aj v Anglickom jazyku. Viac informácií na 
http://www.cirkuskus.sk 
 
Vedúci:   Katarína Hudecová 
Kontakt:   cirkusovaskola@gmail.com;  tel: 0902 107 885 
Miesto:  malá telocvičňa 
Čas:   streda 14:00-15:00, 15:00-16:00; 16:00 – 17:00 
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  6-11 
ŠPORTmaniak sa snaží nájsť pre každé dieťa vo veku 6-11 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 

http://www.cirkuskus.sk/
mailto:cirkusovaskola@gmail.com
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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  
 
BENI Klub TEEN age 12-15 
Cieľom je priviesť k pravidelnému športovaniu deti vo veku 12 -15 rokov športami, vyhľadávanými touto 
vekovou kategóriou: PARKOURE  (práca s vlastným telom / akrobacia), KIN-BALL,  POSILŇOVANIE,  KONDÍCIA,  
SEBAOBRANA, BASEBALL, RUGBY  
 
Vedúci:   Šimkovič Juraj 
Kontakt:   beniklub@gmail.com;  tel: 0902 300 745 
Miesto:  veľká telocvičňa školy 
Čas:  UTOROK a ŠTVRTOK 15:00 – 16:00   
Cieľ.skupina: 6-11 rokov Sportmaniak/12-15 rokov TEENaage 
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.beniklub.sk  
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
24 BENI Klub  ŠPORTmaniak -  FUTBAL 
Priaznivci futbalu sa  môžu túto hru naučiť hrať vrámci tréningov s následným obsahom: základné pravidlá 
futbalu, prípravné cvičenia - herné činnosti jednotlivcov: vedenie lopty, prihrávky o stenu, streľba na bránu, 
prihrávky so spoluhráčom, pýtanie si lopty, streľba na bránu, herné kombinácie, rôzne herné situácie - rohy, 
auty, výkopy, penalty, bago - hra na ľubovoľný počet prihrávok, vyraďovaná o stenu, samotná hra podľa 
pravidiel, zápasy. Na konci roka rodičia obdržia odporúčania o možnom smerovaní dieťaťa. Ako doplnok k 
futbalovému tréningu odporúčame  všestranný gymnasticko - atletický tréning z programu  Športmaniak.  
 
Vedúci:   Šimkovič Juraj 
Kontakt:   beniklub@gmail.com;  tel: 0902 300 745 
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:   Cena:  2x60 minút - 35€ / štvrťrok  alebo 1x60 minút - 18€ / štvrťrok + 20€ zápisné 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky:  elektronická prihláška na www.beniklub.sk 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
25 BENI Klub  Be 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, DISKO,  KLASIKA,  ĽUDOVKY,  
SCÉNICKÝ TANEC/ SHOW dance, CHEERLEADERS, GYMNASTIKA, RYTMIKA, TANEČNÁ IMPROVIZÁCIA. 
Jednotlivé tanečné štýly trénujú špecializovaní tréneri, absolventi FTVŠ, konzervatórií alebo jednotlivých 
tanečných škôl, ktorí musia spĺňať výberové pedagogické kritériá BENI klubu, sú preškolovaní v detskej motivácii. 
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. Rodičov pozývame na OTVORENÉ 

mailto:beniklub@gmail.com
mailto:beniklub@gmail.com
http://www.beniklub.sk/
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HODINY, kde môžu tancovať spolu s deťmi. Dieťa dostáva spätnú väzbu po každom tréningu do osobného 
BENIbook.  

Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:   beniklub@gmail.com;  tel: 0905 508 129.  
Miesto:  malá telocvičňa 
Čas:   utorok 15:00-16:00; štvrtok 16:00-17:00  
Cieľ.skupina:  dievčatá a chlapci 6 - 8 rokov, 9 - 11 rokov, 12 - 15 rokov  
Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí      
Poplatok:   Cena:  2x60 minút - 35€ / štvrťrok  alebo 1x60 minút - 18€ / štvrťrok + 20€ zápisné 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky:  elektronická prihláška na www.beniklub.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: 0905 712 830 
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  
 
27 ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ HRY 
Športové a pohybové hry určené žiakom a žiačkam 2.- 4. ročníka 
 
Vedúci:   Mgr.Marián Pospišil 

Kontakt:   pospisil51@centrum.sk;  tel: 0905 712 830 

Miesto: veľká telocvičňa 

Čas:   pondelok 2.ročník 15:00-16:15, pondelok 3.-4.ročníky 15:15 – 16:30 

Cieľ.skupina:  deti 2.-4.ročníka 

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. Prváci trénujú v telocvični na DK Luky, dvakrát za týždeň. Tréningy mladších ročníkov vedie Roman 

http://www.beniklub.sk/
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Kičko spolu s jednou z vychovávateliek našej školy, Dáša Kalmárová, ktorá je dlhoročnou florbalistkou 

pôsobiacou v ženskej extralige.  Ročníky 2005 a 2006 bude viesť Daniel Plašek, študent FTVŠ. 

Vedúci:   Roman Kičko,  
Kontakt:   roman.kicko@slovanet.sk;  tel: 0905 492 171 
Miesto:  DK Lúky 
Čas:   presné časy budu jasné v prvých týždňoch školského roka 
Poplatok:   250€ ročný poplatok  
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku   
Krúžok zabezpečuje externý partner  

29 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  
Je školská aktivita, ktorá je určená pre všetkých žiakov a prípadne tiež rodičov našej školy.  
Sme dlhoročná partia dievčat, žien, chlapcov a mužov zatiaľ vo vekovom zložení od 11 do 69 rokov.  
Stretávať sa chceme v sobotu v školskej telocvični v čase od 11:00 do 14:00.  
 
Vedúci:   Ivan Jaborník 
Kontakt:   tel: 0949 658 321 
Miesto:  telocvičňa školy 
Čas:   sobota 11:00-14:00 
Poplatok:   vstupné je 1€ na osobu 
 
30 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU 

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:         info@happykids.sk , 0917 303 658,  

Miesto:         Plaváreň Central   

Čas:                utorok a štvrtok 15:00-16:00  (s odvozom 14:45 – 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 

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

Prihlášky:      telefonicky alebo mailom  

 

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): 15 eur.  
Peniaze sa použijú na nákup manuálov, podkladov k príbehom, prípadne ďalších pomôcok, ktoré zvýšia zážitok z 
hry. 
 


