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Ponuka krúžkov pri CZŠ Narnia pre školský rok 2018/2019 
20.9.2018 
POZOR: 
ZMENA pri čas.rozpise krúžku c.06 - GAMECRAFT - vytvor si vlastnú PC hru! 
ZMENA pri platbách v krúžku č.13 – Maľovanie a kreslenie v Narnii 
ZMENA pri platbách v krúžkoch 01, 02, 03, 05, 12, 32 
 
VZDELÁVACIE KRÚŽKY 
01 ROBOTICKÉ STAVEBNICE – nové 
02 AKO FUNGUJE POČÍTAČ  – nové 
03 ENGLISH CLUB 
04 Brick by Brick - vzdelávanie STEM prostredníctvom Lego kociek  
05 ŠACHOVÝ KRÚŽOK  
06 GAMECRAFT - vytvor si vlastnú PC hru! 
07 VEDECKÉ POKUSY  
08 VEDECKÉ POKUSY pre pokročilých 
17 LOGIKA HROU – nové 
 
UMELECKÉ KRÚŽKY 
09 ARTE KLUB s Vierkou Hojnošovou 
10 TANEČNÉ DIVADLO 
11 SUPERAR  
12 KERAMIKA 
13 MAĽOVANIE A KRESLENIE V NARNII 
14 KREATÍVNE SOCHÁRSKE TECHNIKY – nové 
15 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA 
16 MAJSTRI PERA A CERUZKY  
18 RYTIERI SVETLA - INTERAKTÍVNA ROLOVÁ HRA – nové 
 
ŠPORTOVÉ KRÚŽKY 
19 TENIS 
20 CIRKUS KUS 
21 BENITIM ŠPORTMANIAK 
22 BENITIM PARKOUR 
23 BENI DANCE  
24 BENITIM GYMNASTIKA 
25 BENITIM FUTBAL 
26 BENI DANCE FUSION – nové 
27 La Portella – nové 
28 BASKETBAL PRE CHLAPCOV A DIEVČATÁ 
29 FLORBAL FBC Lions   
30 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  
31 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU  

INÉ 
32  Dungeons and Dragons  
33  SKAUTSKÝ KRÚŽOK pre deti 2.-5.ročníka 
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01 ROBOTICKÉ STAVEBNICE – nové 
Na kurze sa zoznámime s robotickými stavebnicami LEGO WeDo a LEGO NXT. Pomocou nich si počas našich 
stretnutí postupne zostavíme rôzne modely robota, ktoré budeme programovať a ďalej s nimi pracovať, aby sme 
sa aj my mohli neskôr zúčastniť robotických súťaží. Na začiatok stačí chuť objavovať a tímový duch!  
Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený. 
 
Vedúci:                              Natália Kováčová 
Kontakt:                            natalia.kovacova@narniaba.sk 
Miesto:                              PC Room II, CZŠ Narnia,  
Čas:                                     PONDELOK 15:00 do 16:30  
   (alebo 15:15 do 16:45 podľa rozvrhu prihlásených žiakov) 
Cieľ. skupina:                    5. a 6. ročník (max. 15) 
Poplatok:                           50 Eur/polrok, možnosť využiť vzdelávací poukaz 
Začiatok:                            1.10. 2018 
Termín úhrady:                do 25.09.2018 
Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN SK4311000000002668250025 

Variabilný symbol:          variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:          (kód krúžku: 01) 
Prihlášky:                           prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
02 AKO FUNGUJE POČÍTAČ  – nové 
„Talk is cheap. Show me the code.“  Linus Torvalds 
 
 Krúžok je vhodný pre deti, ktoré sa na počítači nechcú hrať, ale pochopiť, ako pracuje počítač a jeho jednotlivé 
súčasti, ako komunikuje s okolitým svetom.  Čo sa deje po zapnutí počítača? Prečo si počítač myslí, že 5+5=A? 
Ako môže riadiť križovatku so semaformi, regulovať teplotu v miestnosti alebo predpovedať počasie? Akým 
jazykom sa počítače rozprávajú navzájom? A môžu byť celé z papiera? Nebudeme pracovať len s notebookmi, 
ale najmä s micro:bit-íkmi, drôtikmi, LED-kami a senzormi. Skúsime programovať v Blockly aj v Python-e. 
A možno sa staneme na chvíľu hackermi.  

Vedúci:                               Ján Spurný 
Kontakt:                             jan.spurny@narniaba.sk 
Miesto:                               PC room II, CZŠ Narnia 
Čas:                                     UTOROK, 15:00 
Cieľ. skupina:                    žiaci 7. a vyššieho ročníka 
Poplatok:                           50 Eur/polrok, možnosť využiť vzdelávací poukaz 
Začiatok:                            2.10. 2018 
Termín úhrady:                do 25.09.2018 
Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:          variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:          (kód krúžku: 02) 
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 zlepšiť 
komunikačné zručnosti a zábavným spôsobom spoznať prírodu. 
Come and join the fun while you practice your English! This year we will focus on nature and environment. We 
will do different activities together each time that we meet so there is always a surprise! Activities are including, 

mailto:natalia.kovacova@narniaba.sk
mailto:jan.spurny@narniaba.sk
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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:                                Martina Rundesová 
Kontakt:                              martina.rundesova@narniaba.sk 
Miesto:                                trieda English department (príležitostne aj kuchynka, ihrisko) 
Čas:                                      UTOROK 15:00-16:00; 3. - 4.ročníky v LD1 C 

   STREDA 15:00-16:00; 2.- 3.ročníky v LD1 C 
Cieľ.skupina:                      žiaci I. stupňa od 2.ročníka; max 13 detí  
Začiatok:                             2.10. 2018 
Poplatok:                            50 €/školský rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady:                 do 25.09.2018 

Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN SK4311000000002668250025 

Variabilný symbol:         variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:  (kód krúžku: 03) 
Prihlášky:                         prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
04 BRICK BY BRICK - vzdelávanie STEM prostredníctvom Lego kociek  
Edukatívny program pre deti s používaním kociek LEGO®. Vzdelávanie orientované na STEM (Science, 
Technology, Engineering a Math), t.j. prírodné vedy a technické predmety, prednostne mechaniku a inžiniering. 
Deti si osvojujú technické vedomosti, získavajú praktické informácie a rozvíjajú aj socializačné a kreatívne 
zručnosti - tzv. „ multizáberové učenie “. Všetky sú vypracované postupy podľa licencovanej metodiky 
BrickByBrick z USA.  Ako to funguje:  

-       Predstavíme jav a tému – lektor oboznámi deti s témou 
-       Postavíme a vyskúšame model – deti si ho sami postavia podľa našich návodov s kockami LEGO® 
-       Hráme sa a objavujeme – vyskúšame ako to funguje a naučíme sa to 

Ukážku z hodiny si môžete pozrieť na linku nižšie: https://www.youtube.com/watch?v=jp7-XYPnVrI  
 
Vedúci:                              Kvalifikovaný lektor z teamu Brick by Brick 
Kontakt:                             0915 711 115 (p.Vičíková-koordinátorka), www.kruzkypredeti.sk 
Miesto:                              učebňa techniky 
Čas:                                    STREDA 15:00 – 16:00   
Cieľ.skupina:                    žiaci I. stupňa od 2.ročníka;  max 14 detí   
Začiatok:                            2.10. 2018 
Prihlášky:                           online prihláška na www.kruzkypredeti.sk /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 
školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke/ 
Poplatok:                            99 Eur / školský polrok (15 hodín)  
Spôsob úhrady:                prevodom na bankový účet na základe online prihlásenia cez webovú stránku 
www.kruzkypredeti.sk 
Krúžok zabezpečuje externý partner:  Občianske združenie eduPRELIEZKA 

05 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) ;  
   čas je možné prispôsobiť po dohode s účastníkmi 

mailto:martina.rundesova@narniaba.sk
https://www.youtube.com/watch?v=jp7-XYPnVrI
http://www.kruzkypredeti.sk/
http://www.kruzkypredeti.sk/
http://www.kruzkypredeti.sk/
mailto:michal.kascak@narniaba.sk
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Cieľ. skupina:             deti I.a II. stupňa (od 2. ročníka) 
Poplatok:                    50€ / celý šk. rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
Termín úhrady:         do 25.09.2018 
Spôsob úhrady:      bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN SK4311000000002668250025  
Variabilný symbol:    variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:     (kód krúžku: 05) 
Prihlášky:                    prosíme odovzdať na recepcii školy 

Krúžok zabezpečuje škola 

06 GAMECRAFT - vytvor si vlastnú PC hru! 
Na kurze sa deti zábavnou formou učia vytvoriť si vlastné počítačové 2D a 3D hry, či už sami alebo v kreatívnom 
tíme. Majú možnosť vybrať si z viacerých projektov z oblasti hernej grafiky, programovania a gamedizajnu a 
rozvinúť tak širokú paletu schopností, ktoré sú dôležité pre život v dnešnej dobe. Kurz je určený pre 
začiatočníkov aj pokročilých. Školení lektori sa venujú deťom individuálne. Začiatočníci si vlastným tempom 
prejdú úvodnými krokmi a skúsenejšie deti pracujú pod dohľadom lektora na náročnejších hrách a projektoch.  
Súčasťou nášho konceptu vzdelávania, ktorý konzultujeme s odborníkmi z oblasti herného priemyslu, sú aj 
exkurzie, workshopy a gamejamy. V cene kurzu je účasť 2x do týždňa po 2 hodiny (2x 180min).  
Prihláste sa čím skôr, počet miest je obmedzený. Registrujte sa online na stránke www.hemisfera.sk/gamecraft 
 
Vedúci:   Ján Kožlej 
Kontakt:   info@hemisfera.sk  
Miesto:   PC Room II, CZŠ Narnia 
Čas:  PONDELOK 15:00 – 17:00 (PC room I) 

STREDA 15:00 – 17:00  
ŠTVRTOK 15:00 – 17:00 
PIATOK 15:00 – 17:00  

Cieľ. skupina:  deti I.a II. stupňa (od 2. ročníka)  
Začiatok:                           1.10. 2018 
Poplatok:   89 €/ mesačne/ 2x týždenne; (nie je možné použiť vzdelávací poukaz) 
Registrácia:   cez stránku http://hemisfera.sk/gamecraft  
Spôsob úhrady:   bankovým prevodom 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
07 VEDECKÉ POKUSY pre začiatočníkov 
Pozóóór výbuch! Aj ty sa môžeš stať súčasťou krúžku, na ktorom to žije. Skúmavky, sklenené banky, odmerky, 
pipety a mnoho ďalších pomôcok si vyskúšaš sám a zažiješ pri tom kopec zábavy. Ak ťa baví príroda a chceš 
spoznať ako to v nej funguje, neváhaj a poď zdolávať vedecké pokusy. Všetky pokusy sú bezpečné a doma rodičom 
budeš môcť ukazovať zápisky z lekcií v tvojom vlastnom vedeckom denníku. 
Na krúžku detí dostanú vlastné vedecké denníky, kde si budú môcť zaznamenať všetky pokusy. Maximálny počet 
je 15 detí. Krúžok vedie lektor, ktorý je vyškolený, používa našu unikátnu metodiku a vlastné pomôcky, ktoré sú 
súčasťou krúžku. V cene sú už započítané všetky pomôcky a vedecké denníky. Ukážky a fotky z krúžku nájdete: 
https://www.facebook.com/kruzkyvskole/ 
 
Vedúci:   kvalifikovaný lektor z teamu OZ Krúžky v škole 
Kontakt:  info@kruzkyvskole.eu, tel.: 0948 160 086   
Miesto:   učebňa techniky 
Čas:    Štvrtok od 15:00 – 15:45 
Cieľ. skupina:  deti I. stupňa (od 2. ročníka)  
Poplatok:   1. Polrok - 57,- EUR/ 15 lekcií, 2. Polrok – 57,- EUR/ 15 lekcií, nie je možné použiť 
vzdelávací poukaz  

http://www.hemisfera.sk/gamecraft
mailto:info@hemisfera.sk
http://hemisfera.sk/gamecraft
https://www.facebook.com/kruzkyvskole/
mailto:info@kruzkyvskole.eu
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Prihlásenie:   online prihláška na www.kruzkyvskole.sk /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 
školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke/  
Spôsob úhrady:   

- prevodom na bankový účet, na základe pokynov, ktoré Vám prídu na e-mail po online prihlásení na 
www.kruzkyvskole.sk 

- IBAN: SK5783300000002500677594, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 
- Variabilný symbol: po vyplnení online prihlášky Vám bude zaslaný číselný kód  

Krúžok zabezpečuje externý partner OZ KRÚŽKY V ŠKOLE 
 
08 VEDECKÉ POKUSY pre pokročilých  
Ak si v minulom školskom roku vedecké pokusy navštevoval, máme pre teba pokračovanie. Oveľa viac 
zábavných pokusov, nové vedecké denníky a zaujímavé pokusy ťa budú čakať na lekciách vedeckých pokusov. 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. Ukážky a fotky z krúžku nájdete: 
https://www.facebook.com/kruzkyvskole/ 
 
Vedúci:   kvalifikovaný lektor z teamu OZ Krúžky v škole 
Kontakt:  info@kruzkyvskole.eu, tel.: 0948 160 086   
Miesto:   učebňa techniky 
Čas:    Štvrtok od 16:00 – 16:45 
Cieľ. Skupina:  deti I. stupňa (od 2. ročníka)  
Poplatok:   1. Polrok - 57,- EUR/ 15 lekcií, 2. Polrok – 57,- EUR/ 15 lekcií, nie je možné použiť 
vzdelávací poukaz 
Prihlásenie:   online prihláška na www.kruzkyvskole.sk /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 
školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke/  
Spôsob úhrady:  prevodom na bankový účet, na základe pokynov, ktoré Vám prídu po online prihlásení 
na www.kruzkyvskole.sk 

- IBAN: SK5783300000002500677594, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 
- Variabilný symbol: po vyplnení online prihlášky Vám bude zaslaný číselný kód  

Krúžok zabezpečuje externý partner OZ KRÚŽKY V ŠKOLE 
 
09 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: učebňa v CZŠ Narnia 
Čas:   každý UTOROK 15:00-16:30 
Cieľ.skupina: umeniachtivé deti rôzneho veku od 2.ročníka, maximálny počet - 10 
Poplatok:   125€/školský rok, vrátane materiálu, bez možnosti použiť vzdelávací poukaz 
Začiatok:  2.10. 2018 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

10 TANEČNÉ DIVADLO - Divadielko v podzemí 

http://www.kruzkyvskole.sk/
http://www.kruzkyvskole.sk/
mailto:info@kruzkyvskole.eu
http://www.kruzkyvskole.sk/
http://www.kruzkyvskole.sk/
mailto:viera.hojnosova@gmail.com
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Ponúkame spoznávanie divadla cez tvorivosť, hry, krátke workshopy, prácu s priestorom, kostýmami, 
rekvizitami. Všetko v jednej téme. V príbehu k predstaveniu, ktoré chceme prezentovať koncom roka. Pre deti 
od 2.ročníka. Tohto roku k nám do tímu pribudla Mirka Porubská a tanečnú zložku si zobrala na starosť Mirka 
Martonová. Obidve dámy majú skúsenosť s divadlom a tancom, boli účastné na niektorých hodinách v minulom 
roku. Naďalej spolupracujeme s výtvarným krúžkom. 

Pondelok – Dráma s Mirkou P. –pre začiatočníkov   15,00 – 16,00 
Utorok     -  Tanec s Mirkou M.                                      15,00 – 16,30 
Streda      -  Dráma so Zuzanou   - pre pokročilých     15,00 – 16,30 
Ak ste si vyberiete len jeden krúžok( tanec alebo drámu) –      55 eur/polrok 
Ak dieťa bude navštevovať obidve časti (tanec aj drámu) –     80 eur / polrok 
Kontaktná osoba:  Zuzana Janeková; 0905 274 694; zuzana.janekova@narniaba.sk 

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

11 SUPERAR NARNIA 
SUPERAR je detský spevácky zbor, ktorý vzdeláva i spája a deťom je v ňom veselo. Naše hudobné vzdelávanie 
posilňuje koncentráciu, motiváciu, komunikačné zručnosti, kreativitu, sebavedomie, disciplínu a zodpovednosť. 
Pri nácvikoch využívame tvorivé metodiky pre efektívne zapojenie detí do hudobného procesu. Nevyhľadávame 
veľké hudobné talenty, ale prebúdzame potenciál a tvorivosť, ktorý sa skrýva v každom dieťati. 
Superar pôsobí pod vedením profesionálnych pedagógov a hudobníkov v CZŠ Narnia Bratislava, ZŠ Plavecký 
Štvrtok, ZŠ A. Vagača v Detve. V programe sú zapojené aj deti z vylúčených komunít.  

V rámci poobednajšieho vzdelávania SUPERAR sú zahrnuté:  

 1 hodina zborového spevu 

 1 hodina tanca a choreografie 

 1 hodina hry v hudobnom ansámbli 
  
Vedúci:   Erika Krkošková, Lenka Bradňanská, Barbora Janáková 
Kontakt:  erika.krkoskova@superar.sk 
Miesto:   učebňa HV, tanečná miestnosť 
Čas:    utorok 15:00 - 16.50  
Cieľ. skupina:   deti I. a II. stupňa (od 2. ročníka)  
Poplatok:   50 € na polrok /rodina 
Prihlášky:   odovzdať na recepcii školy 

https://www.facebook.com/superarsk 
http://www.superar.eu/ 
 
12 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 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  

mailto:zuzana.janekova@narniaba.sk
https://www.facebook.com/superarsk
http://www.superar.eu/
mailto:jdetvaj@gmail.com
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Miesto:  keramická miestnosť v suteréne školy 
Čas:    1x týždenne, každý deň v týždni; 
   Pondelok/ Utorok/ Streda/ Štvrtok/ Piatok 15:00 - 16:30   
Cieľ.skupina:  deti I.a II. stupňa (od 2. ročníka) max 15 detí 
Pondelok/ Utorok/ Streda/ Štvrtok/ Piatok 15:00 - 16:30     
Poplatok:   144€ / školský rok; 72€/polrok, vrátane materiálu, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
Začiatok:  2.10. 2018 
Termín úhrady:  do 25.9.2015 
Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:          variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:  kód krúžku: 12 
Prihlášky:  prosíme odovzdať na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola  

13 MAĽOVANIE A KRESLENIE V NARNII 

Opäť sa otvára kurz výtvarných činností pre mladších žiakov (1.stupeň), kde sa zabavíme pri rôznych maliarskych 

technikách a výtvarných témach, kreslení a vytváraní z papiera. Budeme zároveň, (tak ako už dva roky), 

sprevádzať tanečné divadlo v Narnii prípravou scény a kulís. Ako už je zvykom, budeme aj čítať, nielen 

Mumintrollov od Tove Janssonovej, ktorí sú stále najobľúbenejší, ale aj iné knižky, aby sa nám príjemne tvorilo.  

Kontakt:  Všetky informácie u vedúcej krúžku akad. maliarky Lucie Lebišovej 
                                            0948 345 229; lucialiska1@gmail.com 
Čas:   streda 15.00 - 16.30 
Miesto:   učebňa Vv 
Cena:   30 eur/mesiac. Platba mesačne, štvrťročne, alebo polročne;, materiál je v cene.  
Vzdelávací poukaz sa nedá použiť.  
Číslo účtu:   SK03 1100 0000 0029 4304 2627 
Výsledky našej práce môžete sledovať na www.ateliernahrebienku.sk 

14 KREATÍVNE SOCHÁRSKE TECHNIKY   – nové 
Krúžok je zameraný na spoznanie  a naučenie sa výtvarných sochárskych techník. Účastníci krúžku budú mať 
možnosť naučiť sa odlievanie zo sadry, pokročilé kašírovanie a tvorbu sôch na dané témy.  Vyskúšajú si 
modelovanie kompozícií z hliny a následné vypálenie a glazovanie.Naučia sa vytvárať patiny a imitácie rôznych 
zaujímavých povrchov na svojich sochárskych dielach a odliatkoch. Vyskúšajú si viaceré spôsoby tvroby foriem 
a odlievania. Individuálny prístup a vedenie žiakov k zvládnutiu sochárskych úloh a výtvarných riešení.  

Kontakt:  Mgr.art. Peter Polgár; polgarrestauro@gmail.com; 0910 115 941 
Čas:   pondelok 15.00 - 16.30 
Miesto:   učebňa Vv 
Cena:   10 Eur/ 1 vstup; materiál v cene 

15 KREATÍVNY KRÚŽOK KORÁLKOVANIA 
Pre deti 2.- 3.ročníka – na krúžku si vyrobia náramky, náhrdelníky, prívesky pre seba, alebo darček pre niekoho, 
koho chcú potešiť. Po dohode môžu byť na krúžku aj deti z iných ročníkov. 
Pre deti 3.-4.ročníkov, ktoré už vedia samostatne pracovať s klieštikmi na korálkovanie. Pridať sa samozrejme 
môžu aj deti, ktoré chcú samostatne tvoriť. Na krúžku sa naučia vyrobiť si zložitejšie výrobky z korálikov a aj 
drôtu. 
Vedúci:   Bc. Dana Kadášová 
Kontakt:   kadasova@centrum.sk ; 0905 814 485 
Miesto:    učebňa Vv 
Čas:    ŠTVRTOK 15:00-16:10 

mailto:lucialiska1@gmail.com
http://www.ateliernahrebienku.sk/
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Čas trvania:   70 minút 
Cena za polrok /15 krúžkov – 45 Eur 
Platenie prevodom na účet, bez možnosti použitia VP 
Termín úhrady:   info u vedúceho krúžku 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
16 MAJSTRI PERA A CERUZKY  
Náplň krúžku – Krúžok hravou formou rozvíja tvorivé písanie a kreslenie a obohacuje slovnú zásobu 
i predstavivosť. Deti sa učia zrozumiteľne formulovať myšlienky do slov, viet alebo obrazov. Zábavnými 
cvičeniami odbúravame ostych pri verbálnom prejave. Tiež zažívame podstatu slovotvorby. 
Dozvieme sa tiež typy a triky, ako vytvoriť ľahko a jednoducho dobrý a zaujímavý príbeh. 
Jedna bonusová aktivita v rámci polroka zahŕňa aj priestorovú alebo kombinovanú umeleckú tvorbu.   
 
Vedúci:  PhDr. Dušan Damián Brezany  

Kontakt:  dusan.brezany@narniaba.sk   

Miesto:  učebňa U.5C 

Čas:   Štvrtok od 15:00 do 16:00  

Cieľ.skupina:  10 – 12 rokov (4. ročník, 5. ročník alebo 6. ročník)  

Poplatok:  80€ / polrok (vrátane materiálov, bez možnosti použiť vzdelávací poukaz)  

Termín úhrady: info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady: info u vedúceho krúžku  

Krúžok zabezpečuje externý partner  

 
17 LOGIKA HROU   – nové 
Náplň krúžku – Krúžok je hravým vstupom do tajov klasickej výrokovej logiky. Je úvodom ku kritickému mysleniu 
a rozvíja čítanie s porozumením.  Pracovať budeme s hádankami, humornými príbehmi a logickými hrami. 
Pozitívny efekt krúžku – Aktivizácia kritického myslenia, Rozvoj argumentačných schopností a klasickej logiky.   

Vedúci:  PhDr. Dušan Damián Brezany  
Kontakt:  dusan.brezany@narniaba.sk   
Miesto:  učebňa U.5C 
Čas:    Utorok od 16:00 do 16:40  
Cieľ.skupina:  10 – 12 rokov (5. ročník alebo 6. ročník)  
Poplatok:  40€ / polrok (bez možnosti použiť vzdelávací poukaz)  
Termín úhrady: info u vedúceho krúžku  
Spôsob úhrady: info u vedúceho krúžku  
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
18 RYTIERI SVETLA - INTERAKTÍVNA ROLOVÁ HRA  – nové 
Náplň krúžku – Krúžok je vstupom do podmanivého sveta živej rolovej hry (RPG) zvanej RYTIERI SVETLA. Funguje 
ako pracovný motivátor pre všetkých účastníkov. Tí sú prirodzene vtiahnutí do deja, aktívne sa zapájajú a tvoria 
príbeh. Učia sa spolupráci, tímovej komunikácii a nenásilnou formou riešia rôzne problémové úlohy.  
Pozitívny efekt krúžku – Aktivizácia kritického myslenia, Rozvoj argumentačných schopností a klasickej logiky, 
prebudenie záujmu o čítanie a písanie.   
 
Vedúci:  PhDr. Dušan Damián Brezany  

Kontakt:  dusan.brezany@narniaba.sk   

Miesto:  učebňa U.5C 

mailto:dusan.brezany@narniaba.sk
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Čas:    Utorok od 14:30 do 15:30 |5. ročník alebo 6. ročník; streda od 15:00 do 16:00 – 4. ročník ;  

podľa počtu a vekového rozvrstvenia detí) 

Cieľ.skupina:  10 – 12 rokov 

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

Termín úhrady: info u vedúceho krúžku  

Spôsob úhrady: info u vedúceho krúžku  

Krúžok zabezpečuje externý partner 

19 TENIS 
Ponuka z tenisovej školy Ing. Milana Majdu.Tenisová škola ponúka pre deti svoje dlhoročné skúsenosti a 
novodobé metódy tréningu tenisu zábavnou formou, ktoré naštartujú a rozvinú v deťoch ich fyzickú a psychickú 
kondíciu. V tréningu sa deti naučia základné tenisové údery (forhand, backhand, podanie, volej), pravidlá, 
históriu a fair-play hru.  Jedinečná výhoda tohoto kurzu je, že jeho absolvovanie je v čase pracovnej doby ich 
rodičov s plným servisom pre ich ratolesti (vyzdvihnutie zo školy, transport na športovisko, … atď.). Tenis vždy 
patril k športom elity a preto sa už teraz tešíme na vaše jedinečné deti. 

Vedúci/tréneri:  Ing. Milan Majda - I. trieda STZ 

                 Ing. Martina Búryová - III. trieda STZ 

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

Miesto:   kurty za školou, školská telocvičňa 

Čas:    Pondelok: 16:00-17:00 /Mala telocvicna/ 

                                           Utorok: 15:00-16:00 /Mala telocvicna 

                                           Piatok: 15:00-16:00/mala telocvicna  

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

odovzdanie do Rest time. 

Individuálne tréningy: sobota, nedeľa - 9:00- 12:00 hod. 

Prihlášky:  info u vedúceho krúžku  

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

Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 

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

Krúžok zabezpečuje externý partner 

20 CIRKUS KUS 
Na našom krúžku spoločne objavíme rozličné disciplíny nového cirkusu. Pomocou hier sa naučíme základy 
akrobacie, udržať balans aj v tých najnáročnejších podmienkach, vyskúšame si všemožné žonglérske náradie a 
postavíme viacposchodové ľudské pyramídy.  Prežijeme kopu príbehov, skrz ktoré sa naučíme základy herectva a 
klaunovania. Naše novonadobudnuté schopnosti potom použijeme pri tvorbe scénok. Kurz zakončíme 
vystúpením kde predvedieme čo všetko už vieme. Nový cirkus dáva každému šancu nájsť svoju obľúbenú 
disciplínu a rozvíjať sa v tom čo nás baví. 
Na kurzoch venujeme veľkú pozornosť bezpečnosti, aj preto je maximálny limit 12 detí. Viac informácií na 
http://www.cirkuskus.sk  
 

Vedúci:                                spravuje Elena Kremnická, lektor - Iva Hevesiová 
Kontakt:                              cirkusovaskola@gmail.com; tel: 00421 918 573 097 
Miesto:                               malá telocvičňa 
Čas:                                      streda 15:00-16:00 MT; 
Cieľ.skupina:                     deti a mládež 6 -12 rokov, min. 6 - max.12 

Poplatok:                            1. polrok 75€ (15 lekcií) a 2. polrok 90€ (18 lekcií) 

mailto:martina.buryova@gmail.com
http://www.cirkuskus.sk/
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Termín úhrady:                  info u vedúceho krúžku 

Spôsob úhrady:                  bankovým prevodom IBAN: SK7483300000002200545223; BIC: FIOZSKBAXXX 

Prihlášky:                            emailom na uvedenú adresu (do predmetu prosíme uviesť Narnia - meno kurzistu), 

prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online  

21 BENITIM – ŠPORTMANIAK pre 1. - 4. ročník 
ŠPORTmaniak sa snaží nájsť pre každé dieťa vo veku 6-9 rokov najvhodnejšiu formu športovania. Počas roka 
trénujeme niekoľko športov, aby sme zistili, ktorý šport sa komu najviac hodí a páči: Začiatočníci: GYMNASTIKA, 
KIN BALL, ATLETIKA, KARATE/JUDO, FRISBEE, FLORBAL, BADMINTON, DODGEBALL, BASKETBAL, FUTBAL, 
HÁDZANÁ. Pokročilí trénujú s vyššou intenzitou a náročnejšie cviky v daných športoch a nové športy k základnému 
programu ŠERM, BASEBALL. Tréningy sú vedené zábavne, striedaním športov udržiavame záujem dieťaťa. 
Výsledkom tréningov je poznanie športov, zručností v jednotlivých športoch, zlepšenie kondície, koordinácie, 
držania tela, spevnenie, schopnosť spolupráce, radosť z pohybu. Na konci programu rodičia obdržia ŠPORTOVÝ 
PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je pre dieťa vhodný. Zabezpečíme všetky pomôcky, diplomy, medaile. 
Špecializované športy trénujú tréneri z daného oboru, absolventi FTVŠ, ktorí spĺňajú výberové pedagogické kritériá 
BENITIMUu, sú preškoľovaní v detskej motivácii. 

Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:  benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129  
Miesto:   veľká telocvičňa školy  
Čas:    UTOROK, ŠTVRTOK  15:00 – 16:00 hod. 
Cieľ.skupina:   1. - 4. ročník  
Poplatok:   2x týždenne 60 minút;  99,-€ / polrok / 30  tréningov  
                                           1x týždenne 60 minút; 52,50€ /polrok / 15 tréningov 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 
školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke/ 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
22 BENITIM TEEN age PARKOUR pre 4. - 9. ročník 
PARKOURE (práca s vlastným telom / akrobacia), CROSSFIT, SEBEOBRANA , POSILŇOVANIE, KONDÍCIA, KIN-
BALL.…a na čo budeš mať chuť  

Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:   benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129 
Miesto: veľká telocvičňa školy 
Čas:  UTOROK, ŠTVRTOK  16:00 – 17:00 hod. 
Cieľ.skupina: 4. - 9.ročník  
Poplatok:  2x týždenne 60 minút;  99,-€ / polrok / 30  tréningov  
                                           1x týždenne 60 minút; 52,50€ /polrok / 15 tréningov 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky:  elektronická prihláška na www.benitim.sk /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 
školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke/ 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
23 BENI DANCE pre 1. - 7. ročník 
V našom tanečnom programe dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo do budúcna rozhodnúť pre 
tanec, ktorý mu najviac vyhovuje. Trénujeme MODERNÝ TANEC, LATINO, HIP-HOP, CHEERLEADING, KLASIKU, 
GYMNASTIKU, SCÉNICKÝ TANEC, SHOW DANCE. Dieťa získa do budúcna všestranný tanečný rozsah  základ pre 
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rôzne tanečné štýly. Našim cieľom je rozvinúť u detí hudobno- tanečné vnímanie a radosť z tanca, schopnosť 
vyjadriť sa pohybom, rytmiku, koordináciu, obratnosť, držanie tela, spevnenie, kondíciu, naučiť sa základné 
tanečné techniky a choreografie. Na konci programu rodičia obdržia TANEČNÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami.  
Deti so záujem o náš program môžu pokračovať v pokročilej súťažnej skupine BENIdance FUSION.  
Vedúci:   Dana Becová  
Kontakt:   benitimpredeti@gmail.com; tel:0908 716 664;  0940 852 532 
Čas:   PONDELOK 15:00 – 16:00 hod. malá telocvičňa 
                                           ŠTVRTOK  16:00 – 17:00 hod. – tanečná sála 
Cieľ.skupina:   1. - 7. ročník  
Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí 
Poplatok:   2x týždenne 60 minút;  99,-€ / polrok / 30  tréningov  
                                           1x týždenne 60 minút; 52,50€ /polrok / 15 tréningov 
Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe 
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk 
Krúžok zabezpečuje externý partner  
 
24 BENITIM GYMNASTIKA pre 1.-7. ročník 
Správne držanie tela, spevnenie, formovanie postavy, ohybnosť a pružnosť dosiahneme gymnastikou. 
Gymnastika je základ pre všetky športy. Kotúľ vpred , kotúľ vzad, výskoky na švédsku debna, skoky na 
trampolíne, preskoky cez kozu, prípravné cvičenia ku kotúľu letmo a samotný nácvik tohto cviku, stojka na hlave 
o stenu, gymnastická zostava, nácvik gymnastickej choreografie... 
Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:  benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129 
Čas:    UTOROK 16:00 – 17-00 hod.MT; ŠTVRTOK 16:00 – 17-00 hod. VT;   
Cieľ.skupina:   chlapci aj dievčatá 1. - 7. ročník  
Úrovne:   začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí  
Poplatok:   2x týždenne 60 minút;  99,-€ / polrok / 30  tréningov  
                                           1x týždenne 60 minút; 52,50€ /polrok / 15 tréningov 
Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku  
Prihlášky:   elektronická prihláška na www.benitim.sk /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 
školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke/ 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
25 BENITIM FUTBAL pre 1. - 5. ročník 
Priaznivci futbalu sa môžu túto hru naučiť hrať vrámci tréningov s nasledovným 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:   Andrea Čvapková 
Kontakt:  benitim@benitim.sk; 0902 300 745, 0905 508 129 
Miesto: veľká telocvičňa školy 
Čas:  STREDA 15:00 - 16:00 hod. 
Cieľ.skupina: 1. - 5. ročník  
Úrovne:  začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí      
Poplatok:   1x týždenne 60 minút; 37,50€ /polrok / 15 tréningov 

about:blank
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Termín úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky: elektronická prihláška na www.benitim.sk/prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii 
školy. Budú akceptované iba prihlášky urobené online na našej webovej stránke/ 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
26 BENIdance FUSION - súťažná tanečná skupina 
Na základe niekoľkoročnej práce s deťmi v tanečných skupinách vyvstala potreba posunúť tanečne nadané deti 
profesionálne ďalej. Tento rok otvárame preto súťažnú skupinu s technicky náročnejšími a intenzívnejšími 
tréningami. 

Vedúci:             Dana Becová 
Kontakt:           benitim@benitim.sk, tel: 0908 716 664,  0917 674 931 
Čas:              PONDELOK o 17:00 – 18:30 MT hod., STREDA o 16:00-17:30 hod. 
Miesto:              malá telocvičňa 
Cieľ.skupina:   1. - 8. ročník 
Úrovne:             pokročilí 
Podmienky:     členstvo v skupine sa uplatňuje na základe výsledkov konkurzu 
Prihlášky:         informácie na vyššieuvedených tel. číslach 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
27 La Portella – nové 
Tanečný súbor La Portella sa venuje prevažne tancom v štýle latino.Poskytujeme komplexný tanečný krúžok pre 
vaše deti už od 3 rokov. V našej filozofii ide o to, aby si deti všetko zažili zo sveta tanca a to najmä, aby získali aj 
iných priateľov akých majú v bežnom školskom prostredí, aby si mohli obliecť tanečný tréningový úbor, videli sa 
v tanečnom inšpiratívnom prostredí, do ktorého by radi chodili a mohli rozvíjať svoj talent po rôznych stránkach, 
nie len tanečných. Učili sa choreografie, chodili na vystúpenia, prípadne súťaže, ale zároveň aby im to nezabralo 
všetok ich voľný čas, ktorý je pre rodiny tak vzácny. Pritom by sa kvalita nácvikov neznižovala. Tréningy sa od 
súťažných, športových kategórií líšila najmä kvantitou. Tanečnú školu La Portella vedie niekoľkonásobná 
medzinárodná majsterka v latino tancoch Nely Portella, ktorá úspešné prezentuje svoje know how aj v 
niekoľkých špičkových školských zariadeniach. V ponuke mame aj hodiny modernej gymnastiky pod vedenim 
kvalifikovanych lektorov 

Vedúci:  Mgr. Petronela Portella 
Kontakt:  laportella@laportella.sk, tel. 0911767333, 0915 796 416 
Cas:   štvrtok/piatok 15.00-16.00 v  tanečnej sale 
Miesto:  tanečná sála 
Cieľ.skupina:  1.-4.ročník 
Úroveň:  začiatočníci 
Poplatok:  2x týždenne/ 60min/ 40eur mesačne ( hradí sa trojmesačne 120eur) 
Spôsob úhrady: na základe prihlásenia online dostanete všetky podklady 
Prihlášky: elektronicky na www.laportella.sk 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
28 BASKETBAL PRE CHLAPCOV A DIEVČATÁ 
Krúžok naväzuje na činnosť školského športového strediska, ktoré v priestoroch tejto školy existovalo od roku 
1995.  Vychovalo aj niekoľko reprezentantiek Slovenska.  
Chlapci a diečatá sa môžu venovať športovým aktivitám v dvoch skupinách a spoznajú nielen basket-bal. 
Snažíme sa, aby získali všeobecný športový základ a návyky pre pravidelné športovanie pod vedením 
kvalifikovaných trénerov.  Výhodou je následná možnosť zaradenia do družstiev, ktoré hrajú pravidelné súťaže 
(ŠBK Lúky, BK Petržalka a BSC Bratislava ) 

mailto:laportella@laportella.sk
http://www.laportella.sk/
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Vedúci:   Marián Pospišil, Erneker Tomáš        
Kontakt:                            pospisil51@centrum.sk ; tel: 0911 59 59 84; erneker@hotmail.com    0907 730952 
Čas:     pondelok, utorok a štvrtok ,  2 x 75 min.                                                                                        
Cieľ.skupina:    I. stupeň  2.-4.ročník    pondelok,  štvrtok  15:00-16:15 
                                           II.stupeň  5.-6.ročník    pondelok , štvrtok, piatok  16:30-17:45                                                                            
Miesto:   telocvičňa školy                                                                                                                   
Poplatok:    10,-Eur  zápisné + mesačné platby 15,- €;                                                                            
Prihlášky:  info u vedúceho krúžku 
Spôsob úhrady:  na základe prihlášky obdržíte info k platbe prevodom 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

29 FLORBAL FBC Lions  
OBJAV FLORBAL | objavflorbal.sk 
Príď si vyskúšať tréning a posilni náš tím. Florbal je jeden z najpopulárnejších kolektívnych športov v poslednom 
období. Je to šport, v ktorom sa spája zábava, tímová spolupráca, kreativita a rýchlosť. Náš klub FBC 
LIONS  vznikol v roku 2012, hráme regionálnu bratislavskú ligu a každoročne sa zúčastňujeme majstrovstiev 
Slovenska v všetkýchj vekových kategóriach. Do florbalového klubu robíme nábor chlapcov aj dievčat vo veku od 
6 rokov. Na tréningoch sa deťom bude venovať tréner s trénerskou licenciou C. 
 

Vedúci:               Roman Kičko v spolupráci so Stanislavom Hujom a pomocným trénerom Danielom Plášekom  
Kontakt:             trener.fbclions@gmail.com;  tel: 0908 112 252 

Miesto:               DK Lúky, Vígľašská 15;  
                             Tréner deti kategórie mladšia prípravka vyzdvihne v škole a dovedie do DK Lúky, ktoré je                        
  vzdialené od Narnie 5 min peši 
Čas:                 Mladšia prípravka (ročníky 2012, 2011, 2010) Pondelok 14:15 - 15:30, štvrtok 14:15 -15:15 

                             Staršia prípravka (ročníky 2009, 2008) Pondelok 16:00 - 17:15, štvrtok 15:45 - 16:45 

Poplatok:         275€ 

Termín úhrady: celý školský rok (deti si to musia najprv vyskúšať, či ich to bude baviť) 
Spôsob úhrady: úhradou na účet        
Poznámka: Tréner dovedie Mladšiu prípravku späť do Narnie. Pre staršiu prípravku si prídu rodičia do DK Lúky.  
Krúžok zabezpečuje externý partner  

30 FLORBAL PRE VŠETKÝCH  
Florball pre všetkých - Šiesty školský rok chceme začať hrať pravidelne každú sobotu od 10:30-12:30 prvý turnaj 
a od 12:45-14:15 druhý turnaj florbalu. Od 14:30 do 16:00 budeme pokračovať v hre bedmintonu. Máme všetky 
vekové kategórie detí, žien a mužov v rozpätí 8-71 rokov. Vačšinou hráme na 3 až 4 tímy turnajovým sposobom, 
kde zápas trvá 10 minút. Začíname o 10:30 kratším duchovným časom, kde si chcú kresťania pripomenúť či 
potvrdiť stvoriteľské dielo.  
Vedúci:   Ivan Jaborník 
Kontakt:   tel: 0949 658 321 –je potrebné sa ohlásiť vopred telefonicky alebo prostredníctvom sms 
Miesto:   telocvičňa školy 
Čas:    podľa rozpisu 
Poplatok:   vstupné je 1€ na osobu 

 
31 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU 
Happy Kids plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese 
rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja.V priebehu kurzu sa plavci 
začiatočníci naučia adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na 
chrbte a na bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky zo sedu a stoja. Pokročilí plavci sa zameriavajú 
na správnu techniku dýchania, prácu horných a dolných končatín, ale hlavne zdokonaľovanie plaveckých 

mailto:pospisil51@centrum.sk
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spôsobov- kraul, prsia, motýlik, znak.Deťom sa budú venovať tréneri z Fakulty telesnej   výchovy a športu. 
 VÝSLEDKOM TRÉNINGU JE: zlepšenie plaveckej kondície a koordinácie, posilnenie respiračného a srdcovo-
cievneho systému, ale hlavne pravidelným plávaním sa buduje u dieťaťa imunitný systém.  
Priebeh kurzu tréneri prídu do školy v stanovený čas, vyzdvihnú splnomocnené deti zo školy a presunú sa na 
plaváreň minibusom, ktorý je vybavený bezpečnostnými pásmi. Po príchode na plaváreň sa deti prezlečú a 
nasleduje rozcvička. Po rozcvičke sa osprchujú a prejdú na hlavnú časť plaveckého tréningu. Posledných 10 
minút sadeti regenerujú v relaxačnom bazéne. Keď sa deti osprchujú a prezlečú, tréneri im pomáhajú sušiť vlasy. 
Z plavárne odchádzajú organizovane minibusom, ktorý ich odvezie naspäť do školy, kde ich 
odovzdajú vychovávateľkám. Hlavnou výhodou tohto krúžku je absolvovanie plávania v čase pracovnej doby 
rodičov. 
 
Vedúci:           Mgr. Miroslav Černecký                        
Kontakt:          skoly@happykids.sk , 0903215366 
Miesto:         Plaváreň Tupolevova  
Čas:                utorok a štvrtok 15:00-16:00  (s odvozom 14:50 – 16:40)             
Cieľ.skupina:    deti vo veku od 6 do 15 rokov                    
Poplatok:            156€/ 3 mesiace 1x týždenne     
Termín úhrady:  najneskôr v deň nástupu na kurz 
Spôsob úhrady:   bankovým prevodom na číslo účtu SK0983300000002501255705 
Prihlášky:       telefonicky alebo mailom /prosíme neodovzdávať prihlášky na recepcii školy/ 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
32 Dungeons and Dragons 
Dungeons & Dragons je americká stolová hra, spočívajúca v spoločnom skupinovom vymýšľaní a prežívaní 
fantasy príbehu. Okrem toho si deti môžu vyskúšať aj širokú škálu  unikátnych spoločenských hier so zaujímavou 
témou, silným príbehom a rozličnou mierou komplexnosti. Krúžok tak ponúka zážitok spolupráce, napätia, 
humoru, ako aj intelektuálne výzvy v podobe riešenia záhad či hlavolamov. To všetko v malej skupine a 
v príjemnom prostredí našej knižnice. Deti spoznajú rôzne formy kultivovanej zábavy a získajú tak skúsenosti, 
ktoré pre nich môžu byť inšpiráciou už teraz ale takisto aj neskôr v dospelosti.  
 
Miesto konania:              knižnica, 1 x do týždňa 
   Krúžok sa koná vždy po skončení vyučovania, po dohode s knihovníkom.  
   (Pre 1.stupeň od 15:00, pre 2.stupeň po skončení vyučovania podľa dohody). 
Poplatok:                            32 €/celý šk.rok; možnosť použiť vzdelávací poukaz 
Spôsob úhrady:  bank. prevodom na č. účtu školy 2668250025/1100; IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:          variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:          (kód krúžku: 32) 
Prihlášky:                           prosíme odovzdať na recepcii školy 
Peniaze sa použijú na nákup hier, manuálov, príp. ďalších pomôcok, ktoré zvýšia zážitok z hry. 
Krúžok zabezpečuje škola 

 
 
33 SKAUTSKÝ KRÚŽOK pre deti 2.-5.ročníka  
Skauting ponúka deťom priestor rozvíjať sa po všetkých stránkach - skautská družina je vhodným miestom na 
budovanie vzťahov, hry a športy pomáhajú skautom napredovať po fyzickej stránke a rôzne tvorivé dielne a 
ďalšie aktivity podporujú v deťoch kreativitu a logické myslenie. Na pravidelných stretnutiach sa snažíme každý 
týždeň ponúknuť deťom pestrý program aktivít, ktoré potom zužitkujú nielen na víkendových výpravách a na 
letnom skautskom tábore, ale aj v každodennom živote. Dbáme o rozvíjanie hodnôt a o fyzické, sociálne, 
intelektuálne a emocionálne napredovanie detí formou aktivít, ktoré sa deťom zdajú príťažlivé. 
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Vedúci:   Dominika Radošinská 
Kontakt:   dominikaradosinska@gmail.com ; tel: 0917 683 504 
Miesto:   tvorivá miestnosť (pri telocvični), trieda 
Čas:    piatok – 15:00-16:00  
Ročníky:   2. až 5.  
Prihlášky:   emailom alebo telefonicky 
Poplatok:   20€ / polrok 
Termín úhrady:  do 31.10.2018 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na číslo účtu: SK1452000000000008474112 ;                                                          
(do poznámky uviesť meno dieťaťa) alebo osobne 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
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