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Ponuka krúžkov pri CZŠ Narnia pre školský rok 2022/2023 
7.10.2022 - V03  
 
NOVINKA – výtvarný ateliér so Zuzkou ŠIckovou 
 
ŠPORTOVÉ KRÚŽKY 
1 HAPPY KIDS - DETSKÁ ŠPORTOVÁ ATLETIKA 
2 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU 
3 FLORBAL 
4 BENITIM ŠPORTMANIAK 
5 BENI DANCE 
6 BENITIM GYMNASTIKA 
7 LEZENIE s Medvedicou 
8 TENIS  
  
UMELECKÉ A VZDELÁVACIE KRÚŽKY 
09 HUDOBNÁ ŠKOLA s Erikou Coyle 
10 SUPERAR – hudobný program 
11 KERAMIKA 
12 ŠACHOVÝ KRÚŽOK 
13 DUNGEONS AND DRAGONS / moderné spoločenské hry 
14 CANISTERAPIA  
15 MAJSTRI PERA A CERUZKY 
16 DIVADIELKO V PODZEMÍ 
17 HEMISFÉRA 
18 ENGLISH CLUB 
19 YOUNG REPORTERS 
20 KREATÍVNY KRÚŽOK 
21 Brick by Brick – zážitkové vzdelávanie s LEGO® kockami 
22 Výtvarný ateliér ZUZKY ŠICKOVEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prípade otázok kontaktujte vedúceho krúžku  
prípadne sekretariát školy tajomnik@narniaba.sk 
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01 HAPPY KIDS - DETSKÁ ŠPORTOVÁ ATLETIKA pre 1. - 5. ročník  
Deti majú odmalička nekonečné zásoby energie a prirodzenú chuť hýbať sa. Šport dokáže znížiť agresivitu, zlepšiť 
morálku a v spojení s pravidelným tréningom pestuje v deťoch zodpovednosť. Byť súčasťou kolektívu ich učí 
vzájomnej komunikácii, cieľavedomosti a trpezlivosti, pomáha im vyrovnávať sa so stresom a prehrou. Pravidelný 
pohyb pozitívne vplýva na nervový systém a predchádza vzniku depresií. Okrem toho znižuje krvný tlak, podporuje 
zdravú činnosť pľúc, pozitívne vplýva na kvalitu spánku a imunitu, zlepšuje metabolizmus a zabezpečuje správny 
vývin a rast detského organizmu.  

PREČO DETSKÁ ŠPORTOVÁ ATLETIKA My Vám prinášame Detskú atletiku, ktorá svojou prirodzenosťou vytvára 
základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a 
zručnosti detí. Cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe 
pravidelnej celoročnej športovej aktivity.  

CIEĽ ŠPORTOVEJ ATLETIKY Cieľom atletickej prípravy je zvýšenie obratnosti celého tela, schopnosti koordinácie 
pohybov, reakcií a ohybnosti. Pomocou motivačných cvičení a hier, si deti osvoja základné pohybové znalosti, 
preniknú do tajov športu a predovšetkým sa budú pohybom baviť.  

VEK    6-11 rokov  
MIESTO   areál školy/v zime malá telocvičňa 
TERMÍN   Pondelok 16:00 -17:00 1 x týždenne /streda 16:00 -17:00 hod 1 x týždenne 
ZAČIATOK   Pondelok 26.9.2022  /Streda 28.9.202 
KAPACITA DETÍ 8 – 15 max 
ZOZNAM POTREBNÝCH VECÍ  športové oblečenie, rátke tričko, dlhé tričko, krátke nohavice, tepláky, mikina, 
tenisky, fľaška na pitie , malý uterák  
PLATBA   75 eur €/dieťa/ 3 mesiace  
Platba je rozdelená na tri časti, v sume 25 eur € / za 1 mesiac  
- Prvú časť za krúžok je potrebné uhradiť do 26.9.2022  
- Druhú časť za krúžok je potrebné uhradiť do 2.1.2023  
- Tretiu časť za krúžok je potrebné uhradiť do 3.4.2023  
Kontakt:   0917 303 658, info@happykids.sk  
Prihlasovanie   e-mail: info@happykids.sk 
Platba prebieha na účet podľa inštrukcií, ktoré dostanete e-mailom, po prihlásení dieťata na kurz.  
V prípade neúčasti z dôvodu ochorenia, odcestovania a pod., príspevok za krúžok nevraciame.  
 
TEŠÍME SA NA VÁS!!! :) TÍM HAPPY KIDS 
 
02 HAPPY KIDS PLÁVANIE S NARNIOU pre 1. - 9. ročník  
Happy Kids plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese rastu 
a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja.V priebehu kurzu sa plavci začiatočníci 
naučia adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na chrbte a na 
bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky zo sedu a stoja. Pokročilí plavci sa zameriavajú na správnu 
techniku dýchania, prácu horných a dolných končatín, ale hlavne zdokonaľovanie plaveckých spôsobov- kraul, prsia, 
motýlik, znak.Deťom sa budú venovať tréneri z Fakulty telesnej výchovy a športu. VÝSLEDKOM TRÉNINGU je 
zlepšenie plaveckej kondície a koordinácie, posilnenie respiračného a srdcovo-cievneho systému, ale hlavne 
pravidelným plávaním sa buduje u dieťaťa imunitný systém. 

Priebeh kurzu: tréneri prídu do školy v stanovený čas, vyzdvihnú splnomocnené deti zo školy a presunú sa na 
plaváreň minibusom, ktorý je vybavený bezpečnostnými pásmi. Po príchode na plaváreň sa deti prezlečú a nasleduje 
rozcvička. Po rozcvičke sa osprchujú a prejdú na hlavnú časť plaveckého tréningu. Posledných 10 minút sadeti 
regenerujú v relaxačnom bazéne. Keď sa deti osprchujú a prezlečú, tréneri im pomáhajú sušiť vlasy. Z plavárne 
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odchádzajú 3 organizovane minibusom, ktorý ich odvezie naspäť do školy, kde ich odovzdajú vychovávateľkám. 
Hlavnou výhodou tohto krúžku je absolvovanie plávania v čase pracovnej doby rodičov. 

Vedúci:   Mgr. Miroslav Černecký 
Kontakt:   skoly@happykids.sk , 0903 215366 
Miesto:   Plaváreň Tupolevova  
Čas:    utorok 15:00-16:00 (s odvozom 14:50 – 16:40)  
Cieľ.skupina:   deti vo veku od 6 do 15 rokov  
Poplatok:   165€/ 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/   

 
03 FLORBAL | Školský florbalový klub pre 1.- 9. ročník 
Príďte si vyskúšať tréning a posilnite náš tím. Všetky informácie o tom ako trénujeme nájdete https://objavflorbal.sk 
Florbal je jeden z najpopulárnejších kolektívnych športov v poslednom období.́ Je to šport, v ktorom sa spája zabáva, 
tímová́ spolupráca, kreativita a rýchlosť. Do florbalového klubu robíme nábor chlapcov aj dievčat, rok narodenia 
2008-2016. Tréningy sú rozdelené podľa vekových kategórii. Na tréningoch sa deťom budú venovať tréneri s 
trénerskou licenciou C. 

Vedúci krúžku:   Stanislav Hujo 
Kontakt:   stanislav.hujo@objavflorbal.sk; tel: 0908 112 252 
Miesto:   telocvičňa/areál školy/telocvične v Petržalke 
Čas:  

• Mladšia prípravka rok narodenia 2014-2017 | pondelok/streda 16:00 -17:00 

• Staršia prípravka rok narodenia 2012-2013 | pondelok/štvrtok 17:00-18:30, 

• Mladší a starší žiaci rok narodenia 2008-2011 | pondelok 15:30 – 17:00 / utorok 16:00 – 17:30 / piatok 15:00-
17:00 

 

Skúšobný tréning:  Áno – po dohode s trénerom danej kategórie 
Poplatok:   Podľa zvoleného spôsobu platby 
Spôsob úhrady:  Úhradou na účet 
Prihláška:   https://objavflorbal.sk/kategorie-a-treningy/ 
Termín úhrady:  Dôležité je, aby si deti najprv vyskúšali, či ich to bude baviť 

 
04 BENITIM – ŠPORTMANIAK šport s chuťou pre deti 1. - 4. ročníka                                                                                                                         
ŠPORTmaniak je športový program, ktorý sa snaží nájsť každému dieťaťu vo veku 6-10 rokov, najvhodnejšiu formu 
športovania. Trénujeme s profi trénermi v troch úrovniach až 15 športov:   

I. level: K základom pohybových a loptových hier postupne pribúda gymnastika, atletika, karate, florbal, futbal, 
dodgeball, kin-ball 

II. level: parkour, šerm, tenis, badminton 
III. level: basketbal, baseball, hádzaná, minivolejbal 

Striedaním športov udržiavame stály záujem dieťaťa, výsledkom čoho je poznanie viacerých zručností v jednotlivých 
športových aktivitách. Deti si zlepšujú kondíciu, koordináciu, držanie tela, spevnia sa, sú schopné spolupráce v 
kolektíve. Na záver školského roka rodič obdrží odporúčanie, ktoré z odtrénovaných športov dieťaťu najviac 
vyhovujú. Rodičom šetríme čas, nakoľko deti vyzdvihujeme z ŠKD.                      
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Prihláška a info: https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/ 
Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:   benitim@benitim.sk; +421 940 825 532 
Miesto:   veľká telocvičňa/ areál školy CZŠ Narnia 
Čas:    UTOROK, ŠTVRTOK 15:00 – 16:00 veľká telocvičňa /areál školy  
Poplatok:   2x týždenne 60 minút; 150 € / polrok / 30 tréningov;  1x týždenne 60 minút; 88 € /polrok / 16 
tréningov  
V cene kurzovného:  medaile, odmeny pre deti, pripoistenie pre prípad úrazu.  

 
05 BENIdance (6 - 10 rokov) tanec s chuťou 
Príbehové tancovanie s prvkami:  

🟡 DISCO 🔴 MODERNÝ TANEC 🔵 HIP-HOP 🟡 KLASICKÝ TANEC 🟢 GYMNASTIKA  🔵 STREET DANCE 

V našom tanečnom programe dieťa spozná rôzne tanečné techniky a štýly, všestranný tanečný rozsah, aby sa vedelo 
do budúcna rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje. Našim cieľom je rozvinúť u detí tanečno-hudobné 
vnímanie, radosť z tanca, schopnosť vyjadriť sa pohybom, ovládať rytmiku, koordináciu, obratnosť, držanie tela a 
naučiť sa tanečné choreografie. Na konci programu rodičia získajú tanečný profil dieťaťa s odporúčaniami, aký tanec 
je preň vhodný.  

Prihláška a info: https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/ 
Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:   benitim@benitim.sk; +421 940 825 532 
Miesto:   tanečná sála / areál školy 
Čas:    UTOROK, ŠTVRTOK 16:00 – 17:00 tanečná sála/areál školy  
Poplatok:   2x týždenne 60 minút; 120 € / polrok / 30 tréningov 1x týždenne 60 minút; 80 € /polrok / 16 
tréningov  
V cene kurzovného:  medaile, odmeny pre deti, pripoistenie pre prípad úrazu. 

06 BENITIM - ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA - (6 - 10 rokov) 
kurz gymnastiky sa zameriava na všestranný pohybový rozvoj, ohybnosť a pružnosť tela (6 - 15 rokov). Kurz 
gymnastiky sa zameriava na všestranný pohybový rozvoj, ohybnosť a pružnosť tela. Do tréningov vnášame hravosť, 
aby sme sa prispôsobili potrebám detí. Tréningy pozitívne vplývajú  na správne držanie tela, rovnováhu, a konkrétne 
cvičenia sú vhodným doplnkom pri liečbe plochých nôh. Do tréningov vnášame hravosť, aby sme sa prispôsobili 
potrebám detí. Nacvičujú krátke gymnastické zostavy. 

Prihláška a info: https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/ 
Vedúci:   Andrea Čvapková 
Kontakt:   benitim@benitim.sk; +421 940 825 532 
Miesto:   malá telocvičňa / areál školy  
Čas:    UTOROK, ŠTVRTOK 16:00 – 17:00 malá telocvičňa /areál školy  
Poplatok:   2x týždenne 60 minút; 150 € / polrok / 30 tréningov 1x týždenne 60 minút; 96 € /polrok / 16 
tréningov  
V cene kurzovného:  medaile, odmeny pre deti, pripoistenie pre prípad úrazu.  

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

https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/
https://benitim.sk/kurzy/all-dance-junior/
https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/
https://benitim.sk/kurzy/gymnastika/
https://benitim.sk/kurzy/gymnastika/
https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak/
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-  zvýšenie telesnej sily  
-  zvládnutie techniky ovládanie strach  
-  prekonať/posúvať svoje hranice  

Priebeh kurzu: tréneri prídu do školy 14:40, vyzdvihnú splnomocnené deti a presunú sa na lezeckú stenu minibusom, 
ktorý je vybavený bezpečnostnými pásmi. Do busu by mali deti nastúpiť už prezlečené, nakoľko štart tréningu je o 
15:00. Hlavnou výhodou tohto krúžku je, že dieťa absolvuje krúžok v čase školského klubu a zároveň má zabezpečený 
odvoz na neho a rodičia ho nemusia vyzdvihovať v škole ale priamo na krúžku, ktorý sa koná priamo v centre mesta. 
Vyzdvihnutie rodičom je najneskôr do 16:15. 

Vedúci:   Ing. Simona Hotová 
Kontakt:   kurzy@medvedicatour.sk , 0907970051 
Miesto:   Lezecké centrum Vertigo  
Čas:    štvrtok 15:00-16:00 (s odvozom 14:30, s vyzdvihnutím do 16:15)  
Cieľ.skupina:   deti vo veku od 6 do 15 rokov  
Poplatok:   255€/ polrok (1x týždenne ) 
V cene je :   tréner, doprava, vstupné na stenu a požičanie výstroje 
Termín úhrady:  najneskôr v deň nástupu na kurz  
Prihlášky:   https://www.medvedicatour.sk/Tours-and-Events/narnia-lezenie-s-medvedicou 
Krúžok zabezpečuje externý partner 
 
08 TENIS 
„Dajte deti na tenis!“ – význam tohto sloganu je morálna, psychická a športová výchova, ako celoživotná zdraviu 
prospešná aktivita pre deti a mládež. Tréningy prebiehajú formou, ktoré u detí rozvinú fyzickú a psychickú kondíciu. 
Deti sa naučia zdravej súťaživosti a schopnosti spolupracovať pri rôznych pohybových, koordinačných hrách, 
zameraných na obratnosť, rýchlosť a silu. Osvoja si správnu techniku všetkých tenisových úderov, ktoré v budúcnosti 
môžu využiť na ďalší profesionálny rozvoj svojich tenisových schopnosti. Tešíme sa na Vaše deti, že z nich vychováme 
nie len nádejných športovcov ale aj mladých ľudí ktorí milujú tenis a zdravý životný štýl.  
 
Vedúci / tréner:    Mgr. Radovan Šabata – 0907 091367 
Kontakt:     rado.sabata@gmail.com,   www.advantage-tennis.sk 
Miesto:    malá telocvičňa / areál školy / tenisový areál Slávia Právnik 
Čas:     utorok/streda/štvrtok/piatok od 15:00 - 16:00  
Prihlášky:    u vedúceho krúžku 
Poplatok:    10€ / tenisová hodina  
Termín a spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
 

09 Hudobná škola s Erikou Coyle  
Hra na rozličné hudobné nástroje, pohyb, spev, hudobné kreatívne myslenie, hudobné hry, aktivity a cvičenia. To 
všetko, a ešte oveľa viac, zažijú deti v Hudobnej škole. Aktívnou a zážitkovou formou sa zoznámime s hudbou 
slávnych hudobných skladateľov, naučíme sa základné hudobné termíny, spoznáme noty. Jednou z dôležitých 
činností školy je zažiť hudbu na vlastnom tele prostredníctvom pohybu a tanca. Deti spoznajú a pochopia hudbu bez 
memorovania, nudy a sedenia v lavici. Hlavným cieľom je získavať radosť z hudby.  
 
Vedúci:  Mgr. Erika Coyle, PhD.  
Kontakt:  erika.coyle@narniaba.sk  
Miesto:  Hudobná trieda  
Čas:   pondelok 15.00-16.00  
Cieľ. skupina:  žiaci 1. stupňa (obmedzená kapacita)  
Začiatok:  26. september  

https://www.medvedicatour.sk/Tours-and-Events/narnia-lezenie-s-medvedicou
mailto:rado.sabata@gmail.com
http://www.advantage-tennis.sk/
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Poplatok:  150e/ polrok (nie je možné použiť vzdelávací poukaz)  
Spôsob úhrady: bankovým prevod SK74 0200 0000 0042 6063 1659  
Prihláška:  mailom 

10 Superar - hudobný program pre deti 1. – 9- ročníka 
Po štvorročnom úspešnom fungovaní a dvojročnej pauze sa SUPERAR opäť vracia do Narnie!  
Superar je detský spevácky zbor, ktorý vzdeláva i spája a deťom je v ňom veselo.  Naše hudobné vzdelávanie 
posiľňuje 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 pracuje s vlastnou 
vzdelávacou metodikou, ktorej umeleckú kvalitu zaručuje partnerstvo s inštitúciami ako Viedenský chlapčenský zbor 
a Wiener Konzerthaus. Vznikol v roku 2009 vo Viedni a okrem Rakúska funguje v ďalších 6 krajinách Európy (Bosna a 
Hercegovina, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko). Na Slovensku pôsobí pod vedením 
profesionálnych pedagógov a hudobníkov s rovnakým programom v CZŠ Narnia Bratislava, ZŠ Lozorno, ZŠ A.Vagača v 
Detve.  
V Narnii sa budeme spoločne stretávať 1x do týždňa na 90 min. nácviku. 
Jeho náplňou budú zábavné hudobno/pohybové hry, netradičné hlasové rozcvičky, nácvik piesní z vlastného a 
spoločného repertoáru Superar (klasika, World music), spoločná improvizácia na hudobných nástrojoch, nacvičovanie 
nástrojových partov jednotlivých skladieb. Niekoľkokrát do roka pripravujeme pre deti spoločné komunitné 
stretnutia a koncerty. Účasť na koncertoch však nie je pre deti zapojené do Superar povinná.  
Tento rok nás čaká bohatý a zaujímavý koncertný program. Okrem menších vystúpení a koncertov to bude výročný 
koncert v Konzerthause vo Viedni (február/marec), SK výročné koncerty v bratislavskej Redute (9.5.) a v Detve (19.5.),  
vystúpenie na festivale Pohoda a pravdepodobne aj na festivale Sziget v Budapešti, na ktorom sme spoločne s deťmi 
z Budapešti a Viedne vystúpili aj toto leto -  Superar Sziget 2022 

Vedúci:   Lenka Brádňanská, Pavlína Bulková 
Kontakt:   lenka.bradnanska@superar.sk,  lenka.bradnanska@narniaba.sk , 0910 114 897 
Miesto:   učebňa HV 
Čas:    STREDA 15:00 - 16:30 
Poplatok:   0 € 
Prihlášky:   je možné vyzdvihnúť a odovzdať na recepcii školy 
https://www.facebook.com/superarsk 
http://www.superar.sk/ 
http://www.superar.eu/ 

11 KERAMIKA  
Práca s hlinou a vlastnou fantáziou v našej dielničke s keramickou pecou. Cieľom keramického krúžku je naučiť deti 
zvládnuť základné zručnosti pri práci s hlinou a podporiť ich tvorivosť a umelecké cítenie. Rozvíja schopnosť uplatniť 
naučené techniky ako sú: modelovanie z ruky, z plátov z kúskov hliny či valčekov, modelovanie z formy alebo práca 
s reliéfom najskôr podľa predlohy a potom v tvorbe z vlastnej fantázie. Výtvory zdobíme glazúrou, engobou, 
vyrývaním, brúsením. Najlepšie výrobky každého žiaka vypaľujeme v keramickej peci. 

Vedúci:   Jana Detvajová 
Kontakt:   jdetvaj@gmail.com;  tel: 0907 735 220  
Miesto:  keramická miestnosť v suteréne školy 
Čas:   1x týždenne, každý deň v týždni; Pondelok/ Utorok/ Streda/ Štvrtok/ Piatok 15:00 - 16:30   
Cieľ.skupina:  deti od 1. ročníka max 15 detí 
Poplatok:   80€ /prvý polrok; 100 € druhý polrok, 180 € školský rok, vrátane materiálu, možnosť použiť 
vzdelávací poukaz, v prípade využitia VP je potrebné prihlásiť dieťa na celý šk.rok 
Termín úhrady:   do 20.09.2022 
Spôsob úhrady:   bank. prevodom na účet školy IBAN SK4311000000002668250025 

https://www.facebook.com/100003955230901/videos/pcb.2468818823259935/766368531350643
mailto:lenka.bradnanska@superar.sk
mailto:lenka.bradnanska@narniaba.sk
https://www.facebook.com/superarsk
http://www.superar.sk/
http://www.superar.eu/
mailto:jdetvaj@gmail.com
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Variabilný symbol:     variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:   11 - kód krúžku 
Prihláška:                      na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
12 ŠACHOVÝ KRÚŽOK  
Základy šachovej hry pod vedením Michala Kaščáka v knižnici určené pre deti 1.-9.ročníka. 
Vedúci:                           Michal Kaščák 
Kontakt:                         michal.kascak@narniaba.sk 
Miesto:                           knižnica 
Čas:                                 pondelok 15:00 -16:00  
Poplatok:                      62 €/školský rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz 
V prípade, ak si chcete uplatniť VP je potrebné prihlásiť dieťa na celý šk.rok 
Termín úhrady:         do 20.09.2022 
Spôsob úhrady:          bank. prevodom IBAN SK4311000000002668250025  
Variabilný symbol:     variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:     12 - kód krúžku 
Prihláška:                    nájdete na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 

13 DUNGEONS AND DRAGONS / moderné spoločenské hry 5. – 9.ročník 
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, krúžok sa koná vždy po skončení vyučovania, po dohode s knihovníkom   
Čas:   skončení vyučovania podľa dohody, 1 x do týždňa 
Poplatok:                 62 €/školský rok, možnosť použiť vzdelávací poukaz  
V prípade, ak si chcete uplatniť VP je potrebné prihlásiť dieťa na celý šk.rok 
Spôsob úhrady:  bank. prevodom; IBAN SK4311000000002668250025 do 20.9.2022 
Variabilný symbol:       variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku 
Špecifický symbol:       13 - kód krúžku 
Prihláška:                    nájdete na recepcii školy 
Krúžok zabezpečuje škola 
 
14 CANISTERAPIA – pre deti 1.- 4.ročníka 
Krúžok bude prebiehať s priamou účasťou špeciálne trénovaného psa, s ktorým tvoríme canisterapeutický team. 
Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka, vplýva na jeho psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu. 
Podporuje a rozvíja telesné, emocionálne, sociálne a rozumové schopnosti detí. 
Prítomnosť psa pozitívne ovplyvňuje životné procesy – pôsobí upokojujúco, pomáha rozvíjať aj stimulovať rôzne 
oblasti – zlepšuje sa pamäť, motorika, komunikácia, zmierňuje stres.  
V rámci ponúkaného krúžku sa deti oboznámia so svetom psov, spolužitia človeka a zvieraťa, naučia sa "čítať" psiu 
reč. Naučia sa ako sa správať pri strete s cudzím psom, ako sa správne starať o svojho psa, dostanú informácie o 
výžive, oboznámim ich so základmi výcviku a mnohé ďalšie. 

Dôležitú úlohu tu bude zohrávať zážitok - deti sa budú učiť nielen nové veci, ale budú mať možnosť vyskúšať si všetko 
na sebe formou hier, zábavných aktivít, tvorení a spoznávaní. Deti sa pri psíkovi učia zodpovednosti, ohľaduplnosti, 
vytvárajú si pozitívny vzťah k okoliu, rozvíja sa sociálne cítenie, deti sú empatickejšie, priateľskejšie. Psík im dáva 

mailto:michal.kascak@narniaba.sk
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lásku, pocit pochopenia, motivuje ich k rôznym činnostiam. Terapeutické aktivity s účasťou psa dieťa vníma ako hru, 
teda radostnú záležitosť a popritom rozvíjať u detí vyššie uvedené cnosti je mojim cieľom.  
Vedúci:   Miriam Polachová 
Poplatok:  127,50 eur/ 15 hodín/ polrok/ maximálny počet je 12 detí. 
Kontakt:  e-mail: miriam.polachova@gmail.com , 0902 194 402; www.smekamarati.sk 
Čas:   streda 15:00 – 15:45 
Miesto:   CZŠ Narnia 
Prihlášky:   http://smekamarati.sk/prihlaska-do-kruzku/ 

15 MAJSTRI PERA A CERUZKY  (6. až 8. ročník)  
Náplň krúžku – hravou formou rozvíjať schopnosti sebavyjadrenia. Tvorivé písanie a kreslenie zameriame na tvorbu 
reálneho diela. Cieľom je zrozumiteľne preniesť vlastnú víziu do písomnej alebo grafickej podoby, naučiť sa základné 
formy plánovanej literárnej tvorby. Formulovať myšlienky do komplexných viet alebo obrazov. Zábavnými cvičeniami 
odbúrať ostych pri verbálnom prejave. Vedúci krúžku je aktívny spisovateľ, ktorý so svojimi žiakmi vydal knihu: 
Statočný rytier Tiler.  

Vedúci:   PhDr. Dušan Damián Brezány – mentor, učiteľ a spisovateľ  
Kontakt:   dusan.brezany@narniaba.sk  
Poplatok:   100€ / polrok  
Čas:    Streda od 15:00 – 16:00  
Podmienkou otvorenia krúžku je aspoň 6 prihlásených. 
 

16 DIVADIELKO V PODZEMÍ pre deti od 3.ročníka 
Spoznávanie divadla cez tvorivosť, hry, krátke workshopy, prácu s priestorom, kostýmami, rekvizitami. Všetko 
v jednej téme. V príbehu k predstaveniu, ktorý chceme aj prezentovať koncom roka.  
Čas:   utorok  15:00 – 16:00 
Cena za krúžok:  60 eur /polrok (bez možnosti použiť vzdelávací poukaz) 
Kontaktná osoba:   Zuzana Janeková; 0905 274 694; zuzana.janekova@narniaba.sk 
Spôsob úhrady:          info u vedúceho krúžku 
 
17 GameCraft - kurz vývoja počítačových hier pre deti od 8 do 15 rokov 
Snom každého správneho hráčika alebo hráčky je jedného dňa vyrobiť si vlastnú videohru. Ak sa vaše deti hrávajú, 
kreslia alebo iba radi špekulujú, možno práve u vás doma sedí budúci videoherný dizajnér, programátorka alebo 
talentovaná grafička! Prihláste svoje ratolesti na kurz tvorby videohier GameCraft a objavte v nich lásku ku kreatívnej 
práci s výhľadom na budúcnosť. 
Hemisféra ľavá o.z. 
www.hemisfera.sk (prihláška online) 
kontakt:   info@hemisfera.sk 
vek:    8-15 rokov 
cieľ. skupina:  deti 2. - 9. ročníka 
max.počet detí: 15  
Čas:   utorok, štvrtok 15:00-17:00 hod; učasť 1x alebo 2x v týždni  
Cena:   účasť 2x v týždni - 94 eur/mes (cca 6 eur/ 60 min); účasť 1x v týždni - 79 eur/mes (cca 9 eur/ 60 min) 
Registrácia:  online formulár na https://hemisfera.sk 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom/faktúra / (nie je možné použiť vzdelávací poukaz)  

18 ENGLISH CLUB  

Pokračujeme s kreatívnym klubom v anglickom jazyku pod vedením našich lektorov. Cieľom je zlepšiť komunikačné 

zručnosti. Come and join the fun while you practice your English! We will do different activities together each time 

mailto:miriam.polachova@gmail.com
http://www.smekamarati.sk/
http://smekamarati.sk/prihlaska-do-kruzku/
mailto:dusan.brezany@narniaba.sk
mailto:zuzana.janekova@narniaba.sk
http://www.hemisfera.sk/
mailto:info@hemisfera.sk
https://hemisfera.sk/
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that we meet, so there is always a surprise! Activities include, but are not limited to: indoor and outdoor games, art 

projects / crafts, experiments, watching films, reading books, and much more. We hope to see you there! 

Vedúci:                                Martina Rundesová,  
Kontakt:                              martina.rundesova@narniaba.sk 
Miesto:                                trieda English department LD1 (príležitostne aj kuchynka, ihrisko) 
Čas:                                      utorok 15:00 -16:00 
Cieľ.skupina:                      žiaci 2. – 4.ročníka; max 12 detí  
Začiatok:                             27.9. 2022 
Poplatok:                            60 €/školský polrok,  
Termín úhrady:                 do 20.09.2022 
Spôsob úhrady:                 bank. prevodom na č. účtu školy IBAN SK4311000000002668250025 
Variabilný symbol:            variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku  
Špecifický symbol:        (kód krúžku: 18) 
Prihláška:                    nájdete na recepcii školy 
 
19 YRE - mladí reportéri pre životné prostredie pre deti 5.- 9. ročníka 
Milí rodičia! 
Aj tento šk.rok ponúkame narnijským žiakom možnosť byť súčasťou aktivít programu Young reporters for the 
environment (YRE). Budem ich viesť a tvoriť spolu s mladými aktivistami u nás v CZŠ Narnia formou krúžku. Vstupné 
informácie:  
YRE = mladí reportéri pre životné prostredie, je krúžok, ktorý zapája žiakov do medzinárodného programu. Jeho 
náplňou je učiť sa robiť svet lepším a ekologickejším. Aktuálne je v programe 495.393 žiakov zo 43 krajín sveta, YRE v 
SR koordinujú manželia Medálovci a beží na 35 školách. U nás, v Narnii, YRE aktivitami žiakov sprevádza Ľuba 
Noščáková. Identifikujú spolu enviro problémy vo svojom okolí, pracujú s informáciami, hľadajú, navrhujú a realizujú 
riešenia, spolupracujú s odborníkmi, zodpovednými dospelými a samosprávou a nakoniec reportujú o celom procese 
(fotia, píšu, robia videá).  Už piaty rok naši žiaci každoročne získavajú nielen skvelé skúsenosti, praktické vedomosti 
a zážitky toho, čo dokážu,  ale aj celoslovenské a medzinárodné ocenenia. Dokonca boli pozvaní aj na návštevu 
u p.prezidentky, ktorá im poďakovala za to, čo robia. YRE je jeden z mála programov, v ktorom sú pre deti  miesto 
hmotných cien odmenou zmeny, na ktoré vynakladajú námahu a pocit úspešnosti, keď dokážu meniť svet k lepšiemu. 
Rovnako aj stretnutia s odborníkmi, s ktorými „idú do akcií  priamo v teréne“. Takže ak máte doma akčného študenta 
či študentku s envorocítením, ktorý/ktorá chce meniť svet na lepšie miesto pre všetkých, tak  tu ho radi podporíme 
a budeme sprevádzať v aktivitách. Tešíme sa na každého. Hoci medzinárodný program limituje účastníkov súťaže 
vekom min.11 rokov, krúžok je vhodný pre deti od cca 9 rokov. 
Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, odporúčam stránku http://www.mladireporteri.sk/ alebo stránku priamo o 
našich narnijských reportéroch https://pohodovo.sk/yre-mladi-reporteri-pre-zivotne-prostredie/  

Termín:   pondelok  od 15.00-16.00h 
Miesto:   CZŠ Narnia Bratislava 
Krúžok vedie:   PaedDr. Ľubica Noščáková 
Začiatok a ukončenie:  3.10.2022-5.6.2023 
Príspevok:   120€/polrok alebo 240€/celý rok /cca 7€na hodinu/ 
Počet miest:   maximálne 15 žiakov 
Ďalšie informácie:  0908/355793 - Ľubka Noščáková 
Prihlásenie môžete urobiť prostredníctvom formulára:  YRE 2022/2023 prihláška 
V ňom bude automaticky časová pečiatka prihlášky, do krúžku viem prijať max.15 žiakov  

  

 

mailto:martina.rundesova@narniaba.sk
http://www.mladireporteri.sk/
https://pohodovo.sk/yre-mladi-reporteri-pre-zivotne-prostredie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfdVVCXFHITO5ZYrVYr8AkbvwPTXrTUK2dqg_SCWPIK04rcw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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20 Kreatívny krúžok pre deti 1. -6.ročníka 
Krúžok, v ktorom majú možnosť narnijčania sprevádzaní aktívnymi stredoškoláčkami a Ľubkou Noščákovou 
objavovať, využívať  a rozvíjať vlastnú kreativitu. Pôjde o čas, kedy budú spolu a pritom každý sám tvoriť   malé diela 
z rôznych materiálov a zvládať rôzne výzvy s využitím a zapojením svojho kreatívneho myslenia. Začneme 
jednoduchým tvorením  2D a 3D zvieratiek z drôtu a korálok, pletením  šnúrok na prstoch, náramkov uzlíkovaním aj 
inak , šitím hračiek podľa návodu, čiže vlastnoručným tvorením podľa návodu, ktoré nás naučí vynakladať úsilie 
a zažiť úspech ako odmenu. Od vlastnoručného tvorenia prejdeme ku tvoreniu vlastnou hlavou- vyrábaniu svojich 
návrhov a nápadov a ich spracovaniu až po tvorenie srdcom- rôznych kreatívnych nápadov a aktivít, cez ktoré 
budeme pomáhať iným. 

Termín:   pondelok od 16:00 do 17:00 
Vedúce   akčné stredoškoláčky + Ľubka Nosčáková 
Poplatok :   80€/ polrok ( cca 5€/hodina) , 160€/celý rok 
Začiatok  3.10. 2022 
Koniec:   29.5.2023 

Prihlasovanie:  FORMULAR 

Kontakt pre bližšie informácie: lubica.noscakova@narniaba.sk , 0908355793 

 

21 Brick by Brick – zážitkové vzdelávanie s LEGO® kockami 

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

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

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

Vedúci:   Kvalifikovaný lektor z tímu Brick by Brick Bratislava, (Happy Academy Slovakia, s.r.o.) 
Kontakt:  0905 115 008, murbasek@brickbybrickbratislava.sk (Martina Urbašek – manažér) 
Web stránka:  www.brickbybrickbratislava.sk  
Miesto:   učebňa v CZŠ Narnia 
Čas:   STREDA 15:00-16:00 
Cieľová skupina:  žiaci 1.- 4. ročníka, max. 12 detí v jednej skupine 
Prihlášky:  online prihláška na https://brickbybrickbratislava.sk/prihlaska-zs/  
Poplatok:  150 Eur/ školský polrok  
Začiatok kurzu:   5.10.2022 
Spôsob úhrady:  bankovým prevodom na základe online prihlásenia cez web stránku 
Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

 

https://forms.gle/q1r9MWhuUDew3bNv5
mailto:lubica.noscakova@narniaba.sk
https://brickbybrickbratislava.sk/metodika/
mailto:murbasek@brickbybrickbratislava.sk
http://www.brickbybrickbratislava.sk/
https://brickbybrickbratislava.sk/prihlaska-zs/
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22 VÝTVARNÝ ATELIÉR ZUZKY ŠICKOVEJ 2022/2023 

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

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

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

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

stredné školy výtvarného zamerania. 

Vedúci:    Zuzana Šicková 
Kontakt:   zuzana.sickova@narniaba.sk 0903 574343 
Miesto:   miestnosť Výtvarnej výchovy 
Výber časov:   utorok od 15,00-17,00 
Cieľová skupina:  pre I. aj II. stupen 
Začiatok:   4. októbra 2022 
Poplatok:    220 €/ polrok ( nie je možné použiť vzdelávací poukaz)  1x týždenne  120 minút, 15 hodín/ 
polrok/ maximálny počet je 12 detí. 

Spôsob úhrady:  info u vedúceho krúžku 
Prihlášky:   stačí napísať mail na zuzka.sickova@gmail.com 

Krúžok zabezpečuje externý partner 

 

mailto:zuzana.sickova@narniaba.sk
mailto:zuzka.sickova@gmail.com

