
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuka krúžkov 
2017/18 

Cirkevná základná škola – Narnia 

elokované pracovisko Pezinok 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského 27 

902 01 Pezinok 

  



Predstavujeme vám ponuku krúžkov pre školský rok 2017/18. Napriek naším malým priestorom sme sa 
snažili aj v rámci školy ponúknuť zaujímavé krúžky či už interne alebo v spolupráci s externými 
partnermi. 

 

Na nasledujúcich stránkach dokumentu nájdete harmonogram krúžkov podľa jednotlivých dní, 
kliknutím na názov krúžku sa dostanete na bližší popis a informácie ohľadne platenia za krúžok. 

Ďakujeme za vašu dôveru. 

 

Zmeny v dokumente 

v.1  14.9. zverejnenie ponuky  

v.2 zmena kontaktu pri krúžku Tenisový a Plavecký 

v.3 úprava pre koho je určený keramický krúžok – rozšírenie pre 1. – 8. v oba termíny 

  



Krúžky 2016/17 - Pondelok 

Čas Cvičebňa Ang1 Kaplnka 8.X 

13:00     

13:15     

13:30     

13:45     

14:00  14:00–15:00 

RKC 
náboženstvo 

Pre 1.supeň 

Sestra 
Beníková 

14:00–15:00 

Klub 
záchranárov 
čítania 

Pre 2. - 4.X 

Ľubica Szabóová 

Vysocká 

14:00–15:00 

Príprava na 
prijímačky SjL 

Pre 8.X 

Róbert Barok 

14:15  

14:30  

14:45  

15:00     

15:15     

15:30 15:30–16:30 

Tanečný 

krúžok 

Pre 1. – 2.X 

Mirka 

Andelová 

   

15:45    

16:00    

16:15    

16:30     

16:45     

17:00     

 

  



Krúžky 2016/17 – Utorok 

Čas Cvičebňa Ang1 Internát Iné Kaplnka 

13:00      

13:15      

13:30      

13:45      

14:00    14:00-15:00 

Plavecký 
krúžok 

Plaváreň 

Michalec 

 

14:15     

14:30   14:30-15:30 

POTVOR 1 

(1-3.X) 

Art, design 

technology 

Barbora 

Vorličková 

14:30–16:00 

Veľká výprava 

Pre 2.stupeň 

Natália 

Luptáková 

14:45   

15:00  15:00–16:00 

RKC 

náboženstvo 

Pre 2.supeň 

Sestra 

Beníková 

 

15:15   

15:30 15:30–17:00 

Tanečný 

krúžok 

Pre 3. – 4.X 

Mirka 
Andelová 

  

15:45   

16:00     

16:15     

16:30     

16:45     

17:00      

 

 

  



Krúžky 2016/17 – Streda 

Čas Cvičebňa Ang2 Kumbáľ HuV Internát Iné VyV 

13:00   13:00 – 14:20 

Flauta 

Repčáková 

   

13:15      

13:30      

13:45      

14:00    14:00-15:00 

Plavecký 
krúžok 

Plaváreň 

Michalec 

14:00–15:00 

Keramický 

krúžok 

Pre 1.-8.X 

Janka 
Kapustová 

14:15     

14:30  14:30-15:30 

Žurnalistický 

krúžok 

(5.-8.X) 

Anička 

Konkoľová 

 14:30-16:30 

POTVOR 3 

(1.-8.X) 

Pre 

trpezlivých 

Art, design 

technology 

Barbora 

Vorličková 

14:45   

15:00    15:00–16:30 

Enviro I. 

Pre 2.X – 3.X 

Maruška 
Kratochvílová 

15:15    

15:30 15:30–17:00 

Tanečný 

krúžok 

Pre 5. – 6.X 

Mirka 

Andelová 

   

15:45    

16:00    

16:15    

16:30      

16:45      

17:00       

 

  



Krúžky 2016/17 – Štvrtok 

 

Čas Kumbáľ HuV Internát VyV 

13:00 13:00 – 15:40 

Flauta 
Repčáková 

  

13:15   

13:30   

13:45   

14:00   

14:15   

14:30 14:30-16:00 

POTVOR 2 

(4.-6.X) 

Art, design 

technology 

Barbora 

Vorličková 

 

14:45  

15:00 15:00–16:00 

Keramický 

krúžok 

Pre 1.-8.X 

Janka 

Kapustová 

15:15 

15:30 

15:45  

16:00    

16:15    

16:30    

16:45    

17:00    

 

  



Krúžky 2016/17 – Piatok 

 

Čas VyV 

13:00  

13:15  

13:30  

13:45  

14:00 15:00–16:30 

Enviro II. 

Pre 4.-6.X 

Katka Klimová 

 

14:15 

14:30 

14:45 

15:00 

15:15 

15:30  

15:45  

16:00  

16:15  

16:30  

16:45  

17:00  

  



POTVOR 1 a POTVOR 2 a POTVOR 3 – Kružok poznávania a tvorenia 

Potvor 1-2  

Čo všetko dokážeme vytvoriť? Z čoho všetkého vieme tvoriť? Aké všelijaké farby sa dajú namiešať?  Na 

čo všetko sa dá maľovať? Čo všetko krásne a zaujímavé je všade okolo nás?  

Budeme tvoriť, poznávať, skúšať, radovať sa z toho, čo sa nám podarí, aj z toho, čo sa nepodarí.  

Budeme maľovať, stavať, lepiť, miešať farby, viazať, pliesť, strihať, šiť...  

A najmä sa pokúsime naučiť, že sa netreba báť tvoriť, aj keď máme pocit, že to nevieme.   

Potvor 3 – pre trpezlivé deti všetkých vekov, zameraný na dlhodobejšie a náročnejšie projekty.   

Budeme sa snažiť dostať sa viac do hĺbky, sústrediť sa na tvorenie, skúšať a poznávať nové techniky, 
pracovné postupy, vymýšľať, ako by sa dali veci tvoriť inak, ako sme zvyknutí. Vyskúšame pracovať v 
rôznych prostrediach a necháme sa nimi ovplyvňovať. 

POTVOR bude v novom priestore na internáte. 

Cena: Potvor 1 a 2 - 120 eur na školský rok možnosť využiť vzdelávací poukaz, v tom prípade cena 90 
eur. Minimálny počet detí na otvorenie krúžku je 7, maximálny 12 detí. 

Potvor 3 – 135 eur na školský rok možnosť využiť vzdelávací poukaz, v tom prípade cena 105 eur. 
Minimálny počet detí na otvorenie krúžku je 7, maximálny 12 detí. 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako interný a teda na účet školy 2920899927/1100, VS: 
pridelené na EDUPAGE, špecifický symbol 1731,možnosť platby polročne, celoročne a tiež možnosť 

využiť vzdelávací poukaz. 

Flauta 

Základy hry na flautu u skúsenej hudobnej pedagogičky v Mgr. Martiny Repčákovej vždy v 20 

minútových individuálnych lekciách.  

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku 
a ďalšie informácie podá pani Repčáková, tel. číslo 0908 718 942, martina.repcakova@gmail.com. 

Veľká výprava 

Klub vedie pani učiteľka náboženstva Natália Luptáková. Klub, kde sa hráme, objavujeme, tvoríme a 

pátrame po dobrodružstvách Biblie. Pre deti 3. – 5. ročníka. 

Cena: 0 eur, na školský rok. 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako interný. 

Tanečný 

Krúžok vedie Mirka Andelová, ktorá pôsobí na škole ako vychovávateľka. 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku a ďalšie 

informácie podá vedúca krúžku. 

Enviroklub I 

Maruška pozýva do Enviroklubu I desať až dvanásť dievčat, ktoré zaujíma príroda a jej prekvapujúce 
procesy. Krúžok je pre dievčatá, ktoré chcú vedieť, čo všetko semiačka podstúpia, aby sa dostali zo 

stromu či kvetu do zeme, aký je to pocit mať na rukách zajačika keď chrúme mrkvu, ako je to pod 
prstami cítiť hadiu kožu z ktorej sa zvliekol, aký ťažký je jelení paroh, ako sa robia sviečky z včelieho 

vosku, či ako vonia krém z byliniek, ktoré si sami vypestujeme. Pozvanie platí pre dievčatá, ktoré sú 

mailto:martina.repcakova@gmail.com


zvedavé na pochody prírodného sveta okolo nás a to, ako sa môže prepojiť s naším životom. Budeme 
vyrábať, sadiť, hrať sa zaujímavé hry a spoznávať. 

Vendo pozýva ôsmych chlapcov na dobrodružstvo za hľadaním poznania ako prežiť v divokej prírode, 

ako bezpečne a úspešne založiť oheň aj keď prší a ako sa naučiť viazať uzle vďaka ktorým sa dá postaviť 
aj drevená stavba. Chlapci sa naučia rozpoznávať divé zvieratá a miesta kde sa môžu v lese ukrývať, 
spoznajú ich stopy a zvyky, zistia ktoré lesné plody sú jedlé a ktorým sa treba vyhýbať, získajú poznanie 
o prírode a lese okolo nás. A pravdaže sa popri všetkom zahrajú veľa skautských hier pri ktorých je 

zábava.  

Aj Maruškiny aj Vendovi zverenci sa môžu tešiť na jarný výlet za novonarodenými kozliatkami a letný 
výlet za koníkmi.  

Mariana Kratochvílová je detská psychoterapeutka a sociálna pedagogička v súčastnosti na rodičovskej 
dovolenke. Odkedy býva časť roka na farme pri lese a má vlastné deti si cení, že môže vidieť prírodu ich 

očami a teší sa keď môže zážitky detí v prírode ponúknuť ďalej.  

Vendel Krasňanský už štvrtým rokom vedie skautský oddiel v Pezinku a je rád, že zručnosti, ktoré 

predáva malým skautom bude môcť sprostredkovať aj chlapcom z Narnie.  

Krúžok sa bude konať v stredu od 15:00 do 16:30 v priestoroch CZŠ Narnia.  

Cena: 60 eur za pol roku za dievčenský Enviroklub s Maruškou (v cene je už zahrnutý aj materiál, ktorý 
budeme používať) a 30 eur za chlapčenský Enviroklub s Vendom.  

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako externý, informácie u vedúceho krúžku. 

Enviroklub II 

Spolu s deťmi budeme aj tento školský rok objavovať tajomstvá a krásy sveta okolo, budeme venovať 

pozornosť rytmu prírody a jej vplyvu na nás a všetko živé. Dáme priestor našej tvorivosti, vyskúšame si 
výrobu domácej kozmetiky z prírodných surovín, postaráme sa o bylinky na školskom dvore a opäť 

využijeme ich moc pre našu radosť a zdravie. Na konci školského roku pre deti pripravíme zaujímavý 

výlet. 

Krúžok je určený pre deti z štvrtého, piateho a šiesteho ročníka a bude sa konať každý piatok od 14.00 

do 15.30 v priestoroch školy. Deti budú sprevádzať Stanka a Katka. 

Stanka Opetová je environmentalistka, má bohaté skúsenosti so sprevádzaním detí tajmi prírody. 
Sama je maminou troch detí. 

Katka Klimová je biologička so slabosťou pre bylinky a jedlé záhrady, a najmä pre svoje tri deti. 

Cena: 60 eur za polrok, v prípade využitia vzdelávacieho poukazu sa cena zníži o jeho hodnotu za jeden 
polrok.  

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako interný a teda na účet školy 2920899927/1100, VS: 
pridelené na EDUPAGE, špecifický symbol  1732, možnosť platby polročne. 

RKC náboženstvo I. a II. 

Aktivitu zabezpečuje sestra Beníková. RKC náboženstvo I. je určené pre prvý stupeň a slúži aj ako 

príprava na prvé sväté prijímanie. RKC náboženstva II. je určené pre deti 2. stupňa. 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako interný. Informácie o finančnej podpore krúžku podá 

tajomníčka Katka Tallová. 

Keramický  

Tvorenie z hliny je príjemný relax, pričom rozvíja jemnú motoriku, zručnosť, tvorivosť, fantáziu... 



Na krúžku sa žiaci sa naučia pracovať s hlinou rôznymi technikami.  Vytvoria si vlastné originálne 
dekoračné a úžitkové keramické výrobky. Kreatívne ich ozdobia engobovaním a glazovaním. Po 
vypálení si ich zoberú domov a môžu nimi potešiť aj svojich blízkych .  

Finančné náklady za krúžok odhadujeme na 75 euro na polrok – toto obsahuje materiál, pomôcky, 
výpaly. Žiaci budú potrebovať - zásteru s dlhým rukávom, alebo staršie tričko či košeľu s dlhým 
rukávom. 

Lektorka: Jana Kapustová, 0903591242, janka.kapustová@gmail.com 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje externý partner, poplatok aj jeho výber je v réžii partnera. 

Klub záchranárov čítania 

V klube záchranárov čítania budeme sprevádzať deti pri objavovaní radosti z čítania. Deti budú mať 
možnosť čítať nové knihy podľa svojho výberu. Hrami, rozprávaním sa o prečítanom, drobnými 

tvorivými aktivitami  spoznáme ako nám čítanie pomáha v bežnom živote, vo vzťahoch a pri učení. 

Vhodné pre čitateľov aj nečitateľov. 

Ľubica Szabóová Vysocká, záchranárka kníh z Domova použitých kníh, samočitateľka a detská 

spolučitateľka ☺ 

Zuzana Dodoková, prekladateľka kníh pre deti a odvážna kreatívna pisateľka ☺ 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje externý partner, poplatok aj jeho výber je v réžii partnera.  

Žurnalistický 

Tvorba školského časopisu je vždy výzva, kreatívna zábava i zodpovednosť. Za podpory učiteľa sa robia 
rozhovory, píšu články a autorské texty, recenzie, stĺpčeky, ktoré budú uverejnené na žurnalistickej 
nástenke a v našom školskom časopise. Žiaci v redakčnej rade sa zdokonaľujú v písomnom prejave a 

samostatnej úprave textu do požadovaného formátu v elektronickej podobe.  

Tešíme sa na rozvíjanie kreatívneho „žurnalistického a básnického čreva“! 

Cena: 30 eur za polrok, v prípade využitia vzdelávacieho poukazu sa cena zníži o jeho hodnotu za jeden 

polrok.  

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako interný a teda na účet školy 2920899927/1100, VS: 

pridelené na EDUPAGE, špecifický symbol  1733, možnosť platby polročne. 

Tenisový 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje externý partner, poplatok aj jeho výber je v réžii partnera. 

Informácie o krúžku poskytne partner – pán Jakub Michalec - international.sports.club@gmail.com 
alebo +421 903 259 940. 

Plavecký 

Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje externý partner, poplatok aj jeho výber je v réžii partnera. 

Informácie o krúžku poskytne partner – pán Jakub Michalec - international.sports.club@gmail.com 

alebo +421 903 259 940. 

Krúžok príprava na prijímačky zo SjL 

Krúžok určený všetkým ôsmakom, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky zo Slovenského jazyka. Krúžok 
povedie pán učiteľ Róbert Barok. Krúžok bude aktívny v mesiacoch október až marec. 

Cena: 30 eur za celé obdobie, možnosť uplatnenia vzdelávacieho poukazu. 

mailto:international.sports.club@gmail.com
mailto:international.sports.club@gmail.com


Spôsob úhrady: Krúžok zabezpečuje škola ako interný a teda na účet školy 2920899927/1100, VS: 
pridelené na EDUPAGE, špecifický symbol  1734, jednorazová úhrada. 

Krúžok príprava na prijímačky z Matematiky 

Krúžok určený všetkým ôsmakom, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky z Matematiky. Podrobnosti 
okolo krúžku budú zverejnené neskôr. 

  



Rekapitulácia krúžkov a aktivít 

Krúžok Špecifický symbol 
Poplatok za 

školský rok 
Kontakty 

POTVOR 1 a 2  1731 
120 eur  
(90 eur so vzd. 

poukazom) 

škola 

POTVOR 3  1731 
135 eur  
(105 eur so vzd. 

poukazom) 

škola 

Flauta 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u lektora. 

160 eur 
Martina Repčáková, 
martina.repcakova@gmail.com 

0908 718 942 

Veľká výprava  0 eur škola 

Tanečný 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u lektora. 

 
Miroslava Andelová 

miroslava.andelova@narniapk.sk 

Enviroklub I 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u lektora. 

60 eur dievčatá 
/ 40 eur chlapci 

za polrok 

Mariana Kratochvílová 

snopkova.maruska@gmail.com 

Enviroklub II 1732 60 eur polrok škola 

RKC náboženstvo Prihláška v škole  škola 

Keramický 

Podrobnosti a 

prihlasovanie priamo 
u partnera. 

75 eur za 

polrok 

Jana Kapustová, 0903591242, 

janka.kapustová@gmail.com 

Žurnalistický 1733 30 eur polrok škola 

Klub záchranárov 
čítania 

Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u partnera. 

20 eur za 
polrok 

škola 

Príprava na 
prijímačky z SjL 

1734 
30 eur za celý 
rok 

škola 

Príprava na 
prijímačky z M 

Bude upresnené   

Tenisový 

Podrobnosti a 

prihlasovanie priamo 
u partnera. 

 

International Sports Club, 

international.sports.club@gmail.com 
0903 259 940 

Plavecký 

Podrobnosti a 

prihlasovanie priamo 
u partnera. 

 

International Sports Club, 

international.sports.club@gmail.com 
0903 259 940 

 

  

mailto:martina.repcakova@gmail.com
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Na nasledovné krúžky sa prihlasuje v škole vyplnením formuláru záväznej prihlášky 

• POTVOR 1 a 2 a 3 

• Veľká výprava 

• Enviroklub II 

• RKC náboženstvo 

• Žurnalistický 

• Príprava na prijímačky zo SjL 

Na nasledovné krúžky sa treba prihlásiť priamo u lektora respektíve partnera 

• Tanečný 

• Flauta 

• Keramický 

• Plavecký 

• Tenisový 

• Enviroklub I 

• Klub záchranárov čítania 

Krúžky na ktoré je možné uplatniť vzdelávací poukaz 

• RestTime – školský klub detí - 20 eur mesačne, po uplatnení zľava 31 eur 

• POTVOR 1 a 2 – 120 eur za rok, po uplatnení 90 eur 

• POTVOR 3 – 135 eur za rok po uplatnení 105 eur 

• Enviroklub II – 60 eur za polrok po uplatnení 90 eur za rok 

• Žurnalistický – 30 eur za polrok, po uplatnení 30 eur za rok 

• Príprava na prijímačky SjL – 30 eur, po uplatnení 0 eur 

Pre uplatnenie stačí odovzdať vzdelávací poukaz v škole, na zadnú stranu uviesť skratku a podpis 

rodiča. Skratky sú 

• RsT 

• POTVOR 1 a 2 

• POTVOR 3 

• Enviro II 

• Žurnal 

• Príprava SjL 


