
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuka krúžkov 
2019/20 

Cirkevná základná škola – Narnia 

elokované pracovisko Pezinok 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenského 27 

902 01 Pezinok 

  



Predstavujeme vám ponuku krúžkov pre školský rok 2019/20. 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  12.9. zverejnenie ponuky  

  



Krúžky 2019/20 – Pondelok 

 

Čas Ang1 Ang2    

13:00      

13:15      

13:30      

13:45      

14:00 14:00 –

15:00 

LEGO 

    

14:15     

14:30 14:30 -
17:15 

Vyučovanie 

hudby  
v Narnii 

Luboš 

Zaťko 

   

14:45    

15:00     

15:15     

15:30     

15:45     

16:00     

16:15     

16:30     

16:45     

17:00     

 

  



Krúžky 2019/20 – Utorok 

Čas Iné Iné    

13:00      

13:15      

13:30      

13:45      

14:00 14:00 -

15:00 

Plavecký 
krúžok 

Plaváreň 

    

14:15     

14:30 14:00 - 

15:00 

Orientačný 

beh 

Barbora 
Vorlíčková 

   

14:45    

15:00     

15:15     

15:30     

15:45     

16:00      

16:15      

16:30      

16:45      

17:00      

 

 

  



Krúžky 2019/20 – Streda 

Čas Ang2 Iné Kaplnka  Iné 

13:00    13:00 – 
14:40 

Flauta 

Repčáková 

 

13:15     

13:30     

13:45     

14:00  14:00 -
15:00 

Plavecký 

krúžok 

Plaváreň 

14:00 -
15:30 

Tanečný 

krúžok 

Pre 1. – 
3.X 

Mirka 

Andelová 

14:00 -
15:00 

Keramický 

krúžok 

Janka 
Kapustová 

14:15  

14:30 14:30 - 

17:15 
Vyučovanie 
hudby v 

Narnii  

Luboš 

Zaťko 

14:45  

15:00    

15:15    

15:30  15:30 -

17:00 

Tanečný 

krúžok 

Pre 4. – 

6.X 

Mirka 

Andelová 

  

15:45    

16:00    

16:15    

16:30    

16:45    

17:00     

 

  



Krúžky 2019/20 – Štvrtok 

Čas  Iné Iné   

13:00 13:00 – 
16:00 

Flauta 

Repčáková 

    

13:15     

13:30     

13:45     

14:00  14:00 -
15:00 

Keramický 

krúžok 

Janka 
Kapustová 

  

14:15    

14:30 14:00 - 

15:00 

Orientačný 
beh 

Barbora 

Vorlíčková 

  

14:45   

15:00    

15:15    

15:30    

15:45    

16:00      

16:15      

16:30      

16:45      

17:00      

  



Krúžky 2019/20 – Piatok 

 

Čas Ang1 

13:00  

13:15  

13:30  

13:45  

14:00 14:00–15:30 

Enviroklub 

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  

  



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. 

Tanečný 

Tanečný krúžok povedie Mirka Andelová, ktorá pôsobí na škole ako triedna učiteľka 2Y. Krúžok bude 

organizovaný v 2. skupinách.  

1.skupina: 1. a 2. ročník – v stredu 14.00 – 15.30 

2. skupina: 3.- 5. ročník - v stredu 15.30 – 17.00 

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku a 

ďalšie informácie podá vedúca krúžku Mirka Andelová – miroslava.andelova@narniapk.sk. 

Enviroklub  

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. Pre deti pripravíme aj zaujímavý výlet. 

Krúžok je určený pre deti prvého stupňa a bude sa konať každý piatok od 14.00 do 15.30 v priestoroch 

školy. Deti bude sprevádzať Stanka. 

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

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý, bližšie informácie podá p. Katka Klimová - 

katka.klim@gmail.com, 0910 222 137, cena: 65 EUR na školský polrok, maximálny počet detí v skupinke 
je 12. 

Malí podnikatelia 

Krúžok je pre deti 1.stupňa – deti sa učia hravo niečo z marketingu, grafiky, copywritingu, vytvoria si 

vlastnú firmu, názov slogan.  

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý, bližšie informácie podá vedúca krúžku: 
Katarína Bar-Yehuda 0904637858, katabary1@gmail.com  

alebo www.facebook.com/groups/malipodnikatelia/ 

Orientačný beh 

Krúžok orientačného behu je určený pre všetky deti, ktoré baví byť vonku, pohybovať sa, nevzdávať sa, 

ale aj učiť sa spoznávať mapu, orientovať sa v priestore, rýchlo sa rozhodovať. Čaro športu je v tom, že 

nielen rýchle, ale aj pomalšie a menej fyzicky zdatné deti môžu mať výborné výsledky, ak sa správne a 

s rozvahou rozhodnú. 

Na tomto krúžku budeme s deťmi cvičiť, behať, hrať sa a učiť sa základom teórie orientačného behu.  

Orientačný beh (skratka OB) je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom je úlohou 
prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. 

Tréningy budú prebiehať priamo v areáli školy, príp. v jeho blízkosti. Pokiaľ nám počasie umožní, stále 

budeme vonku, len v prípade naozaj zlého, upršaného počasia budeme v škole. 

mailto:martina.repcakova@gmail.com
mailto:miroslava.andelova@narniapk.sk
mailto:katabary1@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/malipodnikatelia/


Časť tréningu bude venovaná športovaniu (rozcvička, pohybové hry, beh, strečing), druhá časť hravému 
učeniu sa potrebných teoretických vedomostí.  

Budeme sa snažiť rozvíjať aj schopnosť sústrediť sa, nakoľko táto je pri orientačnom behu veľmi 

dôležitá. 

Orientačný beh 1 pre začiatočníkov od 2. ročníka – krúžok bude organizovaný v utorok od 14.30 do 
16.00.  

Orientačný beh 2 pre pokročilých a staršie deti od 4. ročníka – krúžok bude organizovaný vo štvrtok od 

14.30 do 16.00. 

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako interný. Platba prebehne na účet školy, IBAN: SK96 
1100 0000 0029 2089 9927, VS: pridelené na Edupage,  platba 40€/polrok – možnosť uplatniť si 
vzdelávací poukaz.  Krúžok bude viesť a bližšie informácie podá  barbora.vorlickova@narniapk.sk, tel. 
0903 494762. 

Keramický krúžok 

Deti sa na krúžku zoznamujú s rôznymi spôsobmi modelovania z keramickej hliny. Hlina je prírodný 

materiál a práca s ňou podporuje fantáziu, tvorivosť, priestorovú predstavivosť a rozvíja jemnú 
motoriku a zručnosť. Veľkou odmenou pre deti je radosť z vlastných výrobkov, ktoré si po vypálení 

namaľujú alebo naglazujú a odnesú domou. Každý rok máme nové témy na modelovanie, preto je to 
zaujímavé aj pre deti, ktoré už na keramický krúžok chodili.   

Krúžok je pre deti 1. aj 2. stupňa. Keramický krúžok bude organizovaný v stredy od 14.00 do 15.00 a 
štvrtky od 14.00 do 15.00 

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Cena na polrok: 80€, prihlasovanie a info: 

janka.kapustova@gmail.com  

LEGO 

Pridajte sa k stovkám nadšených žiakov po celom Slovensku a zažite hravé učenie s originálnymi LEGO 

stavebnicami. Krúžok zabezpečuje externý partner Tvorivé stavebnice. Prihlasovanie prebieha 

prostredníctvom webovej stránky www.tvorivestavebnice.sk partnera. 

Krúžok bude organizovaný v pondelok od 14.00-15.00. 

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Bližšie informácie a prihlasovanie prebieha 
prostredníctvom webovej stránky www.tvorivestavebnice.sk.  

Nemecký jazyk 

Skupinové aj individuálne vyučovanie nemeckého jazyka pod vedením skúseného tlmočníka.  

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku a 
ďalšie informácie podá Martin Juráš, 0910736722, martin.juras35@gmail.com. 

Tenisový 

Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku a ďalšie informácie 
nájdete na www.tenisvtc.com, 0905595112. 

Plavecký 

Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku a ďalšie informácie 

poskytne p.  Bachnár - +421 905 309 126, ladobachnar@gmail.com, www.sk-isc.sk. 

http://www.tvorivestavebnice.sk/
http://www.tvorivestavebnice.sk/


Vyučovanie hudby v Narnii  

Krúžok je určený pre všetky deti, ktoré majú záujem o hudbu. Ponuka sa týka hudobných nástrojov ako 
akustická gitara, keyboard, elektrická gitara, bicie. Krúžok zabezpečuje externý partner Hudobná škola 

a vyučovať bude Mgr. Art Luboš Zaťko. Informácie a prihlášku nájdete na www.hudobnaskola.sk alebo 
na tel.: 0911 11 12 30  

 

Krúžky v riešení 

RKC náboženstvo I a II. 

Ako po minulé roky máme záujem ponúknuť aj možnosť navštevovať RKC náboženstvo v rámci 
mimovyučovacích aktivít – na 1.stupni ako prípravu na 1.sväté prijímanie na 2.stupni ako lepšie 
spoznanie RKC tradície.  Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť vedúceho tejto aktivity, za rodičov sa podujala 

pomôcť škole pani Jana Melicherová. Ak máte záujem o ďalšie informácie prípadne viete s týmto 

pomôcť, kontaktujte ju prostredníctvom e-mailu: jana.melicherova@hotmail.sk, alebo telefonicky 
0905488019. 

  

mailto:jana.melicherova@hotmail.sk


Rekapitulácia krúžkov a aktivít 

Krúžok Špecifický symbol 
Poplatok za 

školský rok 
Kontakty 

Flauta 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u lektora. 

 
Martina Repčáková, 
martina.repcakova@gmail.com 

0908 718 942 

Tanečný 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u lektora. 

 
Miroslava Andelová 

miroslava.andelova@narniapk.sk 

Enviroklub 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u lektora. 

65 eur polrok 
Katka Klimová - 

katka.klim@gmail.com, 0910 222 13 

Malí podnikatelia 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 
u lektora. 

 
Katarína Bar-Yehuda 0904637858, 
katabary1@gmail.com 

Orientačný beh 1904 

40 eur polrok. 

Možnosť využiť 
Vzdelávací 

poukaz potom 
32 eur v prvom 
polroku 

Barbora Vorličková 
barbora.vorlickova@narniapk.sk, tel. 

0903 494762 

Keramický krúžok 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 
u partnera. 

80 eur polrok 
Janka Kapustová 

janka.kapustova@gmail.com 

LEGO 

Podrobnosti a 

prihlasovanie priamo 

u partnera. 

 www.tvorivestavebnice.sk 

Nemecký jazyk 
Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u partnera. 

 
Martin Juráš, 0910736722, 

martin.juras35@gmail.com 

Tenisový 

Podrobnosti a 

prihlasovanie priamo 
u partnera. 

 www.tenisvtc.com, 0905595112 

Plavecký 

Podrobnosti a 

prihlasovanie priamo 
u partnera. 

 

International Sports Club, 
p. Bachnár - +421 905 309 126, 

ladobachnar@gmail.com, www.sk-

isc.sk. 

Vyučovanie hudby  
v Narnii 

Podrobnosti a 
prihlasovanie priamo 

u partnera. 

 

Mgr. Art Luboš Zaťko. Informácie a 

prihlášku nájdete na 
www.hudobnaskola.sk alebo 
na tel.: 0911 11 12 30 

 

  

mailto:martina.repcakova@gmail.com
mailto:miroslava.andelova@narniapk.sk


Na nasledovné krúžky sa prihlasuje v škole vyplnením formuláru záväznej prihlášky 

• Orientačný beh 

Na nasledovné krúžky sa treba prihlásiť priamo u lektora respektíve partnera 

• Krúžok 

• Flauta 

• Tanečný 

• Enviroklub 

• Malí podnikatelia 

• Orientačný beh 

• Keramický krúžok 

• LEGO 

• Nemecký jazyk 

• Tenisový 

• Plavecký 

• Vyučovanie hudby v Narnii 

Krúžky na ktoré je možné uplatniť vzdelávací poukaz 

• RestTime – školský klub detí - 30 eur mesačne, po uplatnení zľava 32 eur 

• Klubovňa pre 2.stupeň – jeden mulivstup na 20 vstupov do klubovne 

• Orientačný beh 

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

• RsT 

• Orientak 


