
Flauta 

Základy hry na flautu u skúsenej hudobnej pedagogičky 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 p. Repčáková, tel. číslo 0908718942, martina.repcakova@gmail.com . 

 

Plavecký krúžok 

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.  

 

Tenisový krúžok 

Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku a ďalšie informácie 
poskytne  tréner Marek Mráz, 0949 091 690,  www.tenisvtc.com.  

 

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 domov. 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 PONDELKY od 13.45 DO 14:30 a ŠTVRTKY od 13.45 DO 14:30. 

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

INFO:  janka.kapustova@gmail.com, PRIHLASOVANIE online: 

https://forms.gle/qY743eAHVDVh1RWo7 

 

Lego krúžok 

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

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Bližšie informácie a prihlasovanie prebieha 
prostredníctvom webovej stránky www.tvorivestavebnice.sk. Krúžok bude organizovaný v piatok od 
14.00-15.00. 
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RKC náboženstvo 

Náboženstvo RKC I. je určené pre I. stupeň a slúži ako príprava na prvé sväté prijímanie. 

Krúžok zabezpečuje škola ako externý, krúžok povedie katechét p. Mydliar.  Prihlasovanie na  krúžok : 
TU 

 

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 ( viac 
o športe na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Orienta%C4%8Dn%C3%BD_beh , 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orienta%C4%8Dn%C3%AD_b%C4%9Bh ). 

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. 

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. 

Krúžok je určený pre deti od 2. ročníka a vybrať si môžete z týchto termínov: 

Streda 14:30- 16:00 

Štvrtok 14:30- 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. Prihlásiť svoje dieťa môžete TU 

                     

Krúžok Malí podnikatelia 

Deti sa naučia vytvoriť si vlastnú firmu (názov, logo, slogan), niečo o marketingu, a na konci šk.r. aj 
reálne predávať. Všetko sa učíme hravo aj poučne :-). Krúžok je určený deťom od 1.-6. ročníka.  
Termín krúžku: 14-15.30h. - Po,Ut, Štv, Pi - vyberte všetky vhodné dni.  Pani lektorka vyberie  deň 
krúžku podľa najväčšieho záujmu. 
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Ďalšie informácie – krúžok zabezpečuje škola ako externý, cena za mesiac je 20eur. Bližšie informácie  
o krúžku aj spôsobe platby podá vedúca krúžku: Katarína Baryehuda, kontakt: 0904637858, 
designtuti@gmail.com, FB: https://www.facebook.com/groups/malipodnikatelia/   

 

Krúžok Blázniví umelci  

 

Nechajte deti sa vyblázniť a tvoriť spontánne a pohodovo! Počas školského roka spolu deti prejdú  až 

4 formy umenia - výtvarné (skôr abstrakcia), fotografiu, video a dizajn. Témy budú zadané, ale deti si 

ju stvárnia po svojom.  

Deti sa budú spolu  sa učiť aj niečo o umelcoch, naučia sa  sa niečo o kompozícii, o svetle a tieni, robiť 

rozhovory, natáčať, strihať a  aj recyklovať rôzne materiály a tvoriť z nich diela. Krúžok je určený 

deťom 1.-6. ročníka.  

Potrebné pomôcky: svoj výtvarný box z triedy  

Termín krúžku: 14-15.30h. - Po,Ut, Štv, Pi - vyberte všetky vhodné dni.  Pani lektorka vyberie  deň 
krúžku podľa najväčšieho záujmu. 

Ďalšie informácie – krúžok zabezpečuje škola ako externý, cena za mesiac je 25€ (z toho 5€ bude 

použitých na nákup materiálu). Bližšie informácie  o krúžku aj spôsobe platby podá vedúca krúžku: 

Katarína Baryehuda, kontakt: 0904637858, designtuti@gmail.com. 

 

„Radi čítame“ – pokračujeme v treťom ročníku (3.X./3.Y.) 

Krúžok čítania nadväzuje na stimulačný program z druhého ročníka. Zameranie v treťom ročníku je: 

na dôslednejšiu prácu s textom, s jeho porozumením, a interpretáciou. Dýchacie, antistresové 

a oromotorické  aktivity a hry tvoria prirodzenú súčasť stretnutí.Krúžok povedie Mgr. Naďa Navarová, 

špeciálna pedagogička, maximálny počet detí je 12.  

Ďalšie informácie - krúžok bude organizovaný  v Utorky 13:45 – 14:30 hod. na treťom poschodí 

v miestnosti vedľa 8.X.Jesenný cyklus – 10 stretnutí, začiatok 13.10.2020 ( 59eur), jarný cyklus – 15 

stretnutí, začiatok prvý februárový utorok (89eur). Prihlášky záujemcov zasielať na mail: 

nada.navarova@gmail.com    do 6.10.2020 (Meno a trieda dieťaťa) 

 

Prírodovedný krúžok POD LUPOU 
 
Krúžok je zameraný na objavovanie zaujímavostí okolitej prírody, prostredníctvom diskusie, pokusov, 
výletov, či priamej činnosti v záhradke. Ide v ňom o ďalšie vzbudenie záujmu u detí o svet, živočíchy a 
rastliny i javy prebiehajúce vôkol hravou a aktívnou formou. :) 
 
 Ďalšie informácie – krúžok zabezpečuje škola ako externý a jeho organizátorom je CVC Pezinok. Cena 
krúžku je 18e za dva mesiace, október-november. Prihlasovanie a platba - ONLINE na stránke 
https://www.cvcpezinok.sk/prihlaska-na-kruzok-2020-2021-pod-lupou-zs-narnia/. 
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Tanečný krúžok 

 Krúžok bude realizovaný iba v prípade  uvoľnenia opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 
– rodičia predbežne prihlásených detí budú informovaní emailom. 

Tanečný krúžok povedie Mirka Andelová, ktorá pôsobí na škole ako vychovávateľka.  

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej podpore krúžku 
a ďalšie informácie podá vedúca krúžku Mirka Andelová – miroslava.andelova@narniapk.sk. 

 

KreDance 

Krúžok bude realizovaný iba v prípade  uvoľnenia opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 – 
rodičia predbežne prihlásených detí budú informovaní emailom. 

Kurz kreatívneho tanca, kde deti budú rozvíjať tvorivosť a estetický pohybový prejav. Formou 

scénického tanca, inšpirovaní najmä knihami, bude lektorka  spolu s deťmi vytvárať tanečné etudy ale 

i väčšie tanečno-divadelné predstavenia. Kurz bude vedený prevažne v angličtine a bude ho viesť 

Ingrid Nemčeková, učiteľka anglického jazyka, ktorá študovala tanec v Londýne a pôsobila ako 

tanečnica a lektorka v Londýne i Edinburgu. Doteraz sa venuje scénickému tancu v práci s deťmi 

i dospelými. 

Ďalšie informácie: Krúžok zabezpečuje škola ako externý, organizovaný na  2 skupiny: 1.-2. ročník 

(utorky 13:45-14:45), 3.-5. ročník (stredy 14:00-15:15). Bližšie informácie a prihlasovanie -  

ingrid.nemcekova@narniapk.sk  
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