
Flauta 

Základy hry na flautu u skúsenej hudobnej pedagogičky Mgr. Martiny Repčákovej vždy v 20 
minútových individuálnych lekciách.Krúžok zabezpečuje škola ako externý. Informácie o finančnej 
podpore krúžku a ďalšie informácie podá p. Repčáková, tel. číslo 0908718942, 
martina.repcakova@gmail.com . 

 

Hudba v Narnii 

Krúžok je určený pre všetky deti, ktoré majú záujem o hudbu. Ponuka sa týka hudobných nástrojov 
ako akustická gitara, keyboard, 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. 

 

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 UTORKY od 14.00 DO 14:45 a ŠTVRTKY od 14:00 DO 14:45.  

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

INFO:  janka.kapustova@gmail.com, 0903591242, PRIHLASOVANIE tu: formulár na prihásenie,  

https://forms.gle/qY743eAHVDVh1RWo7 
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RKC náboženstvo 

Náboženstvo RKC  je určené pre I. stupeň a slúži ako príprava na prvé sväté prijímanie. Prípravu 
povedie pán katechét p. Mydliar. Krúžok bude organizovaný v pondelok a zabezpečuje  ho škola ako 
externý.  Prihlasovanie na krúžok u vedúceho krúžku - peto.mydliar@gmail.com.  

 

 

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 15:30- 17:00  

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 
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Tanečný krúžok - Narnia dance club. 

 

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

16:00-17:15 budú mávať tanečný krúžok prváci a druháci.  A v utorok tretiaci a štvrtáci 16:00-17:15 

Na krúžok sa nedá použiť vzdelávací poukaz. Ďalšie informácie Vám poskytne vedúca krúžku. 

Miroslava Andelová. Kontakt: miroslava.andelova@narniapk.sk  

 

KreDance 

Na tomto pohybovom krúžku budeme rozvíjať tvorivosť a estetický prejav detí formou kreatívneho 

scénického tanca (Creative Dance). Výstupom budú divadelno-tanečné choreografie a predstavenia, 

ktoré budeme spoločne s deťmi vytvárať. Tento krúžok bude vedený prevažne v angličtine. 

Deti bude viesť Inka Nemčeková, naša učiteľka angličtiny, ktorá sa dlhodobo venuje scénickému 

tancu a ktorá študovala tanec v Londýne a pôsobila ako tanečnica a lektorka v Británii i na Slovensku. 

Krúžok je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka vo štvrtky 14:00-15:30.  

Poplatok: 70€ na polrok. Bližšie informácie a prihlasovanie -  ingrid.nemcekova@narniapk.sk   
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