PONUKA KRÚŢKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/19
Názov krúţku
(veková
vhodnosť)

Popis krúţku

Čas konania

Miesto
konania

Vedenie
krúţku

Cena

Florbalový
krúţok
(9 - 11 rokov)

Nácvik a hranie v súčasnosti populárneho mladého
športu, ktorý má veľkú budúcnosť. Pod vedením
vynikajúceho trénera, ktorý rozumie deťom a vie ich
viesť k zvyšovaniu výkonov.

Utorok 14.00 – 17.00
Streda 15.30 – 17.00
Štvrtok 14.00 – 17.00
Piatok 15.30 – 18.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
veľká
telocvičňa

Andreas
Rieger, IBF
Pressburg

za kultúrne
poukazy

Zábavné
tvorítko
(7 - 12 rokov)

Krúţok šikovných rúk, umeleckej tvorby, výtvarných
nápadov. Kaţdoročne sa jeho členovia zúčastňujú
súťaţí a exkurzií v tvorivých dielňach.

Štvrtok
14.00 - 16.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
učebňa 0/2

Alena
Šuláková

za
vzdelávacie
poukazy

Divadelný
krúţok
(8 - 12 rokov)

Nácvik a realizácia rozprávkových dramatických
predstavení pre rodičov, učiteľov a deti materských
škôl.

Streda
16.00 - 17.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
učebňa 0/2

Margita
Banášová

za
vzdelávacie
poukazy

Maţoretky
(8 - 12 rokov)

Nácvik choreografických kompozícií maţoretiek a
vystupovanie na rôznych podujatiach.

Streda
15.00 - 16.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
2.
poschodie

Margita
Banášová

za
vzdelávacie
poukazy

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
veľká
telocvičňa

Novomestský
športový klub,

10 €/mesiac

Futbalový
krúţok
(1. – 4. ročník)

Novomestský športový klub 1922 Bratislava robí
nábor detí do svojich futbalových tímov. V našom
klube majú deti zaručenú postupnosť do budúcna.
Máme dovedna šestnásť tímov, trinásť muţských a
tri ţenské tímy. Kaţdý tím vedie licencovaný tréner,
ktorý deti nielen trénuje, ale aj vychováva. Vaše
dieťa si osvojí pohybové zdatnosti, bude napredovať
vo futbalových schopnostiach, začlení sa do
kolektívu a hlavne bude mať športovú aktivitu ktorá
je pre zdravie detí dôleţitá.

Streda
14.00 – 15.30

http://nmsk.sk/
o-klube/
Ladislav
Horvát

Názov krúţku
(veková
vhodnosť)

Popis krúţku

Čas konania

Šinter
basketbal
(10 - 12
rokov)

Basketbalový projekt Šinter v spolupráci s Interom
naučí hrať ţiakov basketbal. Ţiaci budú mať
moţnosť súťaţiť a zúčastňovať sa basketbalových
zápasov s rôznymi školami. Účastník krúţku bude
mať mnohé športové výhody, dostane vlastný dres a
môţe získať pekné ceny alebo putovný pohár.

Pondelok, piatok
14.00 - 15.00

Slovenčina
pre cudzincov
(bez vekového
obmedzenia)

Krúţok pre ţiakov z inej krajiny, ktorým slovenčina
robí problémy a chcú sa ju rýchlejšie naučiť. Je
určený ţiakom, ktorí sa slovenský jazyk potrebujú
naučiť alebo sa v ňom zdokonaliť. Výučba je
zameraná na gramatiku a rozširovanie slovnej
zásoby. Všetky nadobudnuté teoretické vedomosti sa
následne precvičujú v rozhovoroch, ktorých cieľom
je pripraviť ţiakov na skutočnú konverzáciu v škole
aj mimo nej. Krúţok je povinný pre ţiakov, ktorí
nemajú slovenčinu ako svoj materinský jazyk.

Bedminton
(bez vekového
obmedzenia)

Populárny šport, ktorý deťom precvičí celé telo, táto
olympijská disciplína ich navyše bude veľmi baviť.
Bedminton je individuálny olympijský raketový
šport. A stále viac obľúbený u detí!Je jeden z
najrýchlejších raketových športov. Deti tak trénujú
postreh a kondíciu! Počas jedného tréningu často
nabehajú aţ niekoľko kilometrov. Ale najdôleţitejšie
v našich krúţkoch je radosť z hry a športovanie s
kamarátmi!

Šachový
krúţok
(6 – 16 rokov)

Rozvíjanie logického myslenia a pamäti
prostredníctvom nezvyčajného športu, tichého športu
– šachu.

Piatok
14.00 - 15.00

Pondelok
14.00 – 15.00

Miesto
konania,
učebňa
ZŠ s MŠ,
Riazanská,
veľká
telocvičňa

Vedenie
krúţku

Cena

Martin Huňa

za
vzdelávacie
poukazy

Dušan Šesták
www.sinterliga
.sk

ZŠ s MŠ,
Riazanská
učebňa 0/1

Martina
Belková

za
vzdelávacie
poukazy

ZŠ s MŠ,
Riazanská

Oskar Pompa

za
vzdelávacie
poukazy

Malá TV

Utorok
14.00 – 15.00/15.00 – 16.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
učebňa 2/1

Dušan Šesták

za
vzdelávacie
poukazy

Názov krúţku
(veková
vhodnosť)

Popis krúţku

Čas konania

Miesto
konania

Vedenie
krúţku

Cena

Krúţok s tvorivou stavebnicou, ktorý má u mnohých
detí veľký ohlas.

Streda
15.30 - 16.30

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
?

www.tvorivesta
vebnice.sk

69,90 €

Parkour
(7 - 16 rokov)

Zaujímavý športový krúţok vedený profesionálmi
zameraný na parkour, teda pohyb cez rôzne prekáţky
v prirodzenom prostredí - behanie, skákanie, lezenie,
saltá.

Utorok a štvrtok
14.00 - 15.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
malá TV

ZS Parkour
parkourista127
@gmail.com
FB: Náš
parkour

6€/tréning, 2
tréningy
týţdenne

Malí medici
(7 - 16 rokov)

Krúţok o ušľachtilom druhu pomoci – o prvej
pomoci a vôbec o fungovaní ľudského tela pre
malých medikov a moţno budúcich lekárov.
O fungované fonendoskopu, o dĺţke tenkého čreva,
o tlaku a teplote, o baktériách. (Viac info na plagáte
na nástenke v škole.)

Streda
15.00 – 16.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská
?

e-mail:
malimedici127
@gmail.com

5 €/1 lekcia

Kynologický
krúţok
(6 - 12 rokov)

Deti sa naučia ako správne manipulovať so psami,
ako sa o ne správne starať, oboznámime ich so
základmi výcviku a výchovy psa a dostanú rady pri
odstraňovaní zlozvykov. Deti budú aktívne zapájané
do rôznych činností ako napr. česanie a strihanie psa,
učenie trikov, učenie správnej intonácie hlasu pri
ovládaní psa, vyuţívanie canisterapie v praxi
(polohovanie) a mnoho iných aktivít. Vhodné pre
budúcich chovateľov.

Streda
15.30 - 16.30

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
učebňa 0/1

DogTime,
Monika
Buzová a
kanisterapeutic
kí psi Elisa,
Vici, Rosy,
Bery

127,50
€/polrok

Pondelok, utorok, stredu alebo
vo štvrtok
15.00 - 17.00

ZŠ s MŠ, Za
kasárňou, od
2. polroka u
nás

https://www.hem
isfera.sk/kurzypre-detigamecraft

89 €/mesačne

Lego krúţok
(7 - 14 rokov)

GameCraft
(8 - 15 rokov)

Spúšťame nový počítačový krúţok .Bude zameraný na
rozvoj počítačových zručností. Témou krúţku je vývoj
digitálnych hier. Táto kreatívna a deťom príťaţlivá téma
umoţňuje nadchnúť deti pre vzdelávanie, ktoré sa skladá z
oblastí programovania, počítačovej grafiky a herného
dizajnu.

Názov krúţku
(veková
vhodnosť)
Keramika
(I. stupeň)

Montessori
krúţok
(6 - 10 rokov)

Poďme
počítať
(9. ročník)

Popis krúţku
Môcť sa len tak hrať s hlinou a vytvoriť niečo krásne.
To nie je iba sen, toto môţeš skutočne zaţiť na
našom krúţku. My ti pripravíme materiál, pomôcky
a všetky výrobky si vypálené odnesieš domov ako
darček pre rodičov alebo kamarátov.
Deti v pripravenom prostredí realizujú aktivity
rešpektujúce ich individuálne potreby v zmysle
princípov pedagogiky Márie Montessori: „Pomôž mi,
aby som to dokázal sám“. Nácvik kaţdodenných
činností, práca s didaktickým materiálom, vyuţívanie
senzitívnych období dieťaťa na rozvoj jeho
potenciálu.

Čas konania

Miesto
konania

Vedenie
krúţku

Cena

Utorok
14.00 - 15.00

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
?

www.kruzkyvs
kole.sk

76 €/polrok

Štvrtok
14.00 – 15.00

ZŠ s MŠ
Učebňa 1/4

Martina
Zverková

za
vzdelávacie
poukazy

Príprava na Testovanie 9 z matematiky.

PC,
programovanie
(I. stupeň)

Bavia ťa počítače a chceš vedieť robiť s programami
ako Word, Excel, Kreslenie? Chceš internetovať
a dozvedieť sa o novinách zo sveta vzdelávacích hier
a aplikácií? Vyber si náš krúţok a staň sa IT
špecialistom.

Detská
olympijská
škola tanca
(I. stupeň)

Počas 10 lekcií sa ţiaci naučia základné pohybové
zručnosti a správne drţanie tela. Ide o pilotný
projekt, ktorého cieľom je motivovať deti k tancu.
Výsledkom bude aj príprava krátkeho vystúpenia.

Fitnes dance
(I. stupeň)

Fitnes dance je hodinou plnou energie, dobrej hudby a
nálady. Kombinuje dynamickú latinskoamerickú hudbu a
latinskoamerické tance spolu s aeróbnymi pohybmi. V

Utorok
14.00 - 15.00

Po dohode

Štvrtok
15.00 –15.45

Marian
Trojčák

za
vzdelávacie
poukazy

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
?

www.kruzkyvs
kole.sk

87 €/polrok

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
?

Univerzálny
dom tanca

bezplatne 10
lekcií

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
malá TV

www.dellarte.s
k

45 €/štvrťrok

choreografiách sa striedajú pomalé a rýchle rytmy na
princípe intervalového tréningu s cieľom vyformovať a
posilniť celé telo. Zameriavajú sa na svalové partie celého
tela.

Hudobnodramatický
krúţok

Krúţok spája dramatické, pohybové, hlasové,
prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hry s bábkou,
predmetom či písané slovo.

Štvrtok
14.00 - 14.45

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
malá TV

www.dellarte.s
k

42 €/štvrťrok

www.kruzkyvs
kole.sk

76 €/polrok

Všestranné rozvíjanie osobnosti dieťaťa - fantázia,
kreativita, prejav, pohyb...
Vedecké
pokusy pre
začiatočníkov
(I. stupeň)

Pozóóór výbuch! Aj ty sa môţeš stať súčasťou
krúţku, na ktorom to ţije. Skúmavky, sklenené
banky, odmerky, pipety a mnoho ďalších pomôcok si
vyskúšaš sám a zaţiješ pri tom kopec zábavy. Ak ťa
baví príroda a chceš spoznať ako to v nej funguje,
neváhaj a poď zdolávať vedecké pokusy. Všetky
pokusy sú bezpečné a doma rodičom budeš môcť
ukazovať zápisky z lekcií v tvojom vlastnom
vedeckom denníku.

Streda
14.00 - 14.45

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
učebňa 0/1

Vedecké
pokusy pre
pokročilých
(I. stupeň)

Ak si v minulom školskom roku vedecké pokusy
navštevoval, máme pre teba pokračovanie. Oveľa
viac zábavných pokusov, nové vedecké denníky
a zaujímavé pokusy ťa budú čakať na lekciách
vedeckých pokusov. Vhodné sú aj pre teba ako ţiaka
3. a 4. triedy.

Streda
15.00 - 15.45

ZŠ s MŠ,
Riazanská,
učebňa 0/1

Spev
(bez vekového
obmedzenia)

Rozvíjanie talentu v spievaní moderných
populárnych piesní s profesionálnou speváčkou.

?
?

ZŠ s MŠ,
Riazanská
?

www.kruzkyvs
kole.sk

Monika
Stanislavová

76 €/polrok

za
vzdelávacie
poukazy

Dôleţité informácie:
- riadne vyplnenú prihlášku (najmä kontakty) na krúţok odovzdajte triednemu učiteľovi – udeľujete tým zároveň
súhlas na spracovanie osobných údajov,

ak sa prihlásite na krúţok za vzdelávacie poukazy, s prihláškou treba priniesť aj vyplnený vzdelávací poukaz,
pri krúţkoch, ktoré sa platia vzdelávacími poukazmi, je nutné, aby ţiaci krúţok navštevovali,
krúţok sa neotvára ak sa prihlási nízky počet ţiakov,
ţiak sa môţe prihlásiť IBA na 1 krúţok, ktorý sa hradí vzdelávacími poukazmi (na komerčné krúţky sa môţe
prihlásiť aj viaceré),
- krúţky hradené vzdelávacími poukazmi sa začínajú od októbra – informáciu o začiatku zverejníme
prostredníctvom médií školy,
- na krúţok sa môţe prihlásiť aj ţiak z inej školy,
- ţiaci, ktorí neovládajú slovenčinu, musia povinne navštevovať krúţok Slovenčina pre cudzincov.
-

