
Krúžky 2021/2022 platené k 7.9.2021 

Názov krúžku Kontakt 

Jazyková škola Nezábudka – 
kurzy angličtiny, nemčiny, 
španielčiny pre deti 

lenka.drobcova@gmail.com 
www.nezabudka.info 
tel: 0905971776 

Jazyková škola  Helen Doron M. Dodoková, 0904 355 804 
www.facebook.com/helendoron 

Krúžok Lego-veľký inžinier 
(základy fyziky s kockami LEGO) 

Termíny: Pondelok   13:30-14:30 1. a 2. ročník ZŠ 

                                  14:40 - 15:40 3. a 4. ročník 

viac info a prihlásenie:  

https://hravouformou.sk/skolaci/velky-inzinier/ 
 

Mladý programátor JUNIOR 

 

Mladý programátor 

Streda 13:30 - 14:30 prváci a druháci 

 

Streda 14:40 - 15:40 tretiaci a štvrtáci 

viac info: 

viac info a prihlásenie:  

https://hravouformou.sk/skolaci/programator/ 

Hip hop s Esim Miesto: malá telocvičňa ZŠ 
pondelok 15:00-17:00 
 streda 15:30-17:30 
Kontakt, info a prihlasovanie:  
zuzana.vinsova@gmail.com  
0905236751 
 

Život hmyzu p. Hemala  
vladimir.hemala@gmail.com 
termín: 1. stupeň utorok 14:00-15:30 
              2. stupeň  štvrtok 14:00-15:30 

Krúžok talianskeho jazyka a 
kultúry 

p. Riccetti 0918 938 495 
pondelok a streda 
1. stupeň 13:45 – 14:35 
2. stupeň 14:45 – 15:35 
poplatok: 45 eur/mesiac (8 hodín) 
pre žiakov ZŠ sú v cene učebné materiály 

S talentom VPRED 
 
KONTAKT: 
Lívia Krištofičová 
Mail: 
stalentomvpred@gmail.com 
Telefónne číslo: 0902463583 
           
 
 

     -ponuka krúžkov (maximálne 10 detí v skupine) 
1. BOX (iba v Bernolákove) 

- Deti (1. stupeň 6 – 9 rokov) /UTOROK A ŠTVRTOK 

14:45  

Mladšia skupina bude zameraná viac na zlepšenie 

pohybovej zdatnosti dieťaťa. Krúžok bude 

prebiehať na Strojárenská 1, Bernolákovo, deti 

vydvihneme v družine a zoberieme do miestnosti. 

Po tréningu si rodičia môžu prísť pre deti na 

uvedenú adresu. Koniec tréningu 16:00 

- Mládež ( 2. stupeň 10 – 14 rokov)/ UTOROK 

A ŠTVRTOK 16:00 

Strojárenská 1, Bernolákovo 

- Stručné informácie: Na krúžku sa deti naučia 

správnej technike, zlepšia si svoju fyzickú 

https://hravouformou.sk/skolaci/velky-inzinier/
https://hravouformou.sk/skolaci/programator/
mailto:stalentomvpred@gmail.com


zdatnosť, koordináciu a obratnosť. Naučia sa 

rešpektu a vyhnutiu konfliktu bez násilia. 

2. HIP – HOP (raz do týždňa) 

- 1 skupina 6 – 11 rokov 

- Stručné informácie: Pod vedením skúsených 

lektorov sa deti učia zábavnou formou vnímať 

rytmus, základné pohybové cvičenia, pohybový 

rozsah i celkovú koordináciu tela. V nadväznosti 

na hudobnú predlohu pripravujú spoločne 

choreografiu, kde skúšajú improvizáciu a formujú 

tak svoju tanečnú osobnosť a kreatívnosť. 
3. TALENTOVANÍ  VEDÁTORI  (raz do týždňa) 

- 1 skupina 6 – 11 rokov 

- Stručné informácie: Zrozumiteľnou formou deti 

získajú prehľad o fungovaní javov a prírodných 

princípov. Všetky vedecké pokusy sú navrhované 

pre žiakov prvého stupňa, sú bezpečné a zábavné. 
4. GYMNASTIKA (raz do týždňa)  

- 1 skupina 6 – 11 rokov 

- Stručné informácie: Moderná gymnastika je šport, 

ktorý kombinuje prvky baletu, gymnastiky, 

divadelného tanca a akrobacie a to ako s náčiním, 

tak bez neho. Náčiním sa rozumie švihadlo, obruč, 

lopta, kužele a stuha.  Je to nádherný estetický  

šport. 

5. VÝTVARNÁ ANGLIČTINA (raz do týždňa) 

- 1 skupina 6 – 10 rokov 

- Stručné informácie: Že sa nedajú robiť 

plnohodnotne 2 veci naraz? Ukážeme vám že to 

ide. Na tejto hodine, a deti budú učiť kresliť, 

maľovať, vyrábať a zároveň si pri tom budú 

precvičovať angličtinu. 

6. ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA  (raz do týždňa) (učenie hravou 

formou) –všeobecný rozhľad 

- Deti ( 6 – 10 rokov) v slovenskom jazyku 

- Mládež ( 11 – 14 rokov) v anglickom jazyku alebo 

inom jazyku (podľa ponuky) 

- Stručné informácie: Zábavnou a zaujímavou 

formou získaj informácie z histórie, geografie, 

umenia a zo sveta vedy a výskumu. Ak si starší 

a bavia ťa jazyky rozšír si všeobecný rozhľad 

v cudzom jazyku. 

 

 



 


