Krátky popis krúžkov ZŠ Dunajská Lužná
– prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom dodatkov vzdelávacích
poukazov
1. Školské divadielko /divadelný krúžok/ pre 1.- 2. ročník
Keďže divadlo je umenie, ktoré ako jediné môžeme vnímať všetkými zmyslami súčasne,
doprajme ho deťom s fantáziou, ktorú má predsa každé dieťa.
Divadelná hra – dramatizácia rozprávky, ktorú čítali na vyučovaní - vytvorí zážitok nielen pre
diváka, ale aj pre detského herca. Stvárnenie obľúbenej rozprávkovej postavy umožňuje
rozvíjanie detskej osobnosti ako celku a divadelná rola prináša dieťaťu:
• sebapoznanie
• rozvoj komunikačných schopností
• schopnosť empatie
• správne prosociálne správanie
• uvoľnenie
• radosť z pohybu, spevu a tanca
• výlet do sveta fantázie .
Na krúžku si deti budú prirodzenou hrou vytvárať vlastný svet, ktorý ich privedie k poznaniu
rozprávok, riekaniek a piesní. Prezentácia na verejnosti upevní v nich sebavedomie i slovný
prejav. Spevom, prednesom a rozprávkami budeme robiť radosť sebe a okoliu pri rôznych
príležitostiach.
Divadelný krúžok je orientovaný na deti 1. a 2. ročníka.
Stretávať sa budeme pod vedením vychovávateľky Ľudmily Jáchimovej 1x týždenne /utorok
alebo štvrtok/.
Kontakt na vedúcu krúžku:
• 0905 50 77 22
• e-mail: ludmila.jachimova@gmail.com
2. Florbal 1 pre 1.- 4. ročník a dievčatá z 2.stupňa
Chceš hrať florbal a nevieš ako na to? Prihlás sa k nám!
Na našom krúžku sa naučíme základy florbalovej techniky /pracovať s florbalovou hokejkou,
základy voľného štýlu.../. Hravou formou popracujeme na kondícii /kondičné hry, behy,
cvičenie so švihadlom, loptové hry/. Vyskúšame si pozície útočníkov, obrancov, ale
i brankárov. Krúžok ukončíme priateľskými zápasmi. V tejto skupine radi privítame deti
1.- 4.ročníka, ale aj dievčence z 2.stupňa, pretože chceme zostaviť aj dievčenské družstvo.
3. Florbal 2 pre 5.- 9. ročník
Pre veľký záujem našich chlapcov pani učiteľka Darina Opátová ponúka tréning florbalu pre
žiakov 5.– 9. ročníka. Aj v tomto roku sa zdokonalíte v technike hry, naučíte sa jej pravidlá a
zapojíte sa do rôznych súťaží v rámci školy aj mimo nej.
4. Geograficko-turistický krúžok pre 1.-9. ročník
Poď sa s nami túlať v sobotu dopoludnia aspoň raz v mesiaci po cestách i necestách nášho
chotára a jeho okolia. Zažijeme spolu veľa srandy, uvidíme srnky, zajace, ochutnáme trnky,
nazbierame bylinky, skrátka a dobre bude nám spolu hej! Tak príď, čaká ťa sprievodca pán
učiteľ Peter Paľaga.

5. Krúžok informatiky pre 4. - 9. ročník
Krúžok informatiky s pani učiteľkou Evou Érsekovou je určený pre štvrtákov a žiakov 2.
stupňa. Okrem pasívnej zábavy, ktorej výber je kontrolovaný vedúcou krúžku, sa naučia
upravovať a strihať videá v programe Movie Maker, vytvárať web stránky a programovať
v Scratchi a Imagine. Naviac, zručnosti, získané v krúžku, využijú v živote a aj v ďalšom
štúdiu na strednej škole.
6. Veselé šitie pre 4. - 7.ročník
Získaj hravo praktické zručnosti v ručnom šití. Vytvor si ,,crazy“ batôžtek, teplý šál, či rôzne
drobnosti pre radosť, ktorými môžeš obdarovať rodičov alebo kamarátov. Zabavíš sa pri
navrhovaní a tvorení rôznych predmetov z látok, nitiek a bavlniek. Spolu prídeme na
zaujímavé i neobvyklé možnosti využitia textilu. Teší sa na vás pani učiteľka Katarína
Ambrusová.
7. Futbalový krúžok pre 2.ročník
Krúžok je určený pre deti 2. ročníka. Vedie ho PaedDr. Jana Petrová Na krúžku sa deti naučia
základy futbalu, jeho pravidlá ako aj prácu s loptou, prihrávky a streľbu.
V neposlednom rade si budú rozvíjať aj kondičné a koordinačné schopnosti.
8. Sálové športy pre 5.-9. ročník
Čaká ťa výzva zvládnuť základy bedmintonu, flobalu, vybíjanej či futbalu. Naučíš sa nielen
pravidlá týchto hier, ale osvojíš si aj jednotlivé herné situácie, taktiku i stratégiu. Vyšantíš sa
s kamarátmi a môžeš takisto úspešne vstúpiť do aktívneho školského zápolenia
prostredníctvom žiackych turnajov, ktoré v priebehu roka medzi sebou odohráme.
Raz do týždňa v školskej telocvični sa na teba teší pán učiteľ Peter Paľaga.
9. Spoločenské hry pre 2.-9. ročník
Vstúpte do sveta plného vzrušujúcich dobrodružstiev a zábavy, rozohrajte na šachovniciach a
herných plánoch legendárne príbehy nevšedných postáv dôb minulých, ale i zo súčasnosti,
ba dokonca i budúcnosti.
Relaxujte, zažite kopec srandy, popri víťazstvách sa naučíte občas i prehrať, bavte sa,
rozprávajte sa, získajte nových kamarátov mimo sveta počítačov...To všetko v piatok
popoludní /a nikdy inak/ pod vedením pána učiteľa Petra Paľagu.
10. Krúžok šikovných rúk pre 5.- 9.ročník
Krúžok nebude o varení, ale budeme sa v ňom venovať ručným prácam, ako je vyšívanie,
pletenie, výroba šperkov, napr. náušníc, náramkov, náhrdelníkov. Takisto sa naučíme
základné veci, ako je napríklad zašívanie dier či prišívanie gombíkov, aby ste boli do koča i do
voza. Kto vás toto všetko naučí? No predsa pani učiteľka Romana Barešová.
11. Buďme múdrejší pre žiakov 4.A
Krúžok Buďme múdrejší je v podstate príprava na testovanie žiakov 4.A triedy. Zameriava sa
na lepšie a kvalitnejšie si osvojenie priebežne získavaných vedomostí v rámci predmetov
slovenský jazyk a literatúra a matematika, ktoré je potrebné preukázať na testovaní žiakov
piatych ročníkov. Žiaci si hravou a nenáročnou formou utvrdzujú svoje vedomosti a znalosti.
Krúžok má pomôcť aj k vytváraniu kladného vzťahu k čítaniu a knihám a k získavaniu
pozitívneho postoja k potrebe matematickej a čitateľskej gramotnosti človeka. Krúžok
povedie Mgr. Adriana Kišacová.

12. Hravá ruština pre 6. a 7. ročník
Získaj informácie o svojich rovesníkoch žijúcich v Rusku. Aké sú ruské zvyky, tradície? Aké
zaujímavé ruské tradičné jedlá poznáš a kedy sa pripravujú? Aké ruské rozprávky, básne,
povesti poznáš? Uvidíš veľké metropoly, ich historické pamiatky, zablúdime do Cárskeho Sela,
kde strávili mladosť mnohí významní básnici, revolucionári... Naučíme sa ruské príslovia,
hádanky, porekadlá, dozvieš sa veľa zaujímavostí.
Teší sa na vás pani učiteľka Sylvia Radvanská.
13. Kurz varenia a pečenia pre 5.-9.ročník
Na kurze varenia a pečenia sa naučia žiaci 2.stupňa variť a piecť jednoduché jedlá /napr.
nátierky, koláče, zákusky, jednoduché polievky.../. Žiaci sa zabavia a získajú praktické
zručnosti do života. Prekvapia seba aj rodičov, ktorí určite ocenia snahu svojich detí. Teší sa
na vás pani Gabriela Púčiková.
14. Angličtina s interaktívnou tabuľou pre žiakov 1.D
Pani učiteľka Martina Kubišová ponúka deťom 1.D možnosť učiť sa hravou formou s
použitím interaktívnej tabule základy anglického jazyka. Angličtina s ňou bude farebnejšia
a veselšia.
15. Výtvarný krúžok pre 1. – 4. ročník
Pani učiteľka Eva Lauková ponúka možnosť rozvíjať výtvarný talent, fantáziu a tvorivosť
najmenších žiakov 1. až 4. ročníka. Ak rady maľujete, kreslíte a pracujete s papierom a iným
materiálom, ste u nej vítaní.
Na výtvarnom krúžku sa deti naučia základom kreslenia a maľovania. Budú spracúvať témy s
mnohými technikami. Využijú farbičky, voskové pastelky alebo vodové farby. Deti sa naučia
kresliť zvieratká, prírodu, postavy. Z papiera budú vyrábať rôzne výrobky /napr. stojany na
ceruzky, záložky, pohľadnice/. Zdokonalia si svoje manuálne zručnosti strihaním, skladaním,
lepením i krčením papiera.
16. Cvičenie s fit loptou pre žiakov 1.E
Pohyb je liečebným prostriedkom, kultivuje správne držanie tela. Cvičenie na fit lopte
poskytuje veľkú dávku radosti a zábavy. V čom je fit lopta skvelá? Že je na nej potrebné
udržiavať rovnováhu, čo znamená, že celkom prirodzene spevňuje telo. Keď k tomu pridáme
aj pohyby cielené na problémové partie, máme cvičenie, ktoré je navyše efektívne, zdravé,
ale aj zábavné. Krúžok je určený pre deti 1.E a povedie ho pani učiteľka Vierka Brejková.
17. English through songs /Angličtina v piesňach/ pre 6.-9.ročník
Tento krúžok je zameraný na počúvanie anglického jazyka s porozumením pre pokročilejších
žiakov. Žiaci si budú cibriť svoje jazykové zručnosti počúvaním anglických piesní, ktoré veľmi
dobre poznajú z rádia. V ich textoch budú skúmať rôzne gramatické javy a prehĺbia si hravým
spôsobom slovnú zásobu. Na spoločne strávený čas sa teší pani učiteľka Anna Minarovič.
18. FLL pre 5. – 9. roč.
Na FLL krúžku sa budeme zaoberať riešením úloh First LEGO League, výskumným projektom
z oblasti cyklu vody v našom živote (tohtoročná téma je Hydro Dynamics), teóriou spojenou
so stavbou mobilných robotov a hlavne stavbou robota na súťaž samotnú. Okrem stavby
robota bude veľkú časť úloh tvoriť programovanie a ladenie činnosti robota na ihrisku.
Samotná súťaž FLL sa uskutoční v decembri/januári a pozostáva z jazdy robotov,
predstavením robota, tímovou úlohou a prezentáciou výskumného projektu. Po jej skončení
budeme ďalej pokračovať v riešení rôznych ďalších úloh na iné podujatia.
Krúžok vedie Ing. Miroslav Kalinovský.

19. Mladí reportéri pre životné prostredie pre 4. – 9. ročník
O životnom prostredí sa hovorí každý deň a takmer všade: v rádiu, novinách aj v
telke. Chceme rozumieť svetu okolo a vedieť, čo sa deje. Na krúžku sa naučíš rozlišovať
základné pojmy a ich význam, čo znamená ochrana životného prostredia a ako to s ňou na
Slovensku a najmä v tvojom okolí vyzerá. Aký má dopad na teba a tvoju rodinu. A hlavne, čo
s tým môžeme urobiť.
Na krúžku budeme mať veľa práce, ale aj zábavy: spolu si osvojíme základy vedeckej práce,
formálnej komunikácie a návrhy vlastných riešení /to je tá práca/ a budeme pracovať s
audiovizuálnom technikou- foťáky, video /to je tá zábava/. Z času na čas na nás dohliadnu
profíci z médií, ako sa nám vodí, tak nech to stojí za to...
Krúžok Mladí reportéri pre ŽP je prípravou do súťaže Young Reporters for the Enviroment YRE, programu, do ktorého sa naša škola úspešne zapojila spolu s ďalšími 25 krajinami sveta.
Program je podporovaný UNESCO."
20.Turistický krúžok pre 1. – 9. ročník
Nevieš, čo so vzdelávacím poukazom? Venuj ho turistickému krúžku, ktorý zastrešuje pani
zástupkyňa Plačková, lebo tá už vie, ako s ním čo najlepšie naložiť.

Súkromné /platené/ krúžky v areáli školy
– prihlasovanie sa uskutočňuje priamo na vedúcich krúžkov, nie
prostredníctvom dodatkov ZŠ
1. Spoločenské tance pre 1.- 9. ročník:
Profesionálni tanečníci Grétka Klimová a Robert Ďuriš ťa naučia základné kroky jednotlivých
latinsko-amerických a štandardných tancov, s ktorými môžeš vystupovať na rozličných
kultúrnych a spoločenských akciách, dokonca môžeš žať úspechy a tiež zvíťaziť aj na
európskych podujatiach, ako sa stalo v minulých školských rokoch.
Počas krúžku deti rozpoznávajú rytmus, oboznamujú sa s históriou tancov a učia sa základy
tanečnej etikety.
Učitelia spoločenských tancov Robert Ďuriš a Margaréta Klimová sú zároveň aj trénermi
v tanečno-športovom klube Klimo Dance Studio.
Cena je 60,- €/polrok.
Kontakt:
Grétka Klimová a Robo Ďuriš
Mobil: 0944 204 006
Email:info@klimodancestudio.com
www.klimodancestudio.com
2. Draví levi – ligový florbal pre 5.- 9.ročník
Krúžok povedie profesionálny tréner. Organizačne mu pomáha pani učiteľka Balážová. Pod
vedením trénera sa naučíte efektívne taktizovať, zlepšíte si kondíciu i techniku. Zúčastníte sa
mnohých florbalových súťaží doma i v zahraničí. Naše družstvo zastupuje školu ZŠ Dunajská
Lužná v školských súťažiach vo florbale. Najlepší hráči nás budú reprezentovať v Slovenskom
zväze florbalu. V minulom šk. roku, kedy sme iba s florbalom začínali, naši reprezentanti
získali 1.miesto v súťaži medzi školami v Tatranskej Štrbe a 2.miesto v súťaži Floorball

Chalenge, ktorá bola organizovaná pod záštitou televízie JOJ. Ako odmenu sme získali pre
oddiel 1000,- eur.
Poplatok: 30 eur/1žiak/1mesiac
Kontakt:
Mgr. Andrea Balážová
mobil: 0910 928 867
facebook: Draví levi
dravilevi2017@gmail.com

3. Helen Doron English pre 1.- 4. ročník
Krúžok anglického jazyka je zameraný na učenie sa cudzieho jazyka zážitkovou formou,
podobne, ako sa deti učia svoj materinský jazyk. Dôležitou zložkou je domáce pasívne
počúvanie, ktoré utvrdzuje prebratú slovnú zásobu na hodinách anglického jazyka. Deti sa
budú učiť cele frázy a vety a pomocou pozitívneho povzbudzovania budú aktivovať svoju reč
v angličtine. Výučba je plná pesničiek, hier, fyzických aktivít a zábavy.
Kontakt:
Anna Minarovič
Tel. 0908 062 975
alebo: www.helendoron.sk
4. Seal Dance School pre 1.-9. ročník:
Máte doma malého tuleňa, ktorý chce tancovať? Tak ho vítame medzi nami!
Sme tanečná škola SEAL DANCE SCHOOL, zameriavame sa na tanečné street štýly, akými sú
hip-hop, new style, poppin, lockin, breakin, dancehall, afro a ďaľšie. V priebehu pár mesiacov
naučíme našich žiakov tancovať a vyjadrovať svoje pocity pohybom. S nami vaše deti zažijú
svoje 1. vystúpenie, ktoré je vždy nezabudnuteľné. Pokiaľ náš študent už robí nejaký šport
naplno, určite mu vieme pomôcť pri pohybovom, ale aj mentálnom rozvoji.
Ak budú naši žiaci navštevovať krúžok jeden-krát týždenne, zaplatí 15 € mesačne.
Ak sa stretneme dva-krát týždenne, poplatok bude 30 € za mesiac.
Kontakt:
Martin Nikolič
mobil: 0917 161 837
alebo: www.sealdanceschool.com
5. SuperJazyk, s.r.o.
Naša firma sídli v Rovinke. Venujeme sa vyučovaniu cudzích jazykov – predovšetkým
angličtine, nemčine a španielčine. Po skúsenostiach v minulom školskom roku chceme
pokračovať v kurzoch popoludní priamo v areáli ZŠ Dunajská Lužná.
Naši lektori si vyzdvihnú deti priamo zo školského klubu. Deti dostanú všetko potrebné na
vyučovanie priamo na hodine.
Cena za polrok: 2x týždenne 150,- eur alebo 1x týždenne 99,- eur.
Kontakt:
Mgr. Peter Majláth
mobil: 0948 888 147, 0903 392 768
www.superjazyk.sk

