Krátky popis krúžkov ZŠ Dunajská Lužná
A. Vlastné krúžky ZŠ
– prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom dodatkov vzdelávacích
poukazov
1. Šikovné ruky /pre žiakov 1.E / – Mgr. Adriana Kišacová
Krúžok pracuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Adriany Kišacovej. Navštevujú ho žiaci
1.E triedy. Na krúžku si žiaci rozvíjajú svoju kreativitu a zdokonaľujú jemnú motoriku ručičiek.
Robia plošné a priestorové práce z rôznych druhov materiálov, ale najmä z odpadového
papiera. Vyrábajú výrobky k rôznym témam, napr. Vianoce, Veľká noc. Pripravujú si
darčeky pre kamarátov, ale aj rodičov. Svojimi prácami prispievajú k výzdobe svojich
rodinných domov , ale aj priestorov našej školy. Posúďte sami , aké sú naše deti šikovné!

2. Výtvarný krúžok pre prvákov /pre žiakov 1.A –1.C/ – Mgr. Eva Lauková
Pani učiteľka Eva Lauková ponúka možnosť rozvíjať výtvarný talent, fantáziu a tvorivosť
najmenších žiakov 1. 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. Krúžok bude pracovať v elokovanom pracovisku – v MKS.

3. Hravá slovenčina a matematika /pre žiakov 2.C/ – Mgr. Mária Jakubcová
Cieľom krúžku je hravou formou rozvíjať vedomosti v slovenskom jazyku a matematike.
Zábavné programy na interaktívnej tabuli nás budú sprevádzať rôznorodými úlohami na rozvoj
logického myslenia a tvorivosti.

4. Angličtina s interaktívnou tabuľou /pre žiakov 2.D/ – Mgr. Martina
Kubišová
Pani učiteľka Martina Kubišová ponúka deťom 2.D možnosť venovať sa utvrdzovaniu
a rozširovaniu poznatkov z hodín angličtiny. Hravou formou s použitím interaktívnej tabule
bude angličtina farebnejšia a veselšia.
5. Školské divadielko /pre 1.- 4. ročník/ – Mgr. Ľudmila Jáchimová
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
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.
Prebiehať bude pod vedením vychovávateľky Ľudmily Jáchimovej1x týždenne v utorok od 16:00
do 17:00 h v priestoroch F-bloku (elokované pracovisko v miestnom kultúrnom stredisku).
Presuny detí zo základnej školy do F-bloku zabezpečujú rodičia.

6. Angličtina hrou/ pre žiakov 2.B/ – PaedDr. Zuzana Báhidská
Zdokonaľovanie jazyka s učebnicou Magic Words – obohatenie slovnej zásoby cez hry
a dramatizáciu pod vedením PaedDr. Zuzany Báhidskej.

7. Futbalový krúžok /pre žiakov 3.ročníka/– PaedDr. Jana Petrová
Krúžok je určený pre žiakov 3. ročníka. Vedie ho PaedDr. Jana Petrová. Na krúžku sa deti naučia
základy futbalu, jeho pravidlá ako aj prácu s loptou, prihrávky a streľbu.
Rovnako si budú rozvíjať aj kondičné a koordinačné schopnosti.

8. Testík /pre žiakov 4.A triedy/ – Mgr. Mariana Jurašiová
Krúžok je pre žiakov 4. A triedy pod vedením Mgr. Mariany Jurašiovej. Zameraný je na aplikačné
úlohy z učiva 1. stupňa prevažne testovou formou. krúžok môže slúžiť aj ako príprava na
testovanie Komparo a testovanie žiakov 5. ročníka T-5 2018.

9. Buďme múdrejší /pre žiakov 4.B a 4.C/ – Mgr. Martina Ceizelová a Mgr.
Soňa Jáchimová
Krúžok je zameraný na prípravu na testovanie žiakov 4.B a 4.C hravou formou (ako napríklad
Komparo a testovanie žiakov 5. ročníka T5 2018). Zameriava sa na lepšie a kvalitnejšie osvojenie
si priebežne získaných vedomostí na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Cieľom krúžku
je pomôcť žiakom vytvoriť kladný vzťah k čítaniu a knihám a k získavaniu pozitívneho postoja
k rozvoju čitateľskej a matematickej gramotnosti. Zároveň získavajú aj zručnosť orientovať sa
pri tvorbe odpovedí na otvorené otázky a otázky s možnosťou voľby.
000000

10.Hravá matematika /pre žiakov 1.-4.ročníka/ – Mgr. Gabriela Púčiková
Cieľom krúžku pod vedením Mgr. Gabriely Púčikovej je hravou formou rozvíjať matematické
myslenie, pravo-ľavú priestorovú orientáciu, koncentráciu pozornosti, orientáciu v čase,

matematické pojmy, matematické myslenie v geometrii, matematické operácie, matematické
hry a pod.

11.Veselé šitie /pre žiakov 5. – 9. ročníka/– Mgr. Katarína Ambrusová
Získaj hravo praktické zručnosti v ručnom šití. Vytvor si ,,crazy“ batôžtek, teplý šál či rôzne
drobnosti do domácnosti i 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.

12.Geograficko-turistický krúžok /pre žiakov 7.C/ – RNDr. Peter Paľaga
Pravidelné sobotné malokarpatské výlety pre žiakov 7.C vedie pán učiteľ Peter Paľaga.

13. SOS matematika /pre žiakov 8.A a 8.B/– Mgr. Katarína Kisková
Krúžok je určený pre žiakov 8.A a 8.B triedy. Náplňou krúžku je upevnenie a precvičenie učiva
matematiky 8.ročníka využívajúc inovatívne formy učenia.

14. Florbal /pre 5.- 9. ročník/ – Mgr. Radoslav Munka
Príležitosť rozvíjať sa v tomto populárnom školskom športe ponúka učiteľ telesnej výchovy Mgr.
Radoslav Munka žiakom 5.– 9. ročníka. Zdokonalíte sa v technike hry, naučíte sa jej pravidlá
a zapojíte sa do rôznych súťaží v rámci školy aj mimo nej.

15. Sálové športy /pre 5.-9. ročník/ – Mgr. Radoslav Rehák
Čaká ťa výzva zvládnuť základy bedmintonu, florbalu, 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 Radoslav Rehák.

16. Mladí zachranári /pre 5.-7. ročník/ – Mgr. Alena Baková
Krúžok „Mladí záchranári“ pod vedením pani učiteľky Aleny Bakovej je určený pre žiakov 5. až 7.
ročníka. Náplňou krúžku bude praktické získavanie vedomostí o poskytovaní prvej pomoci
a ošetrení rôznych zranení tak prepotrebných pre život.

17.Krúžok informatiky /pre 3. – 9. ročník/ – Mgr. Eva Érseková
Krúžok informatiky s pani učiteľkou Evou Érsekovou je určený pre žiakov 3. – 9.ročníka. 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.

18. Krúžok šikovných rúk /pre 5. – 9. ročník/ - Mgr. Romana Barešová
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.

19. Florbal /pre 1. – 4. ročník/ - Mgr. Andrea Balážová
Príležitosť rozvíjať sa v tomto populárnom školskom športe ponúka učiteľka a trénerka v jednej
osobe Mgr. Andrea Balážová žiakom 1.– 4. ročníka. naučíte sa techniku hry, pravidlá florbalu
a zapojíte sa do rôznych súťaží v rámci školy aj mimo nej.

20. Turistický krúžok /pre 1. – 9. ročník/ - Mária Plačková
Nevieš, čo so vzdelávacím poukazom? Venuj ho turistickému krúžku, ktorý zastrešuje pani
zástupkyňa Plačková, lebo tá už vie, ako s ním čo najlepšie naložiť.

21. Múdre hlavičky /pre žiakov 2.A/ - Mgr. Darina Kováčová
Cieľom krúžku je hravou formou rozvíjať vedomosti v slovenskom jazyku a matematike.
Zábavné programy na interaktívnej tabuli nás budú sprevádzať rôznorodými úlohami na rozvoj
logického myslenia a tvorivosti.

22.Spoločenské hry /pre 2. – 9. ročník/ - RNDr. Peter Paľaga
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 utorok popoludní od 15:15 do 16:30 hod v 7.A triede pod vedením pána učiteľa Petra Paľagu.

23.FLL – First Lego League / pre 5. – 9. ročník / - Ing. Miroslav Kalinovský
Na FLL krúžku sa budeme zaoberať riešením úloh First LEGO League, výskumným projektom na
určenú tému, 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.

24.Mladí reportéri /pre 5. – 9. ročník/ - Michaela Bednárová
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."

B. Súkromné platené krúžky v areáli školy
- prihlasovanie sa uskutočňuje priamo u vedúcich krúžkov, nie prostredníctvom
dodatkov ZŠ
1. Spoločenské tance /pre 1.- 9. ročník/
Profesionálni tanečníci Grétka Klimová a Robo Ďuriš ťa naučia základy rôznych spoločenských
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.
Kontakt:
Grétka Klimová a Robo Ďuriš
Mobil: 0944 204 006
Email:info@klimodancestudio.com
www.klimodancestudio.com

2. Ligový florbal Draví levi /staršia prípravka - ročníky 2008, 2009 + podľa
záujmu/ - Mgr. Andrea Balážová
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 Bratislavskej
lige pod organizáciou SZFB.
Poplatok: 30 eur/1žiak/1mesiac
Kontakt:
Mgr. Andrea Balážová
mobil: 0910 928 867
facebook: Draví levi
dravilevi2017@gmail.com

3. Ligový florbal FBK Bratislava /kategória dorast - ročníky 2002, 2003 a mladší/
- Andreas Rieger
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 Bratislavskej
lige pod organizáciou SZFB.
Poplatok: 30 eur/1žiak/1mesiac na základe odsúhlasenej sumu na florbalovom rodičovskom
združení.
Kontakt:
Andreas Rieger
mobil: 0910 665 416
mail: fitness.rieger@gmail.com

4.Helen Doron English /pre 1.- 4. ročník/ - Bc. Anna Minarovič
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

5. Rytierska škola TOSTABUR: CESTA MALÉHO BOJOVNÍKA alebo od dieťaťa po
rytiera /pre 1. – 4. ročník/
Rytierska škola je určená pre deti od 6 do 10 rokov a je vedená skúsenými a kvalifikovanými
členmi prvej skupiny historického šermu na Slovensku – TOSTABUR (Tovarišstvo starých
bojových umení a remesiel – www.tostabur.sk), ktorú umelecky vedie majster Peter Koza.
Skupina je známa aj svojimi vystúpeniami Rytieri na Devíne.
Vyučovací plán má tri základné smery:
1. Zodpovednosť – hlavná rytierska cnosť: pravidlá bezpečnosti narábania so zbraňami
a ich kontrolované používanie, zbraň neslúži na vybíjanie si agresie, súdržnosť s inými.
2. Telesná náplň rytierskej prípravy: všeobecné zásady pohyblivosti, sily a telesnej
odolnosti, ako sa vyvážene pohybovať, ako zápasiť, ako správne udrieť a neublížiť, ako
sa koordinovať v priestore, techniky útoku a obrany mečom / mečom a štítom,
prípadne inými zbraňami.
3. Duchovná a etická náplň: čo musí vedieť panoš, aby sa mohol stať rytierom a čo má
vedieť dáma, sedem rytierskych cností, príbehy o statočnosti, rytier – trubadúr
a služba dáme, poznaj svoj meč a rovnako aj svoju reč, ako hodovať a ako slušne jesť
rukami.
Čo je možné v ideálnom prípade očakávať u cvičenca od účasti na škole?





zlepšenie fyzického stavu a pohybu, vystretie tela, priamosť vystupovania a prejavu,
zlepšenie sebadisciplíny,
nasmerovanie k hodnotám pravdy, cti a iným morálnym hodnotám,
rozlíšenie filmovej fikcie od skutočných historických reálií.

Tréning sa koná 1x za týždeň a trvá 60 min Poplatok je 125 EUR za polrok.
Prihlášky alebo otázky sa zasielajú na: tostabur@tostabur.sk.

6. Zážitkové učenie s kockami LEGO
Predstavme si tému - postavme model - zahrajme sa - a popri tom sa niečo naučme.
Viac na www.hravouformou.sk.
Cena: 59 EUR/1.polrok (15 lekcií)

7. 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 hiphop, 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: 0944617541
alebo: www.sealdanceschool.com
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