
Základná škola Dunajská Lužná  

  

POPIS ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV PONÚKANÝCH V ŠK.ROKU   

2020/2021  

  

A. ŠKOLSKÉ  KRÚŽKY – neplatené  

  

1.Výtvarný krúžok pre 1. – 4. ročník -  Mgr. Eva Lauková  

Pani učiteľka Eva Lauková ponúka možnosť rozvíjať výtvarný talent, fantáziu a tvorivosť žiakov 

na prvom stupni.  Ak radi maľujete, kreslíte a pracujete s papierom a iným materiálom, ste u nej 

vítaní. Na výtvarnom krúžku sa deti naučia základy kreslenia a maľovania. Budú používať rôzne 

techniky. Využijú farbičky, voskové pastelky aj 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.   

  

2. Zaujímavá matematika 4.D - Mgr. Martina Kubišová  

Deti sa postupne budú venovať zložitejším aplikačným úlohám a hravou formou riešiť logické 

príklady z matematiky.  

  

3. Malokarpatský tulák (geograficko-turistický krúžok) pre žiakov 1. – 9.ročníka RNDr. 

Peter Paľaga,/ RNDr. Andrea Paľagová  

Spoznáme krásy i tajomstvá lesov v okolí Bratislavy. Vítaní sú všetci žiaci so svojimi rodinnými 

príslušníkmi, doprava individuálna, frekvencia jedna sobota za mesiac, termíny ladíme podľa 

vývoja počasia. Tešíme sa na spoločné malokarpatské dobrodružstvá.  

  

4. Šikovné ruky pre žiakov 3. ročníka – Mgr. Adriana Kišacová  

Krúžok   pracuje   pod  vedením   pani  učiteľky  Mgr. Adriany  Kišacovej. 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. Posúdite  sami , aké  sú   naše    deti   šikovné!  

  

5. Múdre hlavičky pre žiakov 4.A – Mgr. Darina Kováčová  

Hravou formou utvrdzovať a rozširovať  vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. 

Rozvíjať tvorivosť a logické myslenie na interaktívnej tabuli prostredníctvom zábavných 
programov.  
  

6. Hravá slovenčina a matematika pre žiakov 4.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.  
  

7. Učenie hrou pre štvrtákov 4. roč. – PaedDr. Zuzana Báhidská  

Hravou formou si budeme prehlbovať vedomosti z vlastivedy a prírodovedy.  

  

8.Florbal pre najmenších 2. – 3. roč. – Mgr. Radoslav Munka  



Čaká ťa výzva zvládnuť základy florbalu, ale môžeme sa niekedy zahrať aj vybíjanú či futbal. 

Naučíš sa nielen pravidlá tejto hry, 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 Munka.  

  

9. Florbal 4. – 6. roč. – Mgr. Andrea Balážová   

Florbal patrí k populárnym športom, a preto budeme rozvíjať hráčsku základňu aj u nás v 

Dunajskej Lužnej. Pod vedením pani učiteľky aj ligových hráčov sa naučíte všetko, čo má 

správny florbalista vedieť.  Máme pre vás pripravený florbalový turnaj  i zábavné športové 
súťaže.  
  

10. Slovenčina a matematika pre štvrtákov 4.E – PaedDr. Darina Opátová  

Hravou a zábavnou formou budeme riešiť rozširujúce úlohy a učivo so slovenského jazyka a 

matematiky. Úlohy budú zároveň prípravou na testovanie žiakov 5. ročníka T5.  

  

11. Hráme sa s počítačom – 3. a 4. ročník – Mgr. Eva Érseková  

Krúžok informatiky s pani učiteľkou Evou Érsekovou je určený pre žiakov 3. – 4. 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.  

12. Mladí záchranári pre žiakov 5. - 7. ročníka – 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.   
  

13. Informatický krúžok 2. stupeň Mgr. Alena Baková  

Cieľom krúžku bude zvyšovanie informatických zručností a jednoduché programovanie. Naučíme 

sa animácie a vytvoriť jednoduchú vlastnú hru.  
  

14. Tvoríme spolu 5. – 6. roč. - 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.  
  

15. Základy basketbalu pre 3. - 4. ročník -  RNDr. Andrea Kozáková  

Pani asistentka Andrea Kozáková ponúka krúžok basketbalu pre deti 1.-4. ročníka. Cieľom krúžku 

je naučiť deti vzájomnej spolupráci v kolektívnom športe. Deti sa naučia bežeckú abecedu ako 

základ pre väčšinu pohybových aktivít, prácu s loptou, prihrávky a osvoja si základné pravidlá 

tejto hry.  

  

16. Vyrob si sám 3. - 4. roč. – RNDr. Andrea Kozáková  

Cieľom tohto kreatívneho krúžku je viesť deti ku kreativite, pričom budeme vytvárať tematické a 

sezónne ozdoby, predmety, pohľadnice atď. Z každej hodiny si dieťa odnesie svoj výrobok domov.  

  

17. Tvorivé dielne 2. roč. Zuzana Hečková  

Pani asistentka  Zuzana Hečková ponúka pre všetky tvorivé deti 1. - 4. ročníka krúžok, cieľom 

ktorého je viesť deti ku kreativite, pričom budeme vytvárať tematické a sezónne ozdoby, predmety, 

pohľadnice atď. Z každej hodiny si dieťa odnesie svoj výrobok domov.  

  



18. FLL – First Lego League  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.  

19.Easy peasy english  6. - 7.ročník - Mgr. Mária Cinová   

Krúžok pani učiteľky Cinovej je určený pre žiakov, ktorí si potrebujú zopakovať, precvičiť, ale 

aj rozšíriť vedomosti z anglického  jazyka. Používať budeme aj moderné softvérové programy, 

aby učenie išlo ľahšie.  

20. Spoločenské hry pre žiakov 2. - 6. ročník – Mgr. Gabriela Púčiková   

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...  

  

21. Školské divadielko /divadelný krúžok/ pre 1. - 5. 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 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.   
  

22.Little english adventurers – Malí anglickí dobrodruhovia – Dominika Luteránová Deti 
sa budú hravou formou venovať rôznym témam v anglickom jazyku. Naučia sa  základy 

jazyka, rečňovanky a pesničky. Detičkám sa bude venovať mladá študentka Dominika.  
  

23.Turistický krúžok  1. – 9. ročník  - Ing. Luteránová  

Nevieš, čo so vzdelávacím poukazom? Venuj ho turistickému krúžku, ktorý zastrešuje  pani 

zástupkyňa Luteránová, lebo tá už vie, ako s ním čo najlepšie naložiť. Napr. na financovanie 

exkurzií aj výletov, lebo aj tie patria do turistiky.  

  

   
B. SÚKROMNE  PLATENÉ  KRÚŽKY  v areáli školy   

Pozor!!! Prihlasovanie sa uskutočňuje priamo u vedúcich krúžkov, nie prostredníctvom 

dodatkov ZŠ.  

  



1. Spoločenské tance pre  žiakov 1.- 9. ročníka - Grétka Klimová a Robo Ďuriš  

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. Akrobatický rokenrol - viď plagát PDF  

  

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. Remeslo na našej škole- viď plagát PDF  

  

5. GYMNASTIKA úvod – uvádzame list,  ktorí vedeniu školy poslala Mgr. Zuzana Ioriová, 

PhD.:  

Milí rodičia,   v novom školskom roku 2020 / 2021 Alexy´s ponuka platených krúžkov bude prebiehať v ZŠ 

v Dunajskej Lužnej .  
V ponuke nájdete viac dní a športov. Treba sa prihlásiť čím skôr, aby sme vedeli upraviť časy jednotlivých 

kurzov.    
Zároveň  pripájam verziu ponuky s upresnením pre jednotlivé športy a kontaktné údaje pre rodičov, kde sa 

môžu pýtať na ohlásené ponuky na mail: zontik23@yahoo.com a na telefónnom čísle 0905 635 708. Platbu 

upresníme podľa toho, či žiak navštevuje aktivitu 1x za týždeň /mesačný paušál je 31,- EUR/ alebo 2x za 

týždeň/ mesačný paušál je 41,- EUR/.  
  

Ponuka:  

5. GYMNASTIKA  I. - základná, kondičná a rekreačná Mgr. Zuzana Ioriová, PhD.  

Precvičenie celého tela s dôrazom na základnú lokomóciu s modernými prvkami terapie na 

harmonizáciu jedinca. Slúži ako súčasť rozvoja osobnosti.   

Telocvičňa: pondelok 13.30 hod. - 14.30 hod. a streda 13.30 hod. - 14.30 hod.  

  

6. ALEXY‘S  GYMNASTIKA II.  -  rytmická, kondičná a rekreačná  Mgr. Zuzana Ioriová, 

PhD.   

 Precvičenie celého tela s dôrazom na zladenie pohybu s hudbou a náčiním. Využíva sa na     

podporu všestranného rozvoja športovania mládeže na rekreačnej úrovni.   

 Telocvičňa: pondelok 14.30 hod. - 15.30 hod. a streda 14.30 hod. - 15.30 hod.  
  

7. ALEXY‘S AEROBIK A PÓDIOVÉ SKLADBY  

Mgr. Zuzana Ioriová, PhD.  

http://www.helendoron.sk/
http://www.helendoron.sk/


Cieľom je schopnosť ukázať skladbu v skupine cvičencov na hudbu, vybraný námet stvárniť 

pohybom. Vyvrcholením je zúčastniť sa  súťaže.    

Telocvičňa: pondelok 17.00 hod. - 18.00 hod. a streda 17.00 hod. - 18.00 hod.  
  

8. ALEXY‘S PILATES, LIEČEBNÁ GYMNASTIKA I.  

Mgr. Zuzana Ioriová, PhD.  

Správne zapájať svaly naťahovaním, posilňovaním a uvoľnením aj hlbokého svalstva.  telocvičňa 

pondelok 15.55 hod. - 16.55 hod. a streda 15.55 hod. - 16.55 hod.  

  

9. ALEXY‘S PILATES, KOMPENZAČNÉ CVIĆENIA I.   

Mgr. Zuzana Ioriová, PhD.  

Správne zapájať svalové skupiny, uvoľniť preťažované počas dňa a posilňovať oslabené rôznymi 

formami.   staršie deti a dospelí telocvičňa pondelok 17.30 hod. - 18.30 hod. a streda 17.30 hod. - 
18.30 hod.  
  

10. ALEXY‘S ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ HRY   

Mgr. Zuzana Ioriová, PhD.  

Oboznámiť sa s pohybovými, športovými hrami a ich pravidlami. Učiť sa prispôsobiť herné 

správanie kolektívu.   telocvičňa utorok 13.45 hod. - 14.45 hod.   
   

11. ALEXY‘S ZDRAVÝ CHRBÁTIK   

Mgr. Zuzana Ioriová, PhD.  

ALEXY‘S ZDRAVÝ CHRBÁTIK I. liečebná gymnastika.  

telocvičňa utorok 13.45 hod. - 14.45 hod. a štvrtok 13.45 hod. - 14.45 hod. alebo 16.00 hod.- 17.00 

hod.  

Zamerané na správne držanie tela rôznymi prostriedkami a formami.  

  

  

11.9.2020            PaedDr. Iveta Slobodníková  

riaditeľka školy  

  

  

  

  


