
SKVELÉ KRÚŽKY PRIAMO  

NA TVOJEJ ŠKOLE ZŠ GESSAYOVA 2! 
Prihláste sa na  www.kruzkyvskole.sk 

 

 

 

 

KRÚŽKY PRE 1. STUPEŇ:   

Keramika, pondelok, 14:00 – 15:00  

Môcť sa len tak hrať s hlinou a vytvoriť niečo krásne. To nie je iba sen, toto môžeš 

skutočne zažiť na našom krúžku. My ti pripravíme materiál, pomôcky a všetky 

výrobky si vypálené odnesieš domov ako darček pre rodičov alebo kamarátov. 

         66,- EUR/ polrok 

 

Joga, utorok, 14:00 – 14:45 

Populárne oddychové cvičenie priamo v telocvični tvojej školy. Hravou a zábavnou 

formou sa naučíš správne dýchanie, držanie tela, ponaťahuješ si všetky svaly 

a naučíš sa cvičiť siedmych Tibeťanov. Tak smelo vkroč do jogového sveta spolu 

s nami.               

58,- EUR/ polrok 

 

Hra na flautu, utorok 15:00 – 15:45 

Flauta je jednoduchý hudobný nástroj, na ktorý ťa za jeden školský rok naučíme 

hrať rôzne melódie a pesničky.  Ak ťa zaujíma hudba, staň sa aj ty veľkým 

hudobníkom.   

        69,- EUR/ polrok 

 

Počítače a programovanie, streda, 14:00 – 14:45 

Bavia ťa počítače a chceš vedieť robiť s programami ako Word, Excel, Kreslenie? 

Chceš internetovať a dozvedieť sa o novinách zo sveta vzdelávacích hier, aplikácií 

a programovania? Vyber si náš krúžok a staň sa IT špecialistom.   

69,- EUR/ polrok 

 

Zdravé varenie, streda, 14:00 – 15:30 

Pomáhaš svojej mame pri varení a pečení? Naučíme ťa pripravovať jednoduché 

recepty a tiež sa naučíš niečo o zdravom stravovaní. Tvoja mama bude mať doma 

hotového šéfkuchára.  

69,- EUR/ polrok  

 

 

 



Divadlo a dramatika, štvrtok, 14:00 – 14:45 

Poď s nami rozvíjať svoje kreatívne JA! Poznáš mená všetkých hercov a vystupovať 

na verejnosti ti nerobí problém? Na našom krúžku sa naučíš správne pracovať 

s hlasom a stáť na doskách, ktoré znamenajú svet.  

46,- EUR/ polrok 

Vedecké pokusy, štvrtok, 15:00 – 15:45 

Pozóóór výbuch! Aj ty sa môžeš stať súčasťou krúžku, na ktorom to žije. Skúmavky, 

sklenené banky, odmerky, pipety a mnoho ďalších pomôcok si vyskúšaš sám 

a zažiješ 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.  

66,- EUR/ polrok 

 

 

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KRÚŽOK?  

1) FORMULÁROM na www.kruzkyvskole.sk – v sekcii pre rodičov/prihláška si vyberte 

školu, krúžok a vyplňte prihlášku  

2) E-MAILOM na info@kruzkyvskole.eu – e-mail musí obsahovať: meno a priezvisko 

dieťaťa, škola, trieda, meno a priezvisko zákonného zástupcu, e-mail  a tel. číslo  

         

 

 

 

 

 

Krúžky v škole podporuje:    

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
               Kontakt: OZ KRÚŽKY V ŠKOLE, tel.: 0948 099 049, info@kruzkyvskole.eu, www.kruzkyvskole.sk 

 

Nie sme poberatelia vzdelávacích poukazov. 

PRIHLÁSTE SA DO 22.9.2017! 
Pozor! Počet miest v krúžku je obmedzený.  
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