
Ponuka krúžkov 2019/2020 

Popoludňajšia aktivita 

 

Názov: Futbal 
Kód:01.001 
 

Ročníky: triedy 1.-4. 
Lektor: pán Petrák 

 

 

Termín: utorok 16.00-16.45                              kde: veľká telocvičňa 

Obsah: máte chuť hrať futbal a hýbať sa? Naučíte sa tu základné techniky 
futbalovej hry. 

Hrať futbal a prípadne zabojovať proti tímom iných škôl.  
V popredí stojí zábava! 

 
Max.: 12 detí 

 
Náklady: žiadne 

 

 

Názov: Gitara 
Kód: 02.002 

 

Ročníky: všetky 
Lektor: pán Vavro  

 
 

 

Termín: utorok alebo streda /1 hodina týždenne/ 
Čas dohodou – info mailom - pani Maliková 

Obsah: piesne, tance a komorná hudba stojí v stredobode nášho 

spoločného času. Už po 2 rokoch vedia žiaci sprevádzať piesne a 
vychutnávať si domáce muzicírovanie. Zaoberáme sa hudbou od 

16.storočia až do súčasnosti.    
Krúžok je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých. 

 
hodina: 45 minút 

 

náklady/ materiál:285,- € za polrok; gitara, ladička 



 

Názov: Klavír 
Kód: 02.001 
                                                         

 
Ročníky: všetky 

Lektor: p. Cepec  A. 

 
 

 
 

Termín: štvrtok alebo piatok /1 hodina týždenne/ 

Čas dohodou – info mailom - pani Maliková                     kde: Musikraum 

Obsah:  
vysoko kvalifikované vyučovanie klavírnej hry pre začiatočníkov, 

pokročilých i znovuzačínajúcich. 
 

hodina: 45 minút 
 

náklady/ materiál: 285,- € za polrok 
 

 

Názov: Filmclub 
Kód: 04.003 

                                                       
Ročníky: všetky 
Lektor: Janis Borchers 

Termín: posledná streda v mesiaci 16.00–17.30 kde: R 110/trieda 5B/ 

Obsah:  

v poslednom týždni mesiaca sa v škole koná filmový klub. Pozrieme si 
rôzne animované filmy. Najväčší záujem prejavujú deti od 1.po 4.ročník. 

deti dostanú vstupenky. Napokon rozdávame aj pukance, na ktoré sa deti 
samozrejme veľmi tešia.   

  
náklady/ materiál: žiadne 

 
 

 



Názov: Malé experimenty    
Kód: 05.002 
              

  
 

 
Ročníky: triedy 2-4 

(uprednostníme deti, ktoré sa tohto krúžku ešte nezúčastnili) 
 

Max. 10 detí 

Trvanie: 60 ´ 
 

Lektor: Christine Pohl, pôvodne chemická laborantka. Teším sa na 
zvedavé deti a napínavé experimenty               

 

Termín:   štvrtok 15.45-16.45                             kde: NAWI-Raum 

Obsah:  
prírodné vedy pre malých chytrákov 

Môžete robiť množstvo vecí samostatne, pozorovať, vyskúšať a spoločne 
sa nadchýnať. 

Okrem spoznávania laboratórnych prístrojov je v popredí vysvetlenie 
pokusov. Po fascinovanom údive nasleduje porozumenie súvislostí. 

V záujme bezpečia majú deti k dispozícii ochranné okuliare, gumené 
rukavice a biele tričká ako laboratórne oblečenie. 

  

 
 

náklady/ materiál: žiadne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov: Ručné práce   
Kód: 03.005 

   

 

             
 

 
 

 

Ročníky: od 3.triedy 

Lektor: pani Jacoby 

minimálne 5 maximálne 10 účastníkov 

 

Termín: streda 16.00-17.00                              kde:  128 /trieda 5A/ 

Obsah: vytvorme spolu niečo vlastnými rukami. 

Využitím Waldorfskej metódy budeme spolu štrikovať, háčkovať, vyšívať  

a šiť. 

 
 

 
náklady/ materiál: žiadne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov: Minihádzaná/Loptové hry 
Kód: 01.004 

 

  
 

        
 
 

Ročníky: triedy 1.-4. 
Lektor: pani Juliana Fázik 
 

Termín: každý pondelok  od 15:45 do 16.45 h                                                       

kde: veľká telocvičňa 

Obsah:  

Rád sa pohybuješ? Rád hráš rôzne loptové hry? Chceš sa stať členom 
školského tímu minihádzanej, ktorý sa zúčastní na minihádzanárskej lige? 

Potom je pre teba tento krúžok správnou voľbou. Pridaj sa k nám každý 

pondelok od 15:45 do 16:45 hodiny! 

 

náklady/ materiál: žiadne 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov: Basketbal 
Kód: 01.006 
                         
 

 
        
 
Ročníky: triedy 6.-12. 

Lektor: pán Mohammad Makki  
 

Termín: pondelok 16.45-18.15                         kde: veľká telocvičňa 

 

Max.: 10-15 detí 

 
 

 
náklady/ materiál: žiadne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov: Pečenie a varenie 

Kód: 04.001 

 

  
Ročníky: triedy 1.-6.  

Krúžok vedú dobrovoľníci pôsobiaci na DSB 

                                                             
 

Termín: piatok 15.00-16.00                                        kde: jedáleň 

Obsah:  

od sladkých muffinov až po bohato obloženú pizzu varíme a pečieme 

všetko, na čo máme chuť. S množstvom zábavy a jednoduchými 

receptami sa naučíme pripravovať jedlá, ktoré si môžete potom pripraviť 

aj doma so svojimi deťmi.  Deti si recepty vezmú domov.  

Prosím, informujte nás pri prihlasovaní, či Vaše dieťa trpí neznášanlivosťou 

alebo alergiami.  

 

Počet detí: max. 10 detí v jednom krúžku  

 

náklady/ materiál:  50,- €/polrok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov: Krúžok kreativity 
Kód: 03.001 

 
Ročníky: 1. – 2. trieda 

Lektor: Novosádová 
Počet detí: 8   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Termín: Pondelok  16.00 – 17.00   miesto: Miestnosť výtvarnej výchovy 

Obsah:  
Ak ti robí veľkú radosť práve tvorenie a práca s rôznymi materiálmi a chcel 

by si sa ukázať vo svojej kreativite a fantázii, potom je tento kurz práve 
pre teba! 

  
 

 

 
Poplatok/materiál:  100,- Eur/polrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov: Astronomický klub 
Kód: 05.001 

 
Ročníky: od 5. triedy 

Lektor: Arsenii Kvachan 

kedy: Piatok 15.45-16.45 /1x týždenne/  Palisády : uč.110 /5b/ 

Budeme:      1x mesačne zorganizujeme pozorovateľskú noc, 

                   kde budeme teleskopom sledovať nebeské objekty ako  

                   Mesiac, planéty a hviezdy. 

náklady: žiadne 

 



 

 
 

Názov: Krúžok  M A Ľ O V A N I A   

kód: 03.003 

 

PhDr. Mgr.Art  Elsa Siváková   

ročníky: 3.-5. trieda 

kedy: Utorok 16.00 – 17.00  60 min./    

počet detí: min. 5 – max. 8 

miesto: miestnosť výtvarnej výchovy 

cena: 186,- eur / polrok 

materiálová výbava: maliarsky podstavec, plátno, ploché štetce, akrylové farby, 
pastel, tuš 

 

Informácie o krúžku :  

Priblížiť základné princípy vzniku obrazu na základe vlastnej skúsenosti so štetcom 
a farbami a vytvoriť vlastné obrazy : 

a/ maliarske pozorovanie a vymeranie objektu, krajiny, figúry, portrétu... 

b/ kompozícia obrazu 

c/ skicovanie vo farbe 

d/ maľovanie : línia, plocha, tieňovanie, farebné vrstvy 

e/ a ešte oveľa viac... 

    
 

 

 



 

 

  Názov: Krúžok  M A Ľ O V A N I A   

kód: 03.006 

 

PhDr. Mgr.Art  Elsa Siváková   

 ročníky: 6.-12. Trieda /gymnázium/ 

    kedy: Štvrtok, 16.00 – 17.00 / 60 min./    

    počet detí: min. 5 – max. 8 

    miesto: miestnosť výtvarnej výchovy 

    cena: 186,- eur / polrok 

materiálová výbava: maliarsky podstavec, plátno, ploché štetce, akrylové farby, 
pastel, tuš 

 

Informácie o krúžku :  

Priblížiť základné princípy vzniku obrazu na základe vlastnej skúsenosti so štetcom 
a farbami a vytvoriť vlastné obrazy : 

a/ maliarske pozorovanie a vymeranie objektu, krajiny, figúry, portrétu... 

b/ kompozícia obrazu 

c/ skicovanie vo farbe 

d/ maľovanie : línia, plocha, tieňovanie, farebné vrstvy 

e/ a ešte oveľa viac... 

    



 

Názov krúžku: Cvičenie s deťmi 
Kód: 01.005 
 
 

Ročníky: 1.-4. 

Pedagóg: pani Silvia Preuschoff 

 

Termin: Pondelok 15.45-16.30/16.30-17.15    /2 skupiny/ 
Ort: malá gymnastická hala 

Informácie o krúžku: 

Koordinačné cvičenia, napr. beh po špičkách, chôdza bokom, beh ABC, 

naťahovacie cviky, cvičenie rytmu, kotúle vpred i vzad, stoj na hlave, 

mostík, stoj na rukách, premet, príprava na skok cez kozu, beh na štyroch 

vpred i vzad, ľahké skoky na 1 nohe, švihadlo, skoky, tréning brušných 

a chrbtových svalov. Obsah tréningov sa prispôsobuje  veku účastníkov. 

Vyššie uvedené cvičenia sú len úzkym výberom celého programu. 

  

 

 

Náklady/materiál: 95,- Eur za školský polrok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov krúžku: Správne relaxovať  

Kód: 04.002 
 

 

 

       Ročníky:  2.-4. trieda 

       Pedagóg: pani Žemberová 
       Počet detí: max. 8   

 
 

 

       Kedy: Utorok 16:15 -  17:00h               Kde: malá gymnastická hala  

         
         Ako? 
       Hravou formou sa deti naučia, ako používať rôzne relaxačné techniky  - dostanú  

       sa do sveta zmyslov a príbehov fantázie s prepojením na (školský) každodenný 
       život. Deti sa naučia relaxovať autosugestívnym postupom, prostredníctvom     

       afirmácii (napr. „Moje brucho je teplé.“) 
 

       Načo? 
        Relaxačné metódy pomáhajú deťom nájsť svoju vnútornú silu, a odolnosť voči  

        stresu v bežnom živote, kde sa tlak na výkon stále zvyšuje - či už v sociálnom,  
        alebo v rodinnom prostredí atd.  

 
       Materiál 

        Všetky cvičenia budú prebiehať - buď poležiačky alebo sediačky. Preto nech si  

        dieťa so sebou prinesie okrem pohodlného oblečenia aj teplé ponožky, malý 
        vankúš, deku a Yoga podložku. 

 
        Náklady:   žiadne 

 



 

Name: Zobcová flauta / Blockflöte 

Code/Kód: 02.003 

 

Vek/Alter: od 6 rokov/ab 6 Jahre 

Zabezpečuje/Veranstalter: Umelecká škola/Kunstschule ARTESIA – Yamaha 

Musikschule 

Forma vyučovania: skupinová, 4-8 žiakov 

Unterrichtsform: Gruppenunterricht, 4-8 Schüler 

Vyučovacia hodina: 1x 45 minút za týždeň, 15 hodín za polrok 

Unterrichtsstunde:1x 45 Min. pro Woche, 15 Stunden/Halbjahr 

Lektor/Kursleiter:  Mgr. Mária Babálová 
 

Čas/Zeit: streda/Mittwoch 15:00 - 15:45 
 

Cena: 134 EUR za polrok (116 EUR školné + 18 EUR noty s CD. Noty sa platia iba 

raz ročne) 
 

Preis: 134 EUR pro Halbjahr (116 EUR Kursgebühr + 18 EUR Noten mit CD. Die 

Noten werden nur 1x im Jahr bezahlt.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: Zobcová flauta je vhodná pre všetkých bez rozdielu veku. Stretnete sa 
s hudbou rôznych žánrov a štýlov (učebné texty obsahujú klasické a populárne 

skladby sólového aj orchestrálneho charakteru). Nahrávky hudobných 
doprovodov skladieb na CD zvýšia vašu motiváciu aj radosť z hry. Pri výuke sa 

dáva zvláštny doraz na rozvoj improvizácie a využívanie inštrumentálnych a 

dychových cvičení. 

Inhalt: Die Blockflöte ist ein für alle ohne Altersunterschied geeignetes 

Instrument. Sie werden sich mit Musik unterschiedlicher Genres und Stylen 
treffen (das Material beinhaltet klassische und populäre Solo- und 

Orchesterwerke). Die Aufnahmen von musikalischen Begleitungen der 
Musikstücke auf der CD erhöhen die Motivation und Freude am Spielen. Beim 

Lernen wird ein besonderer Akzent auf die Entwicklung der Improvisation und 

die Anwendung von Instrumental- und Atemübungen gelegt. 



 

Názov krúžku: Spevácky zbor 

Kód:02.007 

Rád spievaš? 
Ale žiadne sólo? 

 

 
 

Tak príď a pridaj sa do nášho nového  

speváckeho zboru DSB      ! 
 

Kedy: každý štvrtok o 15:30   Kde: v učebni hud.výchovy 
             (od 24. septembra) 
 

Vítaní sú všetci, ktorí radi spievajú: 
  Žiaci od 4. ročníka, rodičia aj učitelia  

Spievame všetko čo nám neutečie, od klasiky po pop! 
 

Informácie: gazdikova.marianna@gmail.com 

mailto:gazdikova.marianna@gmail.com


 

Názov krúžku: Školská kapela 

Kód:02.008 
 
 

Školská kapela  

 

„On  

The 

Stairs“  
 

Si rád stredobodom pozornosti? 

Dobre spievaš alebo hráš na hudobnom nástroji? 

Tak si ten pravý do školskej kapely! 

 

V školskom roku 2017/2018 bola na DS Bratislava založená naša 

školská kapela "On the Stairs". 

 

On The Stairs - Na schodoch,  pretože spájame nielen rôzne vekové 

skupiny, ale aj rozličné druhy hudobných žánrov a temperamentov. 

Okrem toho sa mnohé školské oslavy konali na schodoch pred 

jedálňou. 

Kapelu umelecky a pedagogicky vedie pani Gazdíková. Stretávame  

sa každú stredu na 2 hodiny a aranžujeme, cvičíme a  

vychutnávame si hudbu. 

 

Prijatie do kapely je podmienené malou talentovou skúškou. 
 

Informácie: gazdikova.marianna@gmail.com 
 

 

mailto:gazdikova.marianna@gmail.com

