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1. Malý turista 
Baví ťa chodiť do prírody? Tak sa pridaj k nám. Návštevou rôznych zákutí spoznáme krásy 
prírody na Slovensku a v okolí regiónu Záhorie. Zistíme, aké zvieratká žijú v našom okolí, aké 
stromy a rastliny sa okolo nás vyskytujú. Naučíme sa orientovať podľa mapy, smerovníkov, 
vytvoríme pravý turistický tím. 
 
2. Hello 
Pridaj sa k nám a naučíš sa nové pesničky, básničky, rýmovačky, zahráme sa spolu hry, 
prečítame si nové rozprávky, zahráme sa na interaktívnej tabuli. A to všetko v anglickom 
jazyku. Let´s go! 
 
3. Story time 
Máš rád angličtinu? Yes? Tak príď medzi nás a spolu strávime čas nacvičením divadielka, 
naučíme sa nové slovíčka, zaspievame si, zarecitujeme a vyrobíme fantastické masky a bábky. 
 
4. Florbal I. 
Že nevieš, čo je florbal? Nevadí. Príď medzi nás a všetko o florbale ťa naučíme. Je to úžasná 
hra, ktorá sa hrá s florbalovou hokejkou a loptičkou. Posilni náš tím a spolu budeme úspešní. 
 
5. Mažoretky 
Skvelá mažoretka vie, ako správne pochodovať, ako držať vystreté telo, ako bravúrne narábať 
s paličkou a ovládanie chumlov má v malíčku. Tak neváhaj a staň sa aj ty mažoretkou. 
 
6. Informáčik 
Ak sa rád bavíš na PC, Informáčik je to pravé pre teba. Zistíš, že počítač je možné využívať aj 
inak, ako iba na hry. Naučíš sa vytvárať a ukladať súbory, vyrobíš si vlastnú pozvánku na 
narodeninovú párty, naučíš sa ovládať nové programy. 
 
7. Šikovníček 
Máš šikovné ruky? S nami dokážeš veľké veci – vyrobíme vianočné dekorácie, poskladáme 
origami, upletieme korbáč na šibačku, ušijeme darček pre mamu, vystrihneme karnevalové 
masky ... 
 
8. Sadováčik 
Krásny ľudový kroj, pestrá paleta piesní, tancov a skvelá parta – to sme my, deti zo súboru 
Sadováčik. Pridaj sa k nám a prekvap svojich rodičov a starých rodičov na vystúpení „Úcty 
k starším“, na vianočnej dedinke, či v parku na Deň zeme. 
 
9. Ručné práce 
Obdivuješ starú mamu, aký úžasný šál uštrikuje, aké krásne háčkované dečky vie vyrobiť, ako 
krásne vyšíva? Prihlás sa na náš krúžok a toto všetko dokážeš aj ty. 
 



10. Pohybko 
Ak ani chvíľu neobsedíš a šijú s tebou všetci čerti, Pohybko je pre teba to pravé. Futbal, florbal, 
vybíjaná, zumba, tanec, škôlka na švihadle – to je tá správna aktivita na uvoľnenie energie. 
 
11. Spevácky krúžok 
Spievať iba v sprche ťa už nebaví? Chceš, aby aj ostatní počuli tvoj krásny hlas? Tak sa prihlás 
na spevácky krúžok a uži si zaslúžený potlesk. 
 
12. Hobby dielňa 
Ak nemáš výtvarný talent, nevadí. Dôležitá je chuť tvoriť niečo nové. Naučíš sa nové spôsoby 
maľovania, zistíš, ako zo starých vecí vyrobiť nové, práca s hlinou ťa určite pobaví. Skrátka, 
kreatívna práca sa stane tvojím „hobby“. 
 
13. Kreativita bez hraníc v ANJ 
Si tvorivá duša, rád rozprávaš po anglicky, ale doma ti nikto nerozumie? A ešte ti vaši nadávajú 
za neporiadok v izbe? Nevadí. Prihlás sa na náš krúžok a vyrozprávaš sa po anglicky do sýtosti 
a pritom si vyrobíš rôzne zaujímavé výrobky do svojej izby, nacvičíš nové básničky, scénky. 
 
14. Futbalový krúžok 
Príď medzi nás a staň sa členom futbalového tímu snov! 
 
15. Malí kuchári 
Ak ťa baví variť a ešte radšej ješ, príď medzi malých kuchárov a budeš blažený. Čo si navaríš, 
to si aj zješ. A rodičov môžeš ohúriť prípravou nedeľného obeda. 
 
16. Florbal II. 
Je florbal tvoja srdcová záležitosť? Tak príď a predveď sa! 
 
17. Volejbalový krúžok 
Chlapec alebo dievča, nie je v tom žiadny rozdiel. Spolu vytvoríme fantastickú partiu, ktorá 
miluje volejbal. 
 
18. Basketbalový krúžok 
Miluješ driblovanie, streľbu na koš, ovládaš fintičky na súpera. Tak si ten pravý na basketbalový 
krúžok. 
 
19. Aikidó 
Aikidó je sebaobranné bojové umenie. Naučíš sa základné techniky úderov a pádov, zlepšíš si 
sebaovládanie a disciplínu. Príď a neobanuješ! 

 
20. Šport pre dievčatá 
Volejbal, basketbal, bedminton, skok do výšky, atletická príprava... Toto všetko ťa čaká 
v úžasnej dievčenskej partii. 

 
 



21. Gymnastika pre dievčatá 
Krása ladného pohybu. To je moderná gymnastika. Pohyb na hudbu s náčiním (stuha, lopta, 
švihadlo...) Cesta, ako sa z kačiatka stane krásna labuť. 
 
22. Cestou-necestou za krásami Slovenska 
Batoh na chrbát, stan pod pažu a ide sa! Slovensko ponúka milióny zážitkov – hrady, zámky, 
jaskyne, náučné chodníky, jazerá, hory. A keď nohy nevládzu, vždy je poruke vlak, lanovka, 
konský povoz... 
 
23. Knižnica nás baví 
Vonku prší a ty ležíš v posteli s dobrou knihou. Jej dej ťa prenesie do úplne iného priestoru 
a času. Stávaš sa hlavným hrdinom príbehu. V našej školskej knižnici nájdeš skvelé knihy a 
prežiješ úžasné dobrodružstvá. 
 
24. Kvapky 
Ak máš rád prírodu, záleží ti na životnom prostredí a recykluješ odpady, príď medzi nás. 
Zastrešujeme všetky zberové aktivity, pripravujeme oslavy enviromentálnych sviatkov – Deň 
zeme, Deň jablka, Deň vody..., organizujeme vianočné trhy, na ktoré prispievame vlastnou 
výrobou. 
 
25. Matematický 
Príprava na testovanie z matematiky, riešenie testov z predchádzajúcich ročníkov. 
 
26. Slovenčina hrou 
Príprava na testovanie zo slovenského jazyka. 
 
27. Matematicko-počítačový 
Sú počítačové hry Tvojou srdcovkou? Zaujímaš sa o moderné technológie? Navrhni si vlastnú 
hru a zdieľaj ju s ľuďmi podobného zamerania. SCRATCH je moderný programovací jazyk, 
naučíš sa základy programovania a vytvoríš vlastné graficky pútavé hry ovládané myšou či 
klávesnicou. Vyskúšaš si s kamarátmi postaviť vlastného robota. Ušlo ti niečo na hodine 
matematiky? Na krúžku budeme riešiť matematické úlohy z jednotlivých ročníkov, precvičíme 
si logické myslenie a predstavivosť. 
 
28. Pomáhame zvieratkám 
Krúžok je určený pre všetkých, ktorí milujú zvieratká. Pomôžeme venčiť psíkov zo senického 
útulku, zúčastníme sa dobrovoľnej zbierky pre útulok, vytvoríme a upevníme si vzťah 
k zvieratkám. Zviera nie je vec. Je to živý tvor. 
 
29. Reportéri z trojky 
Máš reportérsky čuch, chceš svoj názor vyjadriť verejne, rád fotografuješ. Staň sa členom 
nášho redaktorského tímu a spolu vytvoríme novú verziu nášho školského časopisu. 
 
 
 


