


Ahoj, kamaráti! 
 
Už v predstihu k Vám prichádzame s úplne novou a kvalitnou 
ponukou krúžkov pre školský rok 2017/2018, ktorú sme si pre 
Vás starostlivo v Centre voľného času Oáza pripravili. 
 
Tím učiteľov, vychovávateľov a lektorov má pripravenú pestrú 
paletu krúžkov, v ktorých môžete rozvíjať svoj talent, um a 
atraktívne využiť voľný čas, kde Vám ponúkame nielen oddych, 
ale aj skvelú zábavu.  
 
Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutia, aktivity a chvíle 
strávené s Vami. Veríme, že si z našej bohatej ponuky vyberiete, 
práve ten Váš krúžok! 
 

Tím CVČ Oáza 





P. č.  Názov krúžku Popis Pre koho 
je určený 

Vedúci krúžku 

1 Farbičky Aj Ty snívaš o tom, že si slávnym 
maliarom? Tu majú umelci dvere 
otvorené. Zober si výkres, farby a 
fantáziu – ZAČÍNAME! 

I. – IV. 
ročník 

Miroslava  
THÍRY 

2 Šikovníček  
s Luckou 

Si šikovný? Rád tvoríš?  Lucka Ťa 
pozýva do sveta rôznych výtvarných 
techník. Vytvoríte si spoločne 
akvárium či bábkové divadlo. 
Tvorenie je zábava!  

I. – IV. 
ročník 

Lucia  
NAGYOVÁ 

3 Keramický Prijmi pozvanie do keramického 
ateliéru a vytvor si spoločne s Katkou 
svoju vlastnú keramiku. Hrnčeky, 
darčeky pre rodičov i pre seba. 
 

I. – IX. 
ročník 

Katarína 
MEDVECKÁ 

4 Tvorivé dielne Pletenie z papiera, modelovanie, 
rôzne výtvarné techniky . Ber svoje 
nápady a poď s nami do tvorivých 
dielní aj s pani učiteľkou Martinkou. 

IV. – IX. 
ročník 

Martina 
MICHALOVÁ 



P. č.  Názov krúžku Popis Pre koho 
je určený 

Vedúci krúžku 

5 Maľovanie 
pieskom 

Ak Ťa oslovila technika maľovania 
pieskom, tu si na správnom mieste! 
Krásne obrázky z piesku si vyrobíš 
pre seba i svoju rodinu. Okrem toho 
sa však tento rok zabavíme aj s 
ďalšími výtvarnými technikami.  

I. – VII. 
ročník 

Milena 
SCHMIEDT 

6 Maľovanie 
voskom 

Miluješ vosk? Umenie voskom sa 
volá enkaustika a jej tajomstvami Ťa 
prevedie teta Janka. Áno, aj tento 
rok je pre Teba a Tvojich kamošov 
pripravených hneď niekoľko 
výtvarných techník. 

I. – V. 
ročník 

Jana  
BAKIČOVÁ 

7 Hroncovčatá – 
spevácka 
skupina 

Ak je spev Tvoja srdcovka, tak tu 
nesmieš chýbať. Poď si s nami 
zaspievať a poteš tak uši Tvojich 
poslucháčov. Zborový i sólový spev 
pod vedením pani učiteľky Danky. 

I. – IX. 
ročník 
 

Daniela 
NOVYSEDLÁKOVÁ 





P. č.  Názov krúžku Popis Pre koho 
je určený 

Vedúci krúžku 

8 Let´ s speak 
english 

Zlepši svoju angličtinu a konverzuj! 
Angličtina hravou a interaktívnou 
formou pre všetkých. Ak sa chceš 
naučiť lepšie po anglicky, si na 
správnom mieste! 

I. – IX. 
ročník 

lektor 

9 Španielčina 
hravo 

Exotická španielčina je tu pre Teba.  
Napreduj v španielčine, rozvíjaj si 
slovnú zásobu a pamätaj: „Koľko 
jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ 

II. – IX. 
ročník 

Nina 
MAJOROŠOVÁ 





P. č.  Názov krúžku Popis Pre koho 
je určený 

Vedúci krúžku 

10 MATES Chceš byť úspešným v Testovaní 9? 
Chceš sa dostať na svoju vytúženú 
strednú školu? Všetko sa dá! Treba 
však makať! Tak sa pohni a naskoč na 
MATESa, kde si ešte raz precvičíš 
všetko zo slovenčiny a matematiky. 

IX. ročník Martin  
FAZEKAŠ 
Gabriela 
MICHALCOVÁ 
Andrea  
TÓTHOVÁ 

11 Tajomstvá 
kryštálov a 
minerálov 

Zábavnou a interaktívnou formou sa 
zoznámiš s kryštalickými látkami, 
experimentálnym pozorovaním a 
pokusmi. Naučíš sa rozlišovať rôzne 
druhy minerálov v prírode okolo 
nás.   

V. – IX. 
ročník 

Michal  
HEGEDÜS 

12 Prstom po mape Geografia, cestovanie, mapy a 
poznávanie! To bude náplňou v 
krúžku prstom po mape. Práca s 
tabletmi a interaktívnou tabuľou je 
jasná! 

V. – IX. 
ročník 

Lucia  
NÉMETOVÁ 



P. č.  Názov krúžku Popis Pre koho 
je určený 

Vedúci krúžku 

13 Spoločenský 
klub 

Miluješ spoločenské hry? Rád 
súťažíš? Pani učiteľka si pre Teba 
pripravila súťaže v spoločenských 
hrách, hlavolamoch a pod. Poď sa s 
nami zahrať a zaži skvelú zábavu. 

V. – IX. 
ročník 

Viera  
RIEČANOVÁ 

14 Šachový Šach je ideálny pre rozvoj logického 
myslenia a stratégie. Deťom sa otvorí 
rozmanitý svet spoločenských hier, 
pomocou veľmi jednoduchých, ale 
zábavných hracích systémov. 

III. – IX. 
ročník 

Stanislav  
VOKÁL 





P. č.  Názov krúžku Popis Pre koho 
je určený 

Vedúci krúžku 

15 Počítačovo-
tabletový 

Pozývame Ťa do klubu nadšencov 
pre počítače, tablety, informatické 
súťaže... Alebo len jednoducho, ak 
nemáš doma počítač, poď si 
vychutnať chvíle s výpočtovou 
technikou. Určite sa niečo nové 
naučíš. 

I. – IX. 
ročník 

Viera  
RIEČANOVÁ 

16 Robotický 
krúžok - LEGO 

Postav roboty, naprogramuj ich a 
buď IN! Trénuj spoločne s kamarátmi 
na súťaže v programovaní stavebníc 
LEGO. Ukáž aj Ty, čo sa v Tebe skrýva. 

IV. – IX. 
ročník 

Ján 
MILIAN 

17 Mediálny Staň sa aj Ty aspoň na malú chvíľu 
moderátorom, redaktorom, 
kameramanom... Vyskúšaj si prácu s 
kamerou, fotoaparátom...  Zostrihaj 
video a ukáž ho celému svetu! 

VII. – IX. 
ročník 

Jana  
BAKIČOVÁ 





P. č.  Názov krúžku Popis Pre koho 
je určený 

Vedúci krúžku 

18 ŠPORT MIX Športy od výmyslu sveta si vyskúšaš v 
krúžku ŠPORT MIX. Bowling, ping – 
pong, florbal, basketbal, golf... 
Trénuj, športuj, súťaž! 

IV. – IX. 
ročník 

Mária 
MURÍNOVÁ 

19 Stolnotenisový Trénuj ako profesionál! 
Priprav sa, sústreď sa. Poď si s nami 
zahrať ping – pong.  

I. – IX. 
ročník 

Marcel  
HUDÁK 

20 Florbalový Florbal je ideálna všestranná 
športová aktivita, pri ktorej kladieme 
dôraz na športovanie pre zdravie, 
priateľský a správne súťaživý 
kolektív.  

I. – V. 
ročník 

Marek  
PUKL 

21 Futbalový Trénuj ako profesionál! 
Priprav sa, sústreď sa. Poď si s nami 
zahrať futbal! 

I. – IX. 
ročník 

tréner 

22 Športový šerm Nauč sa aj ty kráľovský šport. Škola 
šermu zameraná na šerm kordom a 
rapírom. 

IV. – IX. 
ročník 

Ľudovít  
LUBY 
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