
Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

Ponuka krúžkov a voľnočasových aktivít v šk. roku 2021/2022

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín Čas Zameranie

Astronomický
krúžok Hollý R. podľa dohody

7.-9. roč. ZŠ a starší - stretnutia pri pozorovaní nočnej 
oblohy podľa časových možností a počasia. V prípade 
dlhodobo nepriaznivých podmienok korešpondenčne 
(samostatné pozorovania).

Debatný
klub Valt Ľ. podľa dohody

Spoločné stretnutia študentov SŠ zamerané na techniky 
kritického myslenia a argumentácie. Pri počte 6+ súťažnou 
formou.

Detská
atletika Hanuliaková E. piatok 13:15

1. - 6. roč. ZŠ - hravou, atraktívnou formou rozvíjame 
základy atletických disciplín a všestranné pohybové 
schopnosti a zručnosti detí.

English
is easy Púpavová L. pondelok 7.-8. roč. ZŠ - komunikačne

Florbalový
krúžok Horváthová R. podľa dohody 1.- 4. roč ZŠ

Fyzikálna 
olympiáda Valt Ľ. Podľa dohody (aj ako 

kerešpondenčná súťaž).

8.-9. roč. ZŠ, kvarta, SŠ - spoločná príprava na 
vypracovávanie zadaní pre školské, okresné a krajské kolá 
FO.

Geografický
krúžok Gabrižová J. podľa dohody - pravdepodobne 

pondelok alebo štvrtok od 13:30

Interaktívne geografické hry - seterra, Google maps, Google 
Street View, geocaching, príprava na geografickú olympiádu, 
geografické pokusy.

Hokejbal U11 Michalenko M. streda 15:00-17:00 15:00-17:00

chlapci 2.r.ZŠ-5.r.ZŠ; hokejka na hokej (vieme 
požičať/zabezpečiť), chránič holení a kolien (stačí futbalové), 
rukavice (stačí pracovné); hokejbalové ihrisko Saleziánov
(oratko), nov-feb+keď prší: florbal.

Hokejbal U15 Michalenko M. štvrtok 15:00-17:00 15:00-17:00

chlapci 6.r.ZŠ/prima-9.r.ZŠ/kvarta; hokejka na hokej (vieme 
požičať/zabezpečiť), chránič holení a kolien (stačí futbalové), 
rukavice (stačí pracovné); hokejbalové ihrisko Saleziánov
(oratko), nov-feb+keď prší: florbal.

Hokejbal U19 Michalenko 
Marek streda 19:00-20:30 19:00-20:30

chlapci SŠ; hokejka na hokej (vieme požičať/zabezpečiť), 
chránič holení a kolien (stačí futbalové), rukavice (stačí 
pracovné); hokejbalové ihrisko Saleziánov(oratko), nov-
feb+keď prší: florbal.

Katechézy 
Dobrého  
Pastiera

Ovečková P. utorok od 13:00 hod 13:00
Pomáhame deťom rásť vo viere a budujeme osobný vzťah s 
Pánom Ježišom ako aj lepšie poznať, porozumieť a sláviť 
liturgické tajomstvo - sv. omšu.

LEGO
robotika

Valt
Ľ. podľa dohody (pravdep. utorok) 

2. stupeň a 1. ročník SŠ, Príprava na súťaž First Lego League 
(FLL) v programovaní robotov, starší stredoškoláci ako 
animátori.

Liturgický
krúžok Dolovacká M. podľa dohody bez obmedzenia

Loptové
hry Horváthová R. Podľa dohody v čase trvania 

ŠKD. Basketbal pre deti prvého stupňa ZŠ aj Vševedkov MŠ.

Ľudské
práva Janiga B. podľa dohody Maturanti, doplnkové témy z OBN hlavne na maturitu.

MAT
SOŠ Ascolani M. podľa dohody 1.-2. roč. TL, zamerané na doučenie, prípadne precvičenie 

učiva matematiky.

MAT
MONI Danišová E. podľa dohody 9. roč. ZŠ

Matematika
plus Slimáková J. podľa dohody 5.A, kvarta

Mediálny
krúžok Imriška D. utorok

Skôr pre tých čo nevedia a majú chuť niečo tvoriť (foto, video, 
napísať príspevok na sociálne siete...), nie ako nadstavba pre 
mediálne zdatných :)

SJL
plus Mutňanská L. pravdepodobne v pondelok bez obmedzenia

SJL
plus Hincová M. podľa dohody 9.A (príprava na T9)

Školská 
kapela Šatka dohoda 5-9. roč. ZŠ, SŠ - hudobná služba na liturgických sláveniach 

školy

Turistický
krúžok Horváthová R. podľa dohody bez obmedzenia

Tvorivé
počítače Rekemová L. podľa rozvrhu 1. - 9. roč. ZŠ

Veda
a technika Hollý R. podľa dohody (pravdep. štvrtok) Stretnutia študentov SŠ zamerané na prípravu ich súťažných 

projektov z oblasti veda a technika.

Zippyho 
kamaráti Dolinajová L. pondelok

1. - 2. ročník ZŠ - deti sa učia ako zvládať ťažkosti a 
problémy, budovať medziľudské vzťahy a rozvíja sa 
emocionálne zdravie. Postupujeme podľa certifikovaného 
programu Zippy´s friends - Liga za duševné zdravie www.
dusevnezdravie.sk.

Nenašli ste svoj krúžok a napriet tomu chcete odovzdať vzdelávací poukaz škole?
!!! Super nápad !!!

Každá trieda v škole má pravidelnú aktivitu s triednym učiteľom pod názvom BOS - buďme opäť spolu.
Aj tejto aktivite môžte odovzdať vzdelávací poukaz. 


