
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 

EP Popradská 86, Košice  

 

ponúka záujmový krúžok 

 

 

 

 

PRE VŠETKÝCH VO VEKU OD 6 ROKOV 

 

  Daný záujmový krúžok bude zameraný na: 

 

- rozvíjanie tvorivosti a estetického vnímania; 
- prácu s textom; 
- moderovanie podujatí; 
- schopnosť interpretácie a improvizácie; 
- zveľaďovanie slovnej zásoby;  
- prácu s mikrofónom, kamerou; 
- tvorbu a prezentáciu vlastných textov; 
- príprava scenárov na rozličné podujatia;  
- oboznamovanie sa s mnohými publicistickými a literárnymi 

žánrami. 
 

      

Časový rozvrh: 

- streda: EP Popradská 86, od 15:00 do 16:30 hod. 
- štvrtok: EP Popradská 86, od 15:00 do 16:30 hod. 

 

 
 
Kontakt  a informácie: Mgr. Lucia Lyková 
055/6411 411, 055/ 6411 419;  cvc.lykova@gmail.com;  www.cvckosice.sk 
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Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru: Moderovanie a médiá 
 
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Lucia Lyková, cvc.lykova@gmail.com, 055/6411 411, 055/6411 419 
                                                             
 
Miesto a čas konania ZÚ:  EP Popradská 86, miestnosť č. 116 – divadelná sála  
                                               streda, 15:00 – 16:30 hod. 
                                                
Harmonogram jednotlivých stretnutí: streda 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

6 4 - 6 - 7 7 4 2 6  
13 - 8 13 10 14 14 11 9 13 

20 18 15 20 17 21 21 18 16 20 

27 25 22 - 24 - - 25 23 - 

  29  31    30  

4x 3x 4x 3x 4x 3x 3x 4x 5x 3x 36-krát 

 
V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný termín 
konania ZÚ. 
 
Priebeh ZÚ: 14:50 – 15:00  – zraz vo vestibule 
                      15:00                         – presun  do divadelnej sály 
                      15:05 – 16:30  – tvorivé hry, nácviky moderovania 
                      16:30                – ukončenie 
 
Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 
                      V prípade blížiacich sa vystúpení  bude rozvrh záujmových krúžkov navýšený o ďalšie mimoriadne 
nácviky a sústredenia. 
Predpokladané vystúpenia: 
- Mikuláš pre členov ZÚ CVČ a pre verejnosť (december 2017) 
- Vianoce na Terase (december 2017) 
- Vianoce na KVP (december 2017) 
- Fašiangová sobota  (február 2018) 
- účasť na súťažnej postupovej prehliadke amatérskych divadelných kolektívov – DEDO 2018   (marec 2018) 
- Deň matiek (máj 2018) 
- MDD (jún 2018) 
- Centropárty 22. 6. 2018 
Je možné, že sa harmonogram vystúpení zmení, resp. doplní o ďalšie neplánované aktivity, o ktorých budú rodičia 
včas informovaní. 
 

• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ. 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho 
odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 alebo e-mail : 
cvc.labovska@gmail.com 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk 

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy z ceny  
podujatia 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz člena CVČ. 

• Vedúca záujmového krúžku si vyhradzuje právo na zmenu výchovno-vzdelávacej činnosti a priestoru. 
 
 
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018!          

 
 

mailto:cvc.lykova@gmail.com


Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru: Moderovanie a médiá 
 
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Lucia Lyková, cvc.lykova@gmail.com, 055/6411 411, 055/6411 419 
                                                             
 
Miesto a čas konania ZÚ:  EP Popradská 86, miestnosť č. 116 – divadelná sála  
                                               streda, 15:00 – 16:30 hod. 
                                                
Harmonogram jednotlivých stretnutí: štvrtok 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

7 5 2 7 4 1 - 5 3 7  
14 - 9 14 11 8 8 12 10 14 

21 19 16 21 18 15 15 19 17 21 

28 - 23 - 25 22 22 26 24 - 

  30      31  

4x 2x 5x 3x 4x 4x 3x 4x 5x 3x 37-krát 

 
V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný termín 
konania ZÚ. 
 
Priebeh ZÚ: 14:50 – 15:00  – zraz vo vestibule 
                      15:00                 – presun do divadelnej sály 
                      15:05 – 16:30  – tvorivé hry, nácviky moderovania 
                      16:30                – ukončenie 
 
Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 
                      V prípade blížiacich sa vystúpení  bude rozvrh záujmových krúžkov navýšený o ďalšie mimoriadne 
nácviky a sústredenia. 
Predpokladané vystúpenia: 
- Mikuláš pre členov ZÚ CVČ a pre verejnosť (december 2017) 
- Vianoce na Terase (december 2017) 
- Vianoce na KVP (december 2017) 
- Fašiangová sobota (február 2018) 
- účasť na súťažnej postupovej prehliadke amatérskych divadelných kolektívov – DEDO 2018   (marec 2018) 
- Deň matiek (máj 2018) 
- MDD (jún 2018) 
- Centropárty 22. 6. 2018 
Je možné, že sa harmonogram vystúpení zmení, resp. doplní o ďalšie neplánované aktivity, o ktorých budú rodičia 
včas informovaní. 
 

• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ. 

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

• V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho 
odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 alebo e-mail : 
cvc.labovska@gmail.com 

• Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk 

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy z ceny  
podujatia 

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz člena CVČ. 

• Vedúca záujmového krúžku si vyhradzuje právo na zmenu výchovno-vzdelávacej činnosti a priestoru. 
 
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018!          
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