
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MIESTO : Popradská 86 

 

ČAS : štvrtok   15:00 – 16:30 

 

VEK : 8-15 

 

POČET : 12 

POPIS : Cieľom záujmového útvaru DansEve je motivovať žiakov k pohybu a spoločne 

objaviť krásu tanca. 

 

Zápis prebehne v pracovných dňoch od 2. septembra. 2021 

 

Vedúci : Evelin Bukovicsová DiS.art. 

 

Kontakt :  bukovicsova@cvckosice.sk 

cvc@cvckosice.sk 

ww.cvckosice.sk 
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Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru:  Moderný tanec DansEve 

Kód ZÚ:  53241 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ:  Evelin Bukovicsová DiS.art 

                                                           bukovicsova@cvckosice.sk 

                                                        cvc@cvckosice.sk 

                                                          

Miesto a čas konania ZÚ:  CVČ, CVČ, EP Popradská 86, univerzálna sála m. č. 116 

                                            štvrtok 15:00- 16:30   

Vek: od 8 do 15 rokov  

Max. počet členov: 12 

 

September 2020 23.9, 30.9 

Október 2020 7.10, 14.10, 21.10 

November 2020 4.11, 11.11, 18.11, 25.11 

December 2020 3.12, 10.12, 17.12 

Január 2021 13.1, 20.1, 27.1 

Február 2021 3.2, 10.2, 17.2 

Marec 2021 3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3 

Apríl 2021 7.4, 21.4, 28.4 

Máj 2021 5.5, 12.5, 19.5, 26.5 

Jún 2021 2.6, 9.6, 16.6, 23.6, 30.6 

 
Popis záujmového útvaru: cieľom krúžku DansEve je vytvorenie vzťahu k pohybu a tancu. Osvojenie základných 

prvkov z klasického a moderného tanca. Hlavným zámerom je osvojenie rytmických a koordinačných prvkov, taktiež 

pohybové hry, kondičné cvičenia, rozvoj flexibility a francúzska terminológia. Na hodine pestujem u detí predovšetkým 

samostatnosť, sebaovládanie, cieľavedomosť, húževnatosť a súťaživosť. Kvôli pohodlnosti a správnosti pri cvičení Vás 

poprosím o zakúpenie tanečných cvičiek. V budúcnosti by som rada zaviedla deti do sveta súťaží a dopriala im 

atmosféru na takomto podujatí. V rámci krúžku bude prevládať dobrá nálada, detičky získajú nových kamarátov a verím, 

že budú bohatší o plno nových a krásnych zážitkov. 

 

Priebeh ZÚ:    14:50 - zraz vo vestibule 

                       14:50 - 15:00 - odchod do šatne v sprievode rodiča, prezliekanie  

                       15:00-16:30 - samotné cvičenie (podľa potreby prestávka) 

                       16:30 - odovzdanie členov rodičom, odchod do šatne, prezliekanie 

 
Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:- Návšteva divadla, Mikuláš pre členov ZÚ, 

Centropárty 
         Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ (otvorená 

hodina pre rodičov). 

• 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 : labovska@cvckosice.sk 

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

• Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku. 

• Vedúca záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti a priestoru. 

• 17.06.2022 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti. 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2021/2022.           
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