
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: 

- estetického vnímania, vzťahu k divadelnému umeniu; 
- princípov tvorivej dramatiky; 
- interpretačných, recitačných, hereckých predpokladov; 

verbálnych, neverbálnych schopností, kultúry prejavu;  
- práce s textom; 
- čitateľskej gramotnosti; 
- kritického myslenia; 
- javiskového pohybu; 
- kooperácie v skupine. 

 
Ďalej sa činnosť súboru orientuje na: 
 

- nácvik rozličných javiskových foriem; 
- prezentovanie sa pred publikom. 

 

                             Stretávame sa, tvoríme a vystupujeme  
                                 v ozajstnej divadelnej  sále. 

 
- Utorok na  EP Popradská 86 

15.30 – 17.00 hod.  
V prípade väčšieho záujmu budú vytvorené dve skupiny. 
 
 

Zápis bude prebiehať od 2. 9. 2022. 
 

 
Kontakt  a informácie: Mgr. Lucia Lyková 
055/6411 411, 0918 320 631, cvc@cvckosice.sk; www.cvckosice.sk   
 

 

 
 

mailto:cvc@cvckosice.sk


Informácia o záujmovom útvare, utorok, 15:00 – 16:30  

Názov záujmového útvaru:   Divadlo a herectvo 

 

Kód:     51021 
 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ:  Mgr. Lucia Lyková, cvc@cvckosice.sk, 055/6411 411, 0918 320 631 
 

Miesto a čas konania ZÚ:    EP Popradská 86, miestnosť č. 116 – divadelná sála; utorok, 15.30 – 17.00 hod. 
 

Vek:       6 – 18 rokov:   
 

Maximálny počet účastníkov:   40  

 
 

Harmonogram jednotlivých stretnutí 

 

 September 2022 20., 27. 

Október 2022 4., 11., 18., 25. 

November 2022 8., 15., 22., 29. 

December 2022 6., 13., 20. 

Január 2023 10., 17., 24., 31. 

Február 2023 7., 14., 21., 28. 

Marec 2023 14., 21., 28. 

Apríl 2023 4., 18., 25. 

Máj 2023 2., 9., 16., 23., 30. 

Jún 2023 6., 13. 

 
Popis záujmového útvaru: 

Daný záujmový útvar je zameraný na rozvíjanie: 

- estetického vnímania, vzťahu k divadelnému umeniu; 

- hereckých schopností; 

- interpretačných a recitačných predpokladov; 

- princípov tvorivej dramatiky; 

- práce s textom; 

- čitateľskej gramotnosti; 

- javiskového pohybu; 

- verbálnych a neverbálnych schopností, kultúry prejavu a vystupovania; 

- kritického myslenia; 

- kooprácie v skupine; 

- morálno-vôľových vlastností: zodpovednosti, vytrvalosti, tolerancie… 

 Ďalej sa členovia Divadelných súborov sústeďujú na: 

- nácvik rozličných javiskových foriem; 

- prezentáciu pred publikom. 

   

V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný termín konania ZÚ. 

 

Priebeh ZÚ:  15:30  – zraz vo vestibule 

                       15:30              – presun do divadelnej sály 

                       15:30 – 17:00  – tvorivé hry a divadelné nácviky podľa plánu 

                                                    17:00               – ukončenie 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 

 V prípade blížiacich sa vystúpení bude rozvrh navýšený o ďalšie mimoriadne nácviky a sústredenia. 

Predpokladané vystúpenia: 

- Mikuláš pre členov ZÚ CVČ a verejnosť (december 2022) 

- účasť na Divadelnom festivale (január 2023) 

- možná účasť na súťažnej postupovej prehliadke amatérskych divadelných kolektívov – DEDO   

  (marec 2023), prípadne Detské divadelné Košice 

- účasť a prezentácia aj na ďalších divadelných festivaloch 

- možné záverečné vystúpenie pre rodičov a priaznivcov divadla  (jún 2023) 

- Centropárty (16.6.2023) 

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:  

labovska@cvckosice.sk 

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

• Vedúca záujmového krúžku si vyhradzuje právo na zmenu výchovno-vzdelávacej činnosti a priestoru. 

 

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


