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11. Manažérske zhrnutie: 
Na deviatom stretnutí členovia klubu vychovávateľov rozoberali obsah témy “kultúra a umenie”. 
Vychovávatelia si navzájom odovzdali skúsenosti, ktoré súvisia so stanovenou témou stretnutia, čo sa 

týka obsahovej štruktúry témy, metodiky práce s témou, foriem práce, možnosti využitia IKT 

a medzipredmetových vzťahov.  

 

 

Kľúčové slová: 

Kultúra, umenie, kultúrne ustanovizne, kultúrne podujatia, kultúra prejavu, kultúra národa, kultúra 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

I. Obsahová štruktúra témy 

II. Metodika a formy práce s témou 

III. Možnosti využitia IKT v téme 

IV. Využitie medzipredmetových vzťahov 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Prítomní členovia klubu sa zhodli na tom, že téma kultúra a umenie je pomerne 

rozsiahla a zahŕňa: 

 

Kultúru  

Kultúrne podujatia v ŠI   

-Imatrikulácie 

-Vítanie Deda Mráza 

-Vianočný program (scénky, hra na gitare, na husliach, na piáne, recitácie a spev, koledy)-

Kultúra prostredia: 

-Výzdoba interiéru 

-Sezónne výstavky a výzdoba (plody jesene, Halloween, Vianoce - výzdoba, Veľká noc - 

výzdoba) 

Kultúra správania sa – v jedálni, na internáte 

Kultúra prejavu: -s vychovávateľmi, so spolužiakmi 
Kultúra odievania – nevhodnosť oblečenia napr. šortiek, županu počas večere,  ani sporo-odetého 

odevu... 

 

Kultúra v meste  

Kultúrne pamiatky a významné historické budovy: 

-Dom kultúry LM 

-Liptovské kultúrne stredisko 

-Diera do sveta (Námestie osloboditeľov) 

- Rázusovie dom 

-Pamätník Martinovi Rázusovi 

-Pamätná tabuľa Prvý stoličný dom 

-Múzeum Janka Kráľa 

- Galéria P. M. Bohúňa 

Žiaci ŠI navštevujú kultúrne podujatia - hudobné podujatia, kiná a divadlá. 

Tradičné kultúrne podujatia: 

-Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši 

-Mikulášsky jarmok –V rámci neho vystupujú:súbory - Váh, Ďumbier a Učiteľský spevokol. 

Účinkujúci v uvedených súboroch sú aj žiaci z   nášho školského internátu. 
 

Umenie :  

Výtvarné umenie : v ŠI funguje výtvarný krúžok, výzdoba násteniek k rôznym témam, tvorba 
vianočných darčekov, výroba vianočných a veľkonočných pohľadníc, zdobenie halloweenskych 

tekvíc a pod... 

Divadelné umenie: 
-Dramatizácia pásiem k Vianociam, Sv. Valentínovi a rozlúčky s maturantmi. 

Hudobné umenie: 

-Nácvik spevu, žiačky Gonšenicová a Moresová hrajú na hudobných nástrojoch + spievajú 

Umenie gastronómie – výroba a zdobenie  medovníkov v ŠI 
Literárne umenie – recitácia, čitateľský krúžok 



 

Prítomní vychovávatelia sa zhodli na tom, že pri tejto téme je vhodné využívať aktivizujúce metódy, 
či už situačné, prípadové, ale aj projektové, inscenačné metódy, brainstorming,  

Jednou z obľúbených  foriem práce v tejto téme je scénka, dialógy, hranie rolí, diskusia, záujmový 

krúžok, nácvik hry na hudobnom nástroji, nácvik spevu na kultúrne podujatia a aktivity v ŠI.. 

 
V každodennom živote v ŠI sa uplatňujú situačné metódy napr. pri kultúre stolovania 

- upozornenie na nevhodnosť čiapky na hlave v jedálni, zákaz telefonovania s mobilom v ŠJ 

- diskusné metódy - brainstorming, objavovanie talentov 
-projektové metódy -  projekt napr. na tému môj obľúbený spevák alebo herec  

- vytvorenie nástenky a prezentácie v powerpointe  

-metódy rozvíjajúce kritické myslenie - evokácia, uvedomenie, reflexia (E-U-R metóda) 

 

Jednou z významných aktivít na rozvoj umeleckého cítenia žiakov v ŠI je aj návšteva 

divadelného predstavenia v Divadle SNP v Martine v rámci spolupráce s CVČ Martin - 

Koščany nad Turcom.  

Na účely rozvoja hudobného umenia slúži v ŠI je hudobná miestnosť.  

 
Pri rozvíjaní kultúrneho povedomia a umeleckého cítenia sa využívajú poznatky najmä  z predmetov : 

dejepis, slovenský jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, občianska náuka.  

 

 
Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu sa zhodli na tom, aby sa pri rozvoji kultúrneho a umeleckého cítenia využívali 
predovšetkým aktivizujúce  metódy. Ďalej odporúčajú: 

-  motivovať žiakov k aktívnej účasti na kultúrnom dianí v ŠI prostredníctvom činnosti Žiackej 

rady. 
- podporovať a rozvíjať vzťah k umeniu – recitáciou poézie, prózy, hrou na hudobnom  

nástroji, nácvikom spevu, scénok, výtvarnou tvorbou, tvorivými dielňami – návrh a tvorba 

dekorácií a ozdôb 
- viesť žiakov ku kultúrnym prejavom v oblasti správania sa, komunikácie, odievania, 

estetickému zveľaďovaniu a úprave prostredia. 

 

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Ľubica Maceková 

13. Dátum 21.5.2021 

14. Podpis  

15. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Anna Gajancová 

16. Dátum 21.5.2021 

17. Podpis  
 

 


