
informácie o činnosti PK DEJ, VV a HUV: 

  

Predmetovú komisiu dejepisu, výtvarnej a hudobnej výchovy tvoria v školskom roku 

2013/2014 títo vyučujúci: Mgr. Anna Ďurišová, Mgr. Silvia Köverová, Mgr. Anna Krčová, 

Mgr. Jana Švabčíková a PhDr. Róbert Jurík. 

 

V školskom roku 2013/2014 nás čaká množstvo výziev. Veľkým úspechom je zriadenie 

odbornej učebne dejepisu a občianskej náuky, ktorú budeme podľa možností priebežne 

zariaďovať modernou technikou (DVD, VHS, premietač a pod.).  

 

Rovnako plánujeme dokončiť výzdobu školy – učebňu UMK, školskú galériu a to 

kreatívnymi výtvormi našich žiakov. Odborný dohľad nad výtvarnou činnosťou zabezpečuje 

Mgr. Anna Ďurišová. Veríme, že sa nám rovnako ako v predchádzajúcich rokoch podarí 

získať vďaka nespornému talentu našich žiakov prvé miesta na výtvarných súťažiach (Jesenná 

krása, Moja Trnava, Noc v Benátkach a pod.). 

 

Speváckym talentom sa venuje Mgr. Silvia Köverová. Mladšie dievčatá sa môžu stať 

členkami dievčenského speváckeho súboru Trnka, ktorý sa pravidelne zúčastňuje mnohých 

kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných školou, mestom Trnava či TTSK. 

Vzájomné vzťahy utužujú dievčence aj na sústredení, to posledné sa konalo v Svätom Jure.  

Naše študentky vyhrávajú pravidelne celoslovenské spevácke súťaže ako Slávik Slovenska či 

Putujeme za ľudovou piesňou.  

 

Pre tých, čo radi cestujú a spoznávajú nové miesta, pripravuje PK DEJ, VV a HUV aj v tomto 

školskom roku obľúbené exkurzie – poznávať krásy južných Čiech, susedné metropoly Prahu, 

Viedeň či Budapešť, návštevu koncentračného tábora Oswienčim, sídlo poľských kráľov 

Krakov či soľnú baňu vo Wieliczke.  

 

Členovia našej PK organizujú návštevu partnerskej školy z Rokycian a tiež Euroweek, ktorý 

sa v budúcom školskom roku uskutoční v Luxembursku. 

 

V ponuke sú tiež krúžky - Výtvarný krúžok a Krúžok dejín umenia pre maturantov, resp. 

3.ročník pod vedením Mgr. Anny Ďurišovej  a Trnka pod vedením Mgr. Silvie Köverovej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Euroweek 2013 

 

V školskom roku 2013/2014 privítalo účastníkov Euroweeku Estónsko. V hlavnom meste 

Tallin nás prichýlilo Müstamae Gymnasium a na takmer týždeň nám estónski priatelia 

pripravili bohatý program plný zážitkov. 

Napriek dlhej a únavnej ceste, pri ktorej sme vystriedali dve lietadlá, dva autobusy a dokonale 

počas čakania spoznali letisko v Rige, sme si vychutnali čas strávený v studenom Estónsku 

naplno. Prehliadka historického centra hlavného mesta, ktoré je zapísané do zoznamu 

kultúrneho dedičstva UNESCO, návšteva národného parku Lahemaa či spievanie piesní v pre 

nás nezrozumiteľnej estónčine – to všetko sú zážitky, na ktoré nikdy nezabudneme! Rovnako 

ako nezabudneme na priateľov z celej Európy, ktorých sme si vďaka tomuto jedinečnému 

projektu našli!  

Tere, dear friends from all around Europe! We hope to see a lot of you next year in 

Luxembourg!!!! 

 

Účastníci zájazdu – teda Mgr. Jana Švabčíková, Mgr. Anita Dúbravská, Nikola Horčičková 

(3.B), Adrián Kunovský, Marcela Stanková, Dragomir Denevski (Sept.B), Jana Klasová 

(Sept.A), Tomáš Gliviak, Matej Makáň, Lenka Ilavská (Okt.A) by touto cestou radi 

poďakovali za pomoc pri organizovaní Euroweeku 2013: 

- vedeniu GJH, ktoré účasť na Euroweeku umožnilo 

- Mgr. Silvii Köverovej za užitočné rady pri zostavovaní vystúpenia a zapožičanie 

kostýmov na vystúpenie 

- Mgr. Sylvii Slobodovej za sprostredkovanie informačných materiálov a darčekov od 

mesta Trnava pre hostiteľskú školu 

- Lenke Morvayovej (Okt A) za pomoc pri zostavovaní vystúpenia 

- mestu Trnava za poskytnutie informačných materiálov a darčekových predmetov na 

dôstojnú reprezentáciu nášho mesta v zahraničí 


