
SPRÁVA ZA PK  Umenie a kultúra, šk. rok 2017/2018 
 

1.VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES 

 

1.1  Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci predmetov PK, plnenie            

tematických plánov 

 Stanovené tematické plány boli dodržané a naplnené. Na vyučovaní sme využívali 

učebnice, odporúčané ministerstvom školstva, rôznorodý didaktický materiál a používali 

pravidelne IKT. 

 

 

1.2  Výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach  

 

Výtvarná výchova 

Aleš Weinreb 7AVýhra súťaže 3.miesto okresného kola Ochranárik čísla tiesňového volania 

112 a civilnej ochrany“ 

Klára Kupecká 5B čestné uznanie Tatiana Šteffeková čestné uznanie Hana Hollá čestné 

uznanie okresného kola Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ 

 

Bibiana Binčíková 6C čestné uznanie okresného kola Ochranárik čísla tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany“ 

 

Samuel Raček 6B  Výber a účasť na výstave- bez súťažných pozícií na výstavu Umenie 

zblízka V Galérii mesta Bratislavy 

Klára Kralovičová 6B  čestné uznanie na medzinárodnej výstave a súťaži Zlatý drak 

Tomšová Tereza 6A  čestné uznanie na medzinárodnej výstave  a súťaži Zlatý drak  

 

 

1.3 Na vyučovaní sme dosiahli dobré výsledky aplikovaním kreatívnych a moderných 

edukačných pomôcok, realizovali sme zážitkové vyučovania a použili sme iné inovatívne 

metódy. Pozitívne vnímame kreatívnu a kolektívnu tvorbu na predmete VUM v ročníkoch 

ôsmom a deviatom. V rámci predmetov sa pripravovali na Rozlúčkovú slávnosť, tvorili 

spoločne plagáty, pozvánky. 

 Za negatívum považujeme nedostatočnú disciplínu žiakov, najmä na hodinách HUV, 

nevhodné priestory na vyučovanie HUV, ktoré nás obmedzovali v plánovaných aktivitách.  

Navrhujeme znížiť počet žiakov – rozdeliť triedu na polovicu na hodiny HUV, čo 

možno najrýchlejšie realizovanie hodín v priestoroch Muzikálnej učebne. 

S postupujúcim časom sa zhoršovala disciplín aj na hodinách VYV, čomu prispievalo 

aj nadmerné teplo v učebni/ škole, blížiaci sa koniec školského roka. 

 

1.4 Exkurzie pre žiakov  

Výtvarná výchova, Výchova umením, Umenie a kultúra /gym./ 

-návšteva Kunsthalle,  workshop pre IX.A, IX.B, názov výstavy Štefan PAPČO: 
Psycho-vertical výstavy 1.2.2018 

-návšteva Kunsthalle, absolvovaný workshop pre žiakov 1.AG a 3.AG,  

 Cukor v galérii? Komentovaná prehliadka a tvorivé dielne pre školy. 22.6.2018 

-Žiaci piatych až siedmych ročníkov sa 16.3.2018 v rámci vyučovania zúčastnili 

výchovného koncertu „Putovanie za Chaplinom“ v Kultúrnom dome v Malackách. 

-návšteva Múzea Michala Tillnera 



- návšteva divadla v Kultúrnim domečku v Malackách Denník Anny Frankovej 

Nové divadlo Nitra 09/2017 

-návšteva divadla Na slepačích krídlach A4 05/2018 

-návšteva filmového festivalu Jeden svet a filmovej projekcie 10/2017 

 

Hudobná výchova 

              - výchovný koncert Putovanie za Chaplinom 

              - organizácia programov a vystúpení podľa potrieb školy (Deň rodiny) 

              - spevácke sprevádzanie pravidelných detských svätých omší 

              - účasť v divadle v Bratislave na predstavení Ako sa Lomidrevo stal kráľom 

 

 

2. PRÁCA V PK 

2.1 Stručné ( vecné ) zhodnotenie práce PK, zasadnutia PK 

 PK pracovala podľa stanovených cieľov, snažila sa skvalitňovať výchovno-vzdelávací 

proces. Stretnutia PK sa uskutočnili 4x za rok pod vedením vedúcej PK Mgr. Art. Lenky 

Ballekovej, komunikácia prebiehala osobne aj elektronicky. 

Stretnutia prebehli v dňoch: 

7. 9. 2017 

18.1.2018 

12.4.2018 

20.6.2018 

 

2.2 Ďalšie vzdelávanie učiteľov  

 Učitelia HUV (Greliková, Koštialová) sa zúčastnili edukačného workshopu „Hry 

s hudbou“ pod vedením združenia MTerapio. Workshop sa konal v sobotu 17.3.2018 v Centre 

rodiny v Bratislave. 

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese (Greliková, Koštialová, Balleková) 

ukončené 17.4.2018. 

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese (Greliková, 

Koštialová, Balleková) ukončené 1.6.2018. 

 

2.3 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Na chodbe gymnázia boli počas roka umiestnené 2 výstavy. Prvá bola Osobnosti našej školy, 

organizovaná k výročiu otvorenia gymnázia, potom boli inštalované fotografie z letnej 

fotosúťaže. Tieto výstavy prezentujú našu školu návštevníkom školy, hosťom  a externe sa  

stravujúcim. 

 

2.4 Projekty 

Všetci žiaci 2.stupňa sa zapojili do Projektu ornamentálna mapa Slovenska a realizovali svoj 

vlstný veľkoplošný ornament. 

Žiaci 6.ročníka a výtvarného krúžku boli zapojení do celoštátneho projektu Umenie zblízka 

organizovaného Galériou mesta Bratislavy. 

Žiaci gymnázia a výber žiakov ZŠ sa zúčastnil v rámci školskej akcie Otvorená platforma 
prednášky a diskusie s divadelným režisérom Rastislavom Ballekom 8.6.2018 a boli prítomní 

aj na iných Otvorených platformách. 

Žiaci 2AG navrhli, pripravili a s pomocou pedagógov zrealizovali Projekt Letné kino. Na 

diskusiu pred projekciou filmu Piata loď  prišla  režisérka Iveta Grófová a hlavná 

predstaviteľka Vanessa Szahumelová, akcia sa konala na školskom dvore 8.6.2018. 

 



 

Súťaže: 

Žltáčik 

Farebná jeseň 

Čarovný vesmír 

Vianočná pohľadnica 

Veľkonočná pohľadnica 

Slovenský zväz záhradkárov      

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 

V zajatí anjelov FLEISCHMANN ARTHUR TOUR 2018 

Klbko-Tv lux 

Vojaci očami detí- Ministerstvo obrany 

Umenie zblízka  

Zlatý drak 

 

2.6 Voľnočasové aktivity  

Na druhom stupni bol pravidelne organizovaný Výtvarný krúžok pre deti 2.stupňa 

 

 

 

 

V Malackách   dňa 20.6.20178            Mgr.art. Lenka Balleková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


