Podujatia š.r. 2016/2017
Dát.
4.9.
4.9.
5.9.
5.9.
5.9.
6.9.
7.9.
7.9.
12.9.
13.9.
21.9.
22.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
29.9.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
6.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.

Názov podujatia
Režim dňa a základné pravidlá v internáte.
Zoznamka
Spoznaj mesto, v ktorom študuješ
Zoznamka. O pravidlách a bezpečnosti v internáte
Ako sa v internáte bezpečne správať
Prieskum záujmov
O pravidlách a bezpečnosti v internáte
David do Fiore - Organový koncert
Maľovaná hudba: Inšpiruj sa hudbou Mozarta a nakresli svoj príbeh
Hráme kalčeto
Roots
G.Verdi - Nabucco
Poznaj mesto, v ktorom študuješ: Večerná Bystrica
D.Dinková - Nemé tváre alebo Výkriky do ticha
Potrápme si hlavy: Máme hlavolamy
E.Suchoň - Krútňava
J.Nvota - Zajatec vlastného príbehu
Maľovaná hudba - Inšpiruj sa farbami a hudbou Vivaldiho
Stolnotenisový kolotoč
Hráme spoločenskú hru Activity
M.Kozánek, Artyci - PURE
Internátna Pošta
Sudoku
Je dôležité čistiť si hudobné nástroje?
Jesenné maľovanie na sklo
Čo všeto vedia a dokážu študenti?

13.10.
17.10.
17.10.
18.10.
18.10.
19.10.

Kreslo pre hosťa, alebo Umelec ako ho nepoznáte: M.Nezvalová, tanečnica
August Rush - Melódia môjho srdca
Tvorivé dni pre Vás - Otvárací večer
D.Dinková - Gypsy Roots, Čili cigánske korenie
Tvorivé dni pre Vás - Androgén, Jadro
Tvorivé dni pre Vás: Očista, premietanie film. dokumentu Protipohyb
Tvorivé dni pre Vás: S. Daubnerová - Solo Lamentoso, Beseda na tému:
Sloboda v umení
A.Dvořák - Rusalka
Tvorivé dni pre Vás: S.Vlčeková - Clear
PURE
Cvičíme vo fitku
Jeseň
Americký halloweenský koláč
Jeseň
Halloweenské obrázky
Čo je halloween?

20.10.
20.10.
21.10.
6.10.
18.10.
24.10.
24.10.
23.10.
24.10.
25.10.

Výchovno-vzdelávacie stratégie
inštruktáž
zoznamovacie hry
spoločná cesta do školy
inštruktáž a zoznamovacie hry
inštruktáž, poučenie
prieskum
inštruktáž, rozhovor
návšteva koncertu
tvorivá dielňa - muzikoterapia
športová aktivita žiakov
návšteva predstavenia v DŠT
návšteva predstavenia v ŠO
vychádzka
návšteva predstavenia v ŠO
hry na rozvoj logického myslenia
návšteva predstavenia v ŠO
návšteva predstavenia v DJGT - Zvolen
tvorivá dielňa
športová aktivita žiakov
spoločenská hra
návšteva predstavenia v Divadle Záhrada
tvoriá dielňa
hry na rozvoj logického myslenia
diskusia
výtvarná tvorivá dielňa
nástenka
neformálna beseda s umelkyňou
a pedagogičkou
sledovanie filmu s hudobnou tematikou
inštruktáž, diskotéka
návšteva predstavenia v ŠO
návšteva predstavenia v DŠT
návšteva predstavenia v DŠT
návšteva predstavenia v DŠT
návšteva predstavenia v ŠO
návšteva predstavenia v DŠT
návšteva predstavenia v Divadle Záhrada
športová aktivita žiakov
nástenka a aranžovanie na 3. poschodí
tvoriová dielňa - pečenie
tvorivá dielňa - nástenka 3.p.
tvorivá dielňa - kreslenie
diskusia

2.11.
3.11.
3.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
14.11.
14.11.
15.11.
15.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
27.11.
29.11.
29.11.
29.11.
30.11.
1.12.
1.12.
4.12.
5.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
12.12.
12.12.
13.12.
13.12.
13.12.
14.12.
14.12.
15.12.
15.12.
18.12.
18.12.
20.12.
9.1.
9.1.

Naša stužková
J.Cikker - Juro Jánošík
Jesenná nástenka
Hráme hry zábavné spoločenské, zoznamovacie, pohybové
Hry na rozvoj logického myslenia: Hráme sudoku a riešime hlavolamy
KABU
Vyznáte sa v slovenskej hudbe
Jesenné maľovanie na sklo
Hráme spoločenské hry: Poraz v šachu Ramona
Zaži kus radosti z vlastnej tvorivosti
Chceme žiť bez závislostí: Drogy, alkohol, fajčenie a iné návykové látky...
Slovensko má talent: Fandíme Maťovi Vetrákovi v semifinále súťaže
Sledovanie filmu podľa výberu žiakov: Zakázaný tanec (FOOT LOOSE)
W.A.Mozart: Čarovná flauta
Pečieme s hudobnou fantáziou: Picové rondo
Športová aktivita: Návšteva plavárne
Slovensko má talent: Fandíme Maťovi Vetrákovi vo finále súťaže
Vianoce v ŠI: Zdobenie stromčeka
Príprava vianočného programu
Pečieme s hudobnou fantáziou: Predvianočné prelúdium alias Slonia slza
Hudobný oriešok lúskam: Pikošky z dejín hudby
Vianoce v ŠI: Retro Vianoce
Vianoce v ŠI: Pečieme vianočné trubičky
Z histórie ŠI
Vianoce v ŠI: Mikulášska nástenka s prekvapením
Hráme spoločenské hry: Activity
Hráme stolný tenis
Alvin a Chipmunkovia 4: Čiperná jazda
Inšpiruj sa vianočnými hitmi a nakresli, čo pre Teba Vianoce znamenajú
Pečieme s hudobnou fantáziou: Vianočné gitarové sólo
alias Medovníčky od babičky
Vianočné ozdoby z papiera
Vianoce v ŠI: Pravé vianočné pečenie
Vianoce v ŠI: Pravé vianočné pečenie
Hráme hry na rozvoj logického myslenia: Šach
Z.Hájková: Márnosť nad márnosti
Vianočný program
Zábavný vianočný program žiakov 1. ročníka
Vianoce v ŠI: Prajeme si k Vianociam
Kreslo pre hosťa: Rene Holon Mondzo hovorí o Vianociach v Afrike
Adventný koncert žiakov Konzervatória vo Farskom kostole
Verejný koncert žiakov tanečného odboru
Najčastejšie novoroč. predsavzatia
Vynálezy v kocke

neformálne rozhovory
po poločenskom podujatí
návšteva predstavenia v ŠO
nástenka 1.p.
spoločenské a iné hry
logická hra
spoločenské podujatie žiakov školy
(71)
hudobný kvíz
výtvarná tvorivá dielňa
spoločenská hra
tvorivá dielňa - výroba dekorácií zo skla a špagát
beseda s lektorkou p. Dankovou z CVČ Junior
sledovanie tv prenosu
sledovanie filmu s tanečnou tematikou
návšteva predstavenia v ŠO
tvorivá dielňa - príprva jedla
športová aktivita - plávanie
sledovanie tv prenosu
tvorivá aktivita žiakov
stretnutie žiakov 1. roč., informácia
tvorivá dielňa - typ na zdravé vianočné pečenie
hudobné hádanky
tvorivá dielňa na 3. poschodí
(2x anjel, látka na nástenku, biely spray na sklo)
tvorivá dielňa - pečenie trubičiek
práca s kronikou internátu
tvorivá dielňa - nást. 1.p.
spoločenská hra
športová aktivita žiakov
sledovanie filmu podľa výberu žiakov
výtvarná tvorivá dielňa
tvorivá dielňa - pečenie
tvorivá dielňa
tvorivá dielňa, príprava na vianočný program
tvorivá dielňa, príprava na vianočný program
spoločenská hra
návšteva predstavenia v ŠT
príprava programu
spoločenské podujatie žiakov
nástenka, tvorivá dielňa - 1.p.
neformálne rozhovory s
návšteva koncertu žiakov
návšteva koncertu žiakov
nástenka 1.p
spoločenská hra

10.1.
10.1.
11.1.
11.1.
12.1.
12.1.
14.1.
15.1
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
31.1.
2.2.
6.2.
7.2.
7.2.
8.2.
9.2.
9.2.
13.2.
13.2.
14.2.
15.2.
15.2.
16.2.
21.2.
22.2.
7.3.
7.3.
8.3.
8.3.
9.3.
13.3.
13.3.
14.3.
14.3.
15.3.
16.3.
20.3.
21.3.
23.3.

Moje plány a predsavzatia v novom roku 2017
O hygiene v izbe: Ako správne vetrať ?
O hygiene v izbe: Ako správne vetrať ?
Vdačnosť za rok 2016
O hygiene v izbe: Ako správne vetrať ?
G Dusík - Hrnčiarsky bál
Hráme šach
Trojkráľovský koncert u Seleziánov Don Bosca
Hudobný oriešok lúskam...
Bang
Krycie mená
Chvály
Slonie žrádlo
N.V.Gogoľ - Bláznove zápisky
Krycie mená
Učiteľka
Každý z nás je iný, všetci sme si rovní...
Valentín
Hráme spoločenská hry: Šach
Komorný koncert L.Bencúrovej, I.Klesniakovej, M.Šálku
Nefajčiť je moderné - mýty a fakty o fajčení
Nástrahy internetu a internetovej komunikácie - kyberšikanovanie
Výnimočný koncert výnimočných hudobníkov
Obchodovanie s ľuďmi
Marihuana - liek alebo nepriateľ?
Netradičné Jurajove básne k Valentínovi
E.Kálmán - Čardášová princezná
Poruchy príjmu potravy ako novodobá závislosť
Hráme spoločenské hry: Bang
Kultová závislosť (Kulty a sekty)
Poznáte svoj jazyk lásky?
Hráme kalčeto
Háme spoločenské hry: Krycie mená
Trávenie voľného času v internáte
Kolaudačný organový koncert
Tvoríme účesy na rôzne príležitosti
Príprava nepečeného zákusku: Domáce rafaelo
Marec - mesiac knihy
Vedeli ste že..?
Hudobný oriešok lúskam... S Marekom Trojákom
Balerína
Sudoku
Vezmi pastelku a vymaľuj si antistresovú omaľovánku alebo mandalu
Turnaj v stolnom futbale
Inšpiruj sa hudbou a dopraj si jarný relax
Návšteva plavárne

rozhovory
rozhovory a inštruktáž na 3.p.
rozhovory a inštruktáž na 2.p.
nástenka 2.p
rozhovory a inštruktáž na 1.p.
rozhovory a inštruktáž na 2.p.
spoločenská hra
návšteva koncertu
hudobné hádanky
spoločenská hra
spoločenská hra
kresťanské stretnutie
tvorivá dielňa - príprava jedla
návšteva predstavenia v BDNR
spoločenská hra
sledovanie filmu
komplex aktivít, lektori: Bc. K.Svoreňová a Bc.I.B
valentínska nástenka
spoločenaská hra
návšteva koncertu
komplex aktivít s lektormi
komplex aktivít s lektormi
návšteva koncertu pri príl. 25. výr. založenia KJLB
komplex aktivít s lektormi
komplex aktivít s lektormi
nástenka 1.p.
návšteva predstavenia operety v ŠO
komplex aktivít s lektormi
spoločenská hra
komplex aktivít s lektormi
test
športová aktivita žiakov
hranie hier
dotazník, prieskum
návšteva koncertu
tvorivá dielňa, prezentácia
príprava jedla
tvorivá dileňa, nástenka
prezentácia zaujímavostí z dejín ľudstva
hudobné hádanky
návšteva filmového predstavenia v ESC Európa
hry na rozvoj logického myslenia
tvorivá dielňa
špotrová aktivity žiakov
muzikoterapia, výtvarno-hodobná dielňa
športová aktivita žiakov

27.3.
28.3.
3.4.
4.4.
5.4.
5.4.
5.4.
6.4.
6.4.
10.4.
11.4.
11.4.
19.4.

Rumunský večer s Jozefom Šubom
Čo nás trápi a teší?
Hudobný večer: Akú hudbu počúvam rád?
Hráme spoločenskú hru: Krycie mená
Veľkonočná nástenka
Pastierka vlkov
Veľká noc už ide...
Už sú sviatky Veľkej noci...
J.Strauss ml.- Cigánsky barón
Kulty a sekty
Poznaj mesto, v ktorom študuješ: Veľkonočná Banská Bystrica
Umučenie Krista
Kronika ŠI

20.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
2.5.
3.5.
3.5.
4.5.
5.5.
11.5.
15.5.
16.5.
18.5.
18.5.
22.5.
23.5.
24.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.

Najlepší ocko, film USA natoč. podľa skutočnej udalosti
Csaba Molnár - Potmehút
Hráme stolný tenis a kalčeto
Potrápme si hlavy, máme hlavolamy
Muži vs. Ženy
Milan Tomášik - SOLO 2016
Tanečný večer
Radničný koncert žiakov a pedagógov KJLB
O chvíľu maturujeme
Chrámový koncert
Slávnostný koncert v Štátnej opere
Na internáte
Hráme stolný tenis
Relax s filmom "Honey"
Absolventský koncert Mateja Smutného
WAW
Street-ball
Mať Filipa je dôležité
Plánujeme spolu jeden suprer večer
Muzikálový večer
Hudba bez bariér
Kreslo pre hostí: Odchádzajúci žiaci rozprávajú zážitky z internátneho života
Sudoku

5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
12.6.
13.6.
14.6.
19.6.

Vysnívané prázdniny 2017
Relax s filmom - Bedári
Káva - čierna legenda
Recitál Ondreja Michaliska
Vojna nemá ženskú tvár
Absolventský koncert Filipa Boreckého
Poznaj mesto, v ktorom študuješ: Hľadanie pokladu podľa mapy
Pečieme s Tonkou: Vegánsky vločkový koláč

neformálna beseda s hosťom s Rumunska
neformálne rozhovory
neformálne rozhovory a prezentácia obľúbenej
spoločenská hra
tvorivá dielňa - nástenka 2.p.
návšteva predstavenia v DŠT
tvorivá dielňa - nástenka 3.p.
tvorivá dielňa - nástenka 1.p.
návšteva predstavenia operety v ŠO
beseda s lektorkou z CVČ Junior
vychádzka
sledovanie filmu
písanie textov do kroniky

sledovanie filmu s neform. rozhovormi
o zodpovednosti v partnerských vzťahoch
navšteva tanečného predstavenia v Divadle záhr
športová aktivita žiakov
hry na rozvoj myslenia
beseda o partnerských vzťahoch s lektorom
návšteva tanečného predstavenia v Divadle ŠT
návšteva koncertu žiakov tanečného odboru
návšteva koncertu
nástenka žiakov 4. ročníka
návšteva koncertu v Katedrále
návšteva koncertu
tvorivé veršovanie
športová aktivita
sledovanie filmu
návšteva koncertu
návšteva tanečného predstavenia v DŠT
športová aktivita
návšteva divadelného predstavenia žiakov 4. roč
burza nápadov
predstavenie žiakov 6. ročníka v DŠT
návšteva benefičného koncertu
spoločenský večer s programom a pohostením
úlohy na rozvoj logického myslenia
výtvarná tvorivá dielňa a nástenka
s prezentáciou žiackych prác
sledovanie filmu podľa predlohy V.Huga
tvorivá dielňa, nást.
návštva koncertu
návšteva absolv. predstavenia žiačok 6. roč. HDU
návšteva AK
vychádzka
tvorivá dielňa - pečenie

20.6.
21.6.

Zdravý a chutný šalát
Hráme futbal

tvorivá dielňa - príprava zdravého jedla
športová aktivita žiakov

