
Regionále Centrum Mládeže v Košiciach

RCM v Košiciach Vám ponúka krúžkové činnosti v  školskom roku 2022/ 2023
 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom (uvedený pri každej ponuke)

KLUBY A KRÚŽKY V CENTRE VOĽNÉHO ČASU



Príď si pokecať o fotografovaní, fotoaparátoch, selfie, mobiloch... Spoznáš ako sa fotí v ateliéri, v prírode, v meste. Naučíš sa fotografovať na film. Klub je otvorený
pre mládež od 14 do 24 rokov. Cieľom je zvládnuť základy práce s digitálnym fotoaparátom, naučiť sa postupy pri fotografovaní portrétov, architektúry,
makrofotografie, krajinárskej fotografie a tiež spracovanie fotografii v počítači.
Kontakt: Igor Tymczák, igor.tymczak@rcm.sk

Fotografický klub

Zapoj sa aj Ty do dobrovoľníctva a odmenou Ti bude príjemný pocit v srdiečku z pomoci starším ľuďom. Cieľom krúžku je posilňovať sociálne cítenie mládeže k
potrebám starších ľudí. Náplňou práce krúžku je návšteva a spríjemnenie času starším ľuďom v zariadeniach pre seniorov: Geriatrický ústav  v. Lukáša /prípadne iné
zariadenie pre seniorov Arcus, Jeseň/. S klientmi týchto zariadení sa rozprávame, hráme rôzne stolové hry, čítame im knihy alebo ich vezmeme na prechádzku.
Kontakt: Ing. Ľubica Guothová, lubica.guothova@rcm.sk

Klub dobrovoľníkov – pre žiakov SŠ

Cieľom krúžku je rozvíjanie vzťahu k histórii slovenskej národnosti a jej ochrane, podporovať slovenské povedomie. Pestovanie hrdosti ku krásam vytvorených za
stáročia našimi predkami na území Slovenska a najmä v našom regióne. Nadobudnúť nové informácie z histórie regiónu.
Kontakt : Ing. Ľubica Guothová, lubica.guothova@rcm.sk, Igor Tymczák, igor.tymczak@rcm.sk

Po stopách dejín Slovenska – pre žiakov SŠ



V máji sa nevyhneš maturite z občianskej a už teraz máš zmätok v nemeckých filozofoch? Potrebuješ si urobiť poriadok vo všetkých tých typológiách, deleniach a
kategorizáciách? A hlavne – vieš, že sám doma sa k príprave na maturu nedokopeš skôr ako v akademickom týždni? Tak pre teba sme tu my. Počas celého školského
roka prejdeme všetkým, čo na maturitu z občianskej budeš potrebovať; vypracujeme spoločne maturitné zadania, vyskúšame si generálku maturity a za zeleným
stolom budeš z NOSky excelovať. Okrem toho ťa čakajú rady a typy ako sa efektívne učiť či ako pracovať so stresom. Preto neváhaj a prihlás sa k nám, aby si si
nakoniec mohol povedať, že maturitu máš vo vrecku  
Kontakt: Mgr. Zuzana Mičinská, zuzana.micinska@rcm.sk

Maturita vo vrecku – občianska náuka

Cieľom klubu je vytvoriť dokumentárny film, zlepšovať zručnosti pri práci s audiovizuálnou technikou. 
Kontakt : PaedDr. Marta Harviľáková, marta.harvilakova@rcm.sk

Klub masmediálnej komunikácie

Cieľom krúžku je rozvoj komunikačných zručnosti, nahrávanie spotov, strihanie spotov, metodika zvuku a obrazu, strih.
Kontakt : PaedDr. Marta Harviľáková, marta.harvilakova@rcm.sk

Audiovizuálna tvorba

Ak plánuješ kariéru právnika alebo sa chystáš dobyť svet v diplomacii či medzinárodných vzťahoch, potom ťa ako prvý krok čaká maturita z dejepisu. Sadnúť si za
zelený stôl s vedomím, že ťa nič nemôže zaskočiť, bude našim cieľom počas celého školského roka v krúžku maturitnej prípravy z dejepisu. Spoločne vypracujeme
maturitné zadania, zopakujeme stredoškolské učivo a vyskúšame generálku maturity. Čakajú na vás aj rady a tipy, ako si čo najefektívnejšie zapamätať veľké
množstvo informácií; ako sa učiť roky a dátumy a ako pracovať so stresom pred maturitou. Ak ťa teda v máji maturita z dejepisu neminie, neváhaj a pridaj sa k nám.
Kontakt: Mgr. Zuzana Mičinská, zuzana.micinska@rcm.sk

Maturita vo vrecku – dejepis

Na základe rozhodnutia KSK - všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 z dňa 1.10.2021 je účasť v
krúžku spoplatnená jedným vzdelávacím poukazom alebo sumou 2€/mesiac.


