O IV. Detskej krajanskej univerzite
Podľa anglického filozofa Johna Lockeho dieťa sa narodí ako „tabula rasa” a
postupom času sa do jeho vedomia vkladajú pocity, skúsenosti, dojmy, či
morálne zásady.
Práve IV. Detská krajanská univerzita pre víťazov súťaží slovenského jazyka a
prednesu organizovaná Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v gescii
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže byť
liekom na dušu umelecky nadaným slovenským žiakom zo strednej Európy.
V tomto roku sa na nej zúčastnili „študenti” z Ukrajiny, Poľska, Rumunska,
Srbska, Chorvátska a v neposlednom rade z Maďarska, a to 7 úspešných
absolventov celoštátnej súťaže Spievanky a veršovačky zo Slovenského
Komlóša, Dabašu- Šáre a z Akáru. Viac než 30 nádejných rétorov sa v priebehu
7 dní zdokonaľovalo v prednese, dramatizácii a v tvorbe textu.
Detská univerzita sa po prvý krát uskutočnila na Donovaloch pri Banskej
Bystrici v penzióne Zornička. „Vzdelávaciu aktivitu organizujeme paralelne s
Letnou školou bábkového divadla, čo umožní pre účastníkov Detskej krajanskej
univerzity jednak vzdelávanie v časti odborných predmetov zameraných na
dramatické umenie, jednak umožní vzájomný kontakt účastníkov oboch aktivít a to prostredníctvom súťaže zmiešaných družstiev. Pri vzdelávaní však cielene
oddelíme obe aktivity vzhľadom na ich špecifické zameranie. Vzdelávaciu časť
aktivity zameriame na vzdelávanie v slovenskom jazyku s dôrazom na literatúru
- a praktické workshopy (tvorivé dielne- pozn. A. Rusnák) so zameraním na
prednes,” uvádza sa na stránke univerzity umb.sk.
Okrem zábavného učenia sa deti mali možnosť oboznámiť sa s najkrajšími
pamiatkami a prírodnými krásami stredného Slovenska, a to rozprávkovým
svetom Habakuky, Galériou Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine, Pamätným
domom v Tajove, Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici, Novou
hoľou, Vígľašom, oddýchnuť si na Plážovom kúpalisku župného mesta, vypočuť
si interaktívny koncert finalistu prvej série Slovensko hľadá Superstar Róberta
„Roba” Miklu. Vedľa týchto aktivít každý večer boli kreatívne zamestnania,
ktoré viedli animátorky.
Predposledný deň svojho pobytu účastníci predniesli v Cikkerovej sieni
historickej radnice v rámci cyklu Univerzita mestu - mesto univerzite program,
ktorý nacvičili s paňou Barbourou Špánikovou absolventkou Fakulty

dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, herečkou v Divadle
Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a s Mgr. Lýdiou Simanovou z Katedry
elementárnej a predškolskej pedagogiky. Približne 20 minútové vystúpenie
pozostávalo z hudobnej zložky, reklamy, recitácie a z humorných divadelných
inscenácií. Deti prekážky hravo zvládli a podali výborný výkon, ktorý
obecenstvo odmenilo potleskom.
Veríme, že účastníci ešte dlho budú čerpať z nadobudnutých poznatkov
a udržiavať kontakty so svojimi novými kamarátmi.
Atila Rusnák

