
Vážení rodičia, milé žiačky, milí žiaci, flautistky a flautisti! 

Prihováram sa Vám v tejto mimoriadnej situácii, ktorú všetci prežívame vo 

svojich domovoch. Nemôžeme sa teraz stretávať osobne pri vyučovaní v ZUŠ 

–ke, a preto Vás oslovujem, aby sme sa spoločne pustili do práce, ktorá by 

aspoň čiastočne nahradila to, čo nemôžeme realizovať v škole. 

Viem, že máte teraz plné ruky práce s povinnosťami, ktoré plníte v základnej 

či strednej škole, ale predsa len, ste  aj žiakmi ZUŠ. Pevne verím, že ste 

neprestali cvičiť na flaute, aby ste nevyšli z cviku a nezabudli to, čo ste sa 

doteraz naučili. 

Každý z Vás vie, čo má cvičiť- domáce úlohy sme si povedali, keď sme boli 

spolu naposledy na vyučovacích hodinách. Kto by sa bol nazdal, že sa taký 

dlhý čas neuvidíme. 

Moja predstava o náhradnej práci je nasledovná: 

Každý z Vás si preopakuje domácu úlohu, ktorú ste dostali pri poslednom 

našom stretnutí to znamená- 

1. precvičte  si  príslušnú lekciu z Daniela  

2.Prednesovú skladbičku si tiež zopakujte- kto nemá vybranú prednesovú 

skladbičku- pošlem noty – najlepšie emailom. 

3.Nahrajte mi buď  krátke video, alebo audio súbor ,kde mi prehráte celú 

skladbičku v celku. Ja Vám pošlem vždy komentár. Môžete to poslať na môj 

email. V prípade Facebooku na messenger. 

Aby sa nám lepšie komunikovalo, zriadil som na facebooku profil našej  

flautovej triedy: 

https://www.facebook.com/groups/1384631658385838/ 

tu budem žiadať , aby ste sa do tejto skupiny- žiaci mojej triedy- pridali. 

Predpokladám, že starší žiaci majú na facebooku svoje profily. U mladších 

žiakov je to trochu problém aj kvôli ich bezpečnosti- tam by sa to dalo riešiť, 

že ak by rodičia s tým súhlasili, môžu byť členmi skupiny oni sami a spolu 

s dieťaťom sa zúčastňovať elektronickej komunikácie medzi mnou učiteľom 

a žiakmi. 

Predpokladám, že by sme cez Messenger mohli uskutočňovať pravidelné on- 

line stretnutia. V prípade, ak budete súhlasiť s komunikáciou cez facebook,  

napíšte mi, prosím názov Vášho profilu, aby som Vás mohol vyhľadať. 

Samozrejme, ak by niektorí z rodičov nesúhlasili s facebookovou 

komunikáciou, je možná komunikácia aj cez mail, v tom nie je problém. 

viliamcabuk@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/groups/1384631658385838/


Vážení rodičia, 

Poprosím Vás,  odpovedzte mi cez mail, či súhlasíte s navrhovaným riešením 

ohľadom komunikácie. Skopírujte a doplňte nasledovný text a pošlite späť 

ako odpoveď na mail: viliamcabuk@gmail.com 

 

V čase mimoriadnej situácie pre účely komunikácie medzi učiteľom ZUŠ V. 

Cabukom a mojou dcérou/ mojím synom____________________________________  

súhlasím       nesúhlasím     s  komunikáciou cez    Faceebook     

v profile/ skupine: 

https://www.facebook.com/groups/1384631658385838/ 

Uprednostním komunikáciu cez     e- mail 

meno rodiča:__________________________________ 

názov môjho/žiakovho  profilu na 

facebooku:_____________________________________ 
                                                                                     *hodiace sa podčiarknite 

  

S pozdravom! V. Cabuk- triedny učiteľ ZUŠ 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1384631658385838/

