
Milí rodičia, drahí moji žiaci, situácia, ktorá nás práve stretla je pre všetkých nová a vyzerá to 

tak, že sa dlhšiu dobu neuvidíme. Priznávam sa, veľmi mi, moje machuľky chýbate...  

Ale k veci. Viem, že toho rodičia aj vy máte mnoho aj keď sme doma, všetko by malo 

fungovať akoby sme boli v škole, v práci,.. čo je pre rodičov aj deti výzva. V priebehu ďalších 

dní budem pridávať na túto stránku rôzne zadania, ktoré si doma môžete urobiť. Viem, že 

mnoho materiálu a vecí na tvorenie doma nemusíte mať a keďže obchody sú zavreté, bolo by 

nespravodlivé od vás žiadať niečo vytvárať povinne....  

V prípade, že niečo podľa týchto mojich zadaní vytvoríte, budem veľmi rada, ak mi pošlete 

fotku na messenger alebo moju emailovú stránku annajanska@azet.sk 

Zadania budú pre všetky vekové kategórie a budem sa snažiť koncipovať ich tak, aby 

psychicky nerzuinovali rodičov pri pomáhaní.... :)  

Ako som už vyššie spomínala, materiálovo budú takisto nenáročné... Využijeme pomôcky, 

materiály, ktoré máme doma. Každý si môže zadanie prispôsobiť podľa svojej chuti a 

možnosti...  

Žiačikovci moji, mám vás všetkých veľmi rada a nesmierne sa teším nato, keď sa všetko vráti 

do starých koľají.... 

Milí rodičia, vám všetkým držím palce aby ste mali mnoho síl a táto ťažká situácia priniesla 

do vašich rodín a domácností len ešte väčšiu spätosť a pohodu, možno práve čas spolu, ktorý 

si mnohí z nás ešte pred mesiacom nevedeli predstaviť je darom od tejto situácie.  

Všetkým prajem najmä dobré zdravie, držte sa.... 

Anna Janská, triedny učiteľ 

kontakt: 0908525130 

email- annajanska@azet.sk 

messenger - Anna Janská 

 

 

 



,, Práce detí z domu" 

I. stupeň základného štúdia ZUŠ (ročníky 1.-4. ZŠ) 

II. stupeň základného štúdia ZUŠ (ročníky 5.-9. ZŠ) 

Absolventi I. a II. stupňa  

Príprava na talentové skúšky 

 

Niektoré témy máme rozpracované, ktoré si teraz dokončíme doma, napr.: 

 Veľkonočné sviatky (kuriatka, sliepočky, zajačik, kohútik, vajíčka) 

 Príchod jari (kvitnútnúce stromy, lúky, kvety) 

 Naratívna tvorba (môj príbeh, moja naj rozprávka, nakreslená na papier) 

 Surrealizmus (inšpirácia- maliar Salvador Dalli) 

 Priestorové práce (napr. zvieratká vytvorené z rolky toaletného papiera, alebo starej 

ponožky) 

 Tvorba podľa vlastnej fantázie 

Technika:  

- kresba, maľba (ceruza, pastelky,mastný, suchý pastel, vodové farby, temperové farby, 

akrylové farby), otláčanie (prstom, starým štetcom, vatičkami do uší, špuntom od vína, 

rozfúkanie, tupovanie (pomocou špongie) 

- koláž (lepenie, strihanie, trhanie papiera, skladanie) 

- počítačová grafika 

-  fotografia 

 

Pomocný materiál: výkres, plátno, baliaci, kancelársky,farebný papier, staré noviny, 

kartón, nožnice, lep, stará ponožka, rolka z toaletného papiera, zvyšky starého oblečenia,... 



Inšpirácie 

 



 

 





  

 

 

 

 



 

 





 







    

 

 


