
Milí rodičia, priatelia školy, 

nikto z nás nečakal, že aj nás sa tak veľmi dotkne a ovplyvní súčasná situácia s ochorením 

covid 19. Netušíme, ako dlho ostanú školské zariadenia zatvorené a ako dlho sa so svojimi 

žiakmi neuvidíme. Ešte k tomu všetkému za mesiac nastupujem na materskú dovolenku, 

preto by som sa rada so svojimi žiakmi spojila aspoň takto elektronicky. Viem, že máte teraz 

toho veľa, pretože musíte učiť svoje deti aj učivo, ktoré im zadáva základná škola. Treba si 

však nájsť čas aj na relax a stráviť svoj čas s deťmi príjemne, zábavne, tvorivo. Pripravila 

som si pre deti pár tém, ktoré môžu spracovať ľubovoľnou technikou v zmysle “čo dom dal“ 

 Či už to budú ceruzy, fixy, pastelky, farby alebo práca s farebným papierom, novinami, 

prírodným materiálom, fotografia…je veľmi veľa spôsobov a postupov…hlavne sa v tejto 

nepriaznivej dobe zabavte a strávte príjemný čas. Témy a zadania nie sú fixné, môžete 

samozrejme vytvárať aj niečo úplne iné. Poteší ma každá spätná väzba či už slovnou formou, 

alebo formou fotografie, či videa, ktoré môžete posielať na môj mail petra.pallo@gmail.com, 

do predmetu napíšte “ZUŠ Čierne”. Práce detí potom uverejním na facebookovej stránke 

ZUŠ Čadca Žarec- VÝTVarný OdboR. 

Prajem vám všetkým veľa síl, zdravia, pokoja a požehnané veľkonočné sviatky. 

P.S. Spracovať témy nie je povinné, nechám to na Vašom rozhodnutí. ;) 

 

S pozdravom 

Mgr. Petra Pallo, ZUŠ Čadca 

  

mailto:petra.pallo@gmail.com
https://www.facebook.com/ZUŠ-Čadca-Žarec-VÝTVarný-OdboR-171182736402203/


1. farby jari 

- jarné kvety, rozkvitnuté stromy 

inšpirácia: 

     

 

      

 

         



2. zvieratká symbolom jari a veľkej noci 

inšpirácia: 

             

 

    

 

        



3. Land art, práca s prírodným materiálom 

 

Inšpirácia: 

 

                          
 

 

 

       
 

 

 

     

  



Pre zábavu ;) 
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