Milí rodičia a deti,
súčasná epidemická situácia nám stále nedovoľuje vyučovať prezenčne výtvarnú v priestoroch
našej SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON.
Preto si dovoľujem Vás osloviť s ponukou „Otvorené zoom hodiny výtvarnej“ od 8.3. do 12.3. pre
vaše deti, ktorú nájdete na druhej strane.
Pre deti, ktoré prerušili výučbu na našej škole:
Vyučovanie bude formou zoom hodín, ktoré budú otvorené aj pre žiakov, ktorí prerušili výučbu.
V prípade záujmu si podľa priloženého rozvrhu vyberte hodinu o ktorú máte záujem. Prihlásiť sa je
potrebné na mail konkrétneho vyučujúceho. Najneskôr v deň, keď má byť vami vybratá hodina a do
15:00 hod.
Kapacita zoom hodín z technických dôvodov je obmedzená na 10 – 12 detí
Pre deti, ktoré pokračujú vo vzdelávaní na našej škole dištančnou formou:
Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu tak, ako doteraz, len formou zoom hodín.
V prípade záujmu máte možnosť sa okrem svojich hodín prihlásiť na otvorené hodiny iného vyučujúceho.
Podľa priloženého rozvrhu si vyberte hodinu o ktorú máte záujem. Prihlásiť sa je potrebné na mail
konkrétneho vyučujúceho. Najneskôr v deň, keď má byť vami vybratá hodina a do 15:00 hod.
Kapacita zoom hodín z technických dôvodov je obmedzená na 10 – 12 detí
Žiaci ktorí sa zoom hodín nezúčastnia dostanú zadanie na mail.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V prípade, že materiál potrebný na hodinu nemáte k dispozícii, po mailovom dohovore s Vami Vám
vieme materiál poskytnúť v priestoroch SD Trávniky, SD Nivy alebo v Galérii LADON. Je potrebné
kontaktovať pedagóga konkrétnej hodiny.

Veríme, že Vás ponuka osloví.
Teším sa na tvorenie s Vami
Kolektív SZUŠ Výtvarný ateliér LADON

Vodoefekty / Vesmír

Podmorský svet

Vlnky

Čas:

Čas:

Čas:

pondelok o 17:00
piatok o 17:00

utorok o 17:00
streda o 16:00

streda o 17:00 		
štvrtok o 18:00

Vek detí: od 5 do 15 rokov
Pedagóg: Zuzana Dobrovičová
gemerka@gmail.com

Vek detí: od 4 do 15 rokov
Pedagóg: Ludmila Pohlová
ludmila.pohlova@gmail.com

Vek detí: od 8 do 15 rokov
Pedagóg: Viktória Lukačková
viktoria@lukackova.com

Materiál: výkres A4 alebo A3,
štetec guľatý tenký a guľatý hrubý,
pohárik s vodou, vodové farby,
biela voskovka (stačí aj kúsok
obyčajnej parafínovej sviečky),
ceruzka, tenká čierna fixka, trošku
soli, farbičky

Materiál: hlina alebo plastelína,
špachtľa a malý nožík, v prípade
hliny mištička s vodou, šliker a
štetec

Materiál: 2x výkres, ceruza,
nožničky,
lepiacu
pásku
(najlepšie krepovú), temperové
farby, štetec, kelímok, paleta

Hrady a kráľovstvá

Jarné hmatové rastlinky

Japonská kultúra/
Opakovanie je matkou
Yayoi Kusama

Čas:

Čas:

Čas:

štvrtok o 16:00

štvrtok o 17:00

piatok o 17.00

Vek detí: od 4 do 7 rokov
Pedagóg: Viktória Hrehová
wictorih@gmail.com

Vek detí: od 4 do 15 rokov
Pedagóg: Vierka Závacká
katrenicova.v@gmail.com

Vek detí: 11-18 rokov
Pedagóg: Viktória Hrehová
wictorih@gmail.com

Materiál: Výkres A3/A2, mastné
pastelky, fixa, vodové farby

Materiál: výkres A5. Žiaci do 12
rokov: ostrá ceruzka+strúhatko,
uterák, farbičky. Žiaci nad 12
rokov: ceruzka, špendlík, ihla a
farebná niť, nožnice, uterák

Materiál: 2 vyfúknuté vajíčka, akryl
/ tempera, plochý štetec - hrubší a
tenší, výkres A3, zrkadlo (1-2) a na
záver mobil s fotoaparátom

