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výtvarné workshopy

Milí žiaci Tralaškoly,

divadelné predstavenie Rozprávka o robotovi Robkovi
súťaže

Príbehy z kurína, prvý tralaškolský animák

Deň otvorených dverí 2021

.

blíži sa jar a s jarou aj krajšie počasie. Príroda sa
prebúdza do nového života aj ako dôkaz, že čas
plynie a v ňom sa približuje určite aj ten radostný
deň, keď sa vrátime do Tralaškoly. Tešíme sa, ako sa
priestor chodieb a učební zaplní vašim smiechom a
energiou, ako objavíte prekvapenia voňajúce
novotou: tanečnú šatňu, spevácku triedu, knižnicu
na poschodí a nové hudobné nástroje a pomôcky.
A samozrejme, že sa konečne stretnete zoči-voči
v realite so svojimi obľúbenými učiteľmi
a spolužiakmi, aby ste pokračovali vo svojej
spoločnej činnosti a predviedli nám všetkým to, čo
ste sa počas online vzdelávania naučili a čo ste
nacvičili. Bude to pre nás veľký spoločný návrat
k tomu, čo máme najradšej – krásne dobrodružstvo
zo spoločnej tvorby a objavovania umenia.

domáce tanečné sály

Mgr. Alica Rétiová
riaditeľka školy

Žiaci tanečného odboru aj počas online
hodín usilovne pracujú na choreograﬁách
pripravovaného videoprojektu, na ktorý sa už
teraz všetci veľmi tešíme, ale aj na svojich
vlastných autorských choreograﬁách, s
ktorými sa na prelome februára a marca
odprezentujú v online kole tanečnej súťaže
“Talent 2021”.

Prijímacie skúšky

výlety do galérií a divadiel

Tralaškola
Ďurková 18
949 01 Nitra

+421 37 651 01 43

tralaskola@tralaskola.sk

www.tralaskola.sk
Facebook /tralaskola
Instragram #tralaskola

TANEČNÝ ODBOR

14. máj
2021

sobota
29. 5. 2021
9.00 hod

Mgr. art. Monika Višňovská
vedúca tanečného odboru

Ďaleko aj blízko, tanečný videoﬁlmík

VÝTVARNÝ ODBOR - ako tvoríme online
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Výtvarná súťaž
“Osobnosti z minulosti: Giuseppe
Arcimboldo, Pablo Picasso“

Návrh dizajnu ponožiek

zopár súťažných prác
“Teším sa, že aj napriek náročnej
situácií pokračujeme v umeleckom
vzdelávaní online. Ďakujeme rodičom
za dôveru a hlavne všetkým našim
žiakom za ich trpezlivosť a snahu
a, v neposlednom rade, za ich výborné
výsledky. Ukážku výtvarných prác,
ktoré vznikajú počas dištančného
vyučovania si môžete pozrieť na našej
webovej stránke www.tralaskola.sk,
Facebooku a Instagrame Tralaškoly.”

Podmorský svet

Mgr. Róbert Miček
vedúci výtvarného odboru

Kučeravé ovečky
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR - čo chystáme
Aj v tejto neľahkej situácií, keď sa divadelníci
nemôžu prezentovať na javisku pred divákmi, vnímam
vo vyučovacom online procese mnoho krásnych
okamihov a teší ma schopnosť žiakov napredovať ďalej.
Prehĺbili sme vzťahy v kolektívoch, preverila sa kreativita
divadelných súborov a primäla ich dokázať, že tvoriť sa
musí dať aj inak. Pripravujeme ilustrované dabované
príbehy, animovaný seriál “Príbehy z kurína”, hraný seriál,
detektívnu
rozhlasovú
hru,
prednesové
videá
a vymýšľame a učíme sa ďalej. Žiaci sú tvoriví, sú si
vzájomnou oporou a výrazne sa posúvajú v oblasti
štylizácie, improvizácie a hereckého výrazu. Vďaka tejto
situácii sa učíme viac počúvať jeden druhého, učíme sa
byť trpezliví a jednotní. To všetko je pre divadelný
kolektív dôležité.
Verím, že vďaka tejto skúsenosti všetci spoločne
podrastieme a dokážeme, že divadelné umenie a
tvorivorť nepozná hranice.
Mgr. Zuzana Šemeláková
vedúca literárno-dramatického odboru
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Zletel COVID z Činy, tiahol na podolia,
z va
nezničia ho míny, či mínové polia.
Preletel i cez Ural, cez tú veľkú horu.
Napchal sa tam, špinisko, do papúľ
slovenského rodu.

(...)
Mnoho vecí existuje,
za ktoré rád určite buď.
Skús si teraz, v tejto chvíli,
aspoň na pár spomenúť.
Buď rád za búrku - po nej
zbadáš slnko.
Buď rád za háadku, ak
“prepáč” príde.
Buď rád za dážď aj noc tmavú,
pokým tvoj dych neodíde.
Buď rád za náš svet plný krás.
(...)
Veronika Chlebcová (18)

Darmo Dunaj duní, keď bacil za bacilom sa valí.
Ale nám tie vírusyy príučku dali.
Mysleli sme si, že vládneme tejto zemi,
ukázal, kde kto stojí, náš nepriateľ nemý.
Čo len nemý, ešte k tomu krpatý!
A predsa sa vyšplhal na tie naše Karpaty. (...)
Naučilo nás to držať pokope!
A aj keď nás akokoľvek dokope,
rúško berme, nech nevojde ani dvermä!
Vážme si druhého jeden.
Nosme rúšku či noc či je deň.
I keď nemáte na krku vôdzky,
žiadne návštevy či veľké schôdzky.
Lebo uvedomiť by si slovač mala,
čo nám karanténa dala, že rodiny nám
pospájala.
Aby každá ruka pomáhala, starších ľudí
podprierala. (...)
Hugo (17) a Viliam (14) Hrivňákoví

HUDOBNÝ ODBOR
Simon Burcl z klavírnej triedy
Zdenky Cucorovej získal 2. 12.
2020 v Bratislave 2. miesto v
klavírnej suťaži Mladí klaviristi,
ktorá sa konala za prísnych
hygienic-kých opatrení.
Simonovi aj pani učiteľke
srdečne blahoželáme!

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Žijeme zvláštnu "online" dobu, no počítačová graﬁka fungovala v praxi
online skôr, ako to bolo moderné. Graﬁci často fungujú na online báze, či
už pri prijímaní zadania, pri samotnej tvorbe v agentúrach, alebo pri
konzultáciách s klientom. Tento model sa snažíme uplatňovať aj pri
výučbe a myslím si, že nám to ide viac než dobre. So skupinou
začiatočníkov sa nám podarilo prejsť si hlavné nástroje a postupy práce
v Adobe Photoshop, ktorých zvládnutie je základným predpokladom
pre ďalšie pokračovanie. Skupina pokročilých žiakov prešla do
vektorovej graﬁky v programe Adobe Illustrator a snažíme sa zamerať na
technickú stránku našich výstupov, pretože počítačová graﬁka nekončí
tým, že svoju prácu len "uložíme". Pre tlač,
výrobu, zdieľanie na sociálnych sieťach a
ďalšie použitie musí náš výstup spĺňať rôzne
parametre a práve na tie sa v súčasnosti
zameriavame.
Mgr. Marek Štěpánek
lektor počítačovej graﬁky

Výtvarný odbor poslal balík 35 prác na
“Mezinárodní dětskú výtvarnú výstavu Lidice
2021”. Žiaci v rámci online hodín vytvorili práce
na tohtoročnú "lidickú" tému Robot a umelá
inteligencia. Držíme všetkým palce!

V hudobnom odbore robíme koncerty
napriek dištančnému vyučovaniu. Žiaci
púšťajú nás, učiteľov, aj ostatných
spolužiakov do svojich obývačiek a
detských izieb, odkiaľ nám nahrávajú
svoje vystúpenia, ktoré si potom
navzájom posielame. Zostrihy z nich
nájdete aj na facebooku školy.
Ondrej Vydarený, DiS. art.
vedúci hudobného odboru

Medzinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 2021

