




XXIII. Výtvarná kolónia Makovička

Sobota, desiateho decembra... víkend...ale predsa, v škole je rušno, deti veselo stúpa-
jú od pol ôsmej cez vchodové dvere školy. Nebolo vyučovanie, ale Detský tábor výt-
varnej tvorby. Zoskupili sa deti našej školy z nižších a vyšších ročníkov, ale i cezpoľný. 
Už sa nemohli dočkat tohtoročnej Makovičky. Tábor, ktorý predovšetkým umožňu-
je rozvíjať detskú kreativitu, nadväzovať priateľstvá, obohacovať vedomostí o nové 
poznatky,... 
Priatelia Makovičky zo Starej Pazovy, Selenče, Pivnice, Kysáča, Kulpína, Maglića, 
Hložian sa spolu s petrovskými žiakmi o 9h zoskupili v hole školy, kde ich srdečnými 
slovami privítala riaditeľka školy dr. Zdenka Dudićová a zaželala im úspešnú prácu. 
Predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková sa prihovorila žia-
kom a popriala, aby sme sa s takou ochotou i ďalej sa stretávali. Po príhovore sa žiaci 
okamžite dali do práce v troch dielňach, ktoré boli ovplyvnené Zuzkou Medveďovou.  
V dielňach sa pracovalo podľa Zuzky. V jednej dielni žiaci maľovali zátišie, ktoré im 
priblížil profesor Michal Ďurovka, akademický maliar z Kysáča. V druhej dielni sa 
kreslilo zátišie s maliarskym uhľom, v ktorej profesor Ján Agárský, akademický maliar 
zo Starej Pazovy podal inštrukcie k tvorbe. Dieňa, v ktorej sa kreslil mäkkou grafitovou 
ceruzou Zuzkin portrét, odfotený zo štyroch období Zuzky Medveďovej, osvetlila pro-
fesorka Daniela Marková, akademická grafička z Hložian.  Pracovalo sa do 13h, keď sa 
výtvarná tvorba skončila a odišlo sa na obed. 
Dielne hodnotili učitelia, ktorí priviedli svojích nadaných žiakov a zároveň i vied-
li dielne. V zložení Ján Agárský, Michal Ďurovka, Verica Tanackovićová, Miško Bolf a 
Daniela Marková hodnotili žiacke práce. Práca hodnotenia výtvorov žiakov, ktorí sú 
nadaní vôbec nebola ľahká a ako vždy zadala ťažkosti v hodnotení. Práce boli vy-
darené a výnimočné, samozrejme, to neprekvapilo komisiu, ale sa vybralo spomedzi 
najlepších tých, ktorí vo svojej tvorivosti tentokrát preukázali o trochu viacej.
Na umeleckom tábore Makovička sa zúčastnilo 66 účastníkov. V dielňach súťažilo 45 
žiakov. Na záver odmenení žiaci dostali diplomy a vecné odmeny. Materiál a odmeny 
sú zabezpečené z dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bez ktorej by v tých-
to časoch takýto projekt nebolo možné usporiadať. 
V poobedňajších hodinách učinkujúci si urobili obchádzku parku Zuzky Medveďovej, v 
ktorom bola 15. októbra tohto roku z príležitosti jubilea 125. narodenín postavená busta 
s maliarkinou podobizňou. 
V poobedňajších hodinách sme sa rozlúčili. Domov sme sa vybrali unavení, ale s 
pozitívnymi emóciami a plný dojmov z úspešného a tvorivého dňa. 
Na záver školský polrok ukončujeme s dobrou náladou a v tomto roku poslednou 
umeleckou dielňou.



Dielňa v ktorej sa kreslil portret Zuzky Medveďovéj





Odmenení žiaci...

V kategórii portrét

I. cena  
Kalina Stojakovićová, 

ZŠ Žarka Zreňanina, 
Maglić

Najlepšia praca žiakov 
nižších ročníkov 
ZŠ Jána Čajaka
Pavel Hric IV. b 



II. cena 
Veronika Alexyová 
ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

III. cena 
Peter Šuľan 

ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec

II. cena 
Matej Marčok 

ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec



Dielňa v ktorej sa kreslilo zátišie uhľom





Odmenení žiaci...

V kategórii kresba

 I. cena
Tomáš Negru,  8a

ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec



III. cena
Iva Jakušová, 
ZŠ Jozefa Marčoka Dragutína, 
Hložany

III. cena
Sara Marčoková,

ZŠ Ľudovíta Štúra, 
Kysáč

III. cena
Diana Pudelková,
15. október, 
Pivnica

II. cena
Vladimír Boršoš, 
ZŠ Jána Kollára, 
Selenča



Dielňa v ktorej sa maľovalo





Odmenení žiaci...

V kategórii maľba

 I. cena Iva Hrťanová, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč 

 I. cena Klaudia Damaris Elijašová, ZŠ Jána Čajaka,B. Petrovec



II. cena
Nives Ilićová, 
ZŠ Žarka Zreňanina, 
Maglić

III. cena
Doriana Todorovićová, 
ZŠ Hrdinu Janka Čmelíka
St. Pazova

 III. cena
Kristina Morgenštejnová, 

ZŠ Jána Ámosa Komenského,
Kulpín




