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Stroje & zařízení

Univerzální a úsporný
ﬂexotiskový stroj
Gallus ECS 340.
Gallus ECS 340 je přesně to, co potřebujete. Mimořádně efektivně zvládá malé i velké
zakázky, poradí si s potiskem etiket, fólií, plastů i třeba hliníku a bude vám stabilně
sloužit mnoho let. Navíc jej pořídíte překvapivě levně!
Není divu, že Gallus ECS 340 je nejprodávanějším strojem ve své třídě.
www.gallus.ch

HISTÓRIA VIANOČNÉHO OSVETLENIA

Každý deň budú vraj Vianoce

December bol v minulosti považovaný za najtmavší mesiac v roku. Bežným zdrojom osvetlenia bol oheň. Ľudia oslavovali Vianoce zomknutí okolo slávnostného
horiaceho polienka. Toto poleno symbolizovalo návrat slnka počas krátkych zimných dní. Z polienka sa po pár storočiach stal stromček, ohnisko sa premenilo na
sviečky a z tohto magického spojenia vznikli horiace vianočné stromčeky – radosť každého poisťovacieho agenta :) V roku 1908 poisťovne odmietali preplácať
požiare, ktoré vznikli zavinením nevinne sa tváriacej vianočnej dekorácie. Možno
práve to bol impulz, ktorý posunul k životu miniatúrne Edisonove žiarovky na vianočné stromčeky…
História vianočného osvetlenia siaha až do 18. storočia. V tej dobe však ešte neexistovali klasické žiarovky, osvetlenie bolo realizované formou voskových sviec,
z ktorých sa robili adventné vence a dekorácie. Takmer svetelnou rýchlosťou po
tom, čo Edison prišiel so žiarovkou, sa začínajú zdobiť stromčeky a domy, najskôr
v Európe, potom v Severnej Amerike. Postupne sa žiarovky zmenšujú do kompaktnejších rozmerov a uchvacujú pestrosťou farieb. Prvý známy elektrický osvetlený vianočný strom urobil spolupracovník pána Edisona pán Edward H. Johnson.
Tento vianočný stromček, ktorý bol ručne káblovaný s 80-timi červenými, bielymi a modrými žiarovkami, predstavil 22. decembra 1882 vo svojom dome v New
Yorku.
Miestne noviny však ignorovali tento prvý elektricky osvetlený vianočný stromček, videli v tom reklamný ťah s cieľom zviditeľniť „Edison Electric Light Company“. V roku 1900 podniky začali produkovať vianočné osvetlenie,
ktoré
však bovzorka
papiera
lo príliš drahé pre priemerného človeka a až do roku 1930 bolo výsadou vysokej
spoločenskej vrstvy, keďže jedna šnúra vianočných svetiel stála 12 dolárov, čo je
v prepočte na súčasnosť približne 300 dolárov. Podstatný zlom vo výrobe vianočného osvetlenia nastal po druhej svetovej vojne. V Československu s výrobou vianočných žiaroviek začal v Piešťanoch živnostník Šlenc a jeho výrobňa mala názov
Heliand. V období socializmu bola firma poštátnená. V mnohých domácnostiach
však dodnes nájdete tieto kultové a zároveň už nostalgické výrobky.

Slávností bolo, už hádam dosť
každý má svoju pravdu právd.
Čertové kolo, vyliata zlosť
nik nie je zajko ani páv.
Len v dávnych bájkach, víťazí česť
rozum a láska nevinná.
Čoraz viac pravdy, má tvrdá päsť
bude to liečba povinná.
Ref:
Každý deň, budú vraj, Vianoce
ticho šepkajú, ľudia po vonku.
Už sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva
iba kamienok či sladkú salónku.
Súhvezdí právo a modrý koč,
čo nám len zriedka zastaví.
Ľudí tak málo na úzku ľoď,
ktorá má modré zástavy.
Ref:
Každý deň, budú vraj, Vianoce
ticho šepkajú, ľudia po vonku.
Už sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva
iba kamienok či sladkú salónku.

Miro Žbirka, Marián Kochanský
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Matúš Polonec, Svietidlo. Priemyslený dizajn, 3. ročník
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Veronika Mináriková, Svietidlo. Priemyslený dizajn, 3. ročník
Oliver Paulovič, Svietidlo. Priemyslený dizajn, maturitná práca

Jozef Závacký, Svietidlo. Priemyslený dizajn, maturitná práca
Sofia Gašperáková, Svietidlo. Grafický a priestorový dizajn, 2. ročník
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– symbol Vianoc, života a prosperity –
Tradícia zdobenia vianočných stromčekov pochádza z Nemecka.
Na Slovensku bolo zvykom prinášať do príbytkov zelené vetvičky a prútiky. „Nová“ móda sa k nám dostala až koncom 18. storočia, vtedy sa cifrované stromčeky objavili najskôr v mestách. Koncom 19. storočia sa tento zvyk udomácnil na celom našom území.
Ozdobami tradičného slovenského stromčeka sú červené jabĺčka,
sladké medovníčky, ozdoby z dreva, ozdoby zo šúpolia, slamené
ozdoby, cukrové salónky, sviečky ale aj krásne sklenené gule, teda
takzvané vianočné banky.
Na výrobu netradičných vianočných ozdôb potrebujeme
– nožnice
– orezávací nôž
– pravítko
– uhlomer
– kružidlo
– ceruzu
– podložku na rezanie
– lepidlo
– stužky
– rôzne kreatívne papiere (napríklad od firmy ANTALIS)

Ako inšpiráciu ponúkame návrhy prác žiakov II. a III. ročníka.

…VESELÉ PAPIEROVÉ…

5

ROZHOVORY
(skrátený prepis)

Filip Čech (FČ), VŠVU Bratislava
Tomáš Gaj (TG), VŠVU Bratislava
Matúš Polonec (MP), AU B. Bystrica
Mal si dobrý základ z našej strednej školy pre štúdium na vysokej škole?
FČ: Mal som dobrý základ, hlavne čo sa týka dejín výtvarnej kultúry. Podstatné bolo, že som neprišiel úplne mimo na vysokú školu.
Potom som mal dobrý základ čo sa týka kresby, lebo sme na tejto
škole kreslili celkom dosť.
TG: Ja si myslím, že áno. Určite dobrý základ vo vedomostiach čo
sa dejín umenia týka a tak isto aj odborné predmety. A mal som
aj dobrý kolektív, či už učiteľov alebo žiakov, výtvarne zameraných
a to bolo výborné, keďže som sa chcel venovať umeniu.
MP: Základ bol určite dobrý, čo sa týka predmetov ako dejiny výtvarnej kultúry, angličtina, slovenčina alebo odborné predmety, či
už to bolo písmo, kresba ale mali sme aj 3D modelovanie, čo je jeden z predmetov nášho štúdia. Bol to určite široký záber.

Filip Kupčo v rozhovore s Filipom Čechom…

Postrehol si nejaké nedostatky v učive, alebo niečo čo Ti potom chýbalo?
FČ: Nedá sa povedať že nedostatky, lebo tých vecí je tam veľa. Nie
sú to nedostatky ale niekedy sú to skôr zbytočné veci. Niektoré veci netreba brať úplne dopodrobna o všetkom čo, kde, kto. Lebo
tých vecí je veľa a potom Ti to zahlcuje pamäť.
TG: Myslím si, že z učiva ani nie. Na vysokej škole ľudia očakávajú nielen poznatky z učiva, ale skôr to čo človeka baví. Myslím tým
mimoškolské poznatky, to čo človeka zaujíma. Nájsť si svoje témy
a tie ďalej rozvíjať.
MP: Nedostatky nie, ale mohol som viac pracovať a určite som mohol robiť viac tých domácich prác, ktorými sa na vysokej škole dá
zaujať.
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… s Tomášom Gajom…
… a s Matúšom Poloncom

Myslíš si, že študenti tejto školy sa uplatnia v ďalšom živote?
FČ: Určite. Však z môjho ročníka sme traja z dizajnu na vysokých
školách a sú to dobré školy a radíme sa k lepším študentom. Všetci majú šancu sa dostať či už na grafiku alebo fotku, dizajn. Čo sa
týka hercov, tak tam tak isto, od nás išli myslím všetci na vysoké školy.
TG: Myslím si, že táto možnosť tu existuje, či už ísť na vysokú alebo
bez vysokej školy. Poznám ľudí čo vyšli len zo strednej školy a fungujú. Myslím si, že toto je dostatočne kvalitný priestor (stredná škola) na zlepšovanie svojich schopností. Či už výtvarných alebo rozumových a je na každom jednom čo si vie z toho zobrať a ako
s tým naložiť.
MP: Šanca tam určite je. Záleží od každého jedného, ako to kto
pochopí a ako sa pripraví na to ďalej. To zázemie a tie možnosti
(stredná škola) tam sú a naozaj je to len na tom jedincovi či využije
naplno potenciál toho, čo sa mohol naučiť a získať.
Ďalšie zaujímavé odpovede absolventov na otázky súčasných študentov našej školy sa dozviete na facebookovej stránke.
Rozhovor vznkol v rámci školskej akcie „Noc v škole“, ktorá sa konala 23. 11. 2018. Okrem návštevy starších absolventov prispeli
do programu aj pedagógovia: PhDr. Janka Dropková s prezentáciou z Národnej knižnice Baku v Azerbajdžáne, Mgr. Renáta Ižipová
s prezentáciou z Medzinárodnej architektonickej súťaže v Portugalsku a Maria Vladimirova, ktorá so študetami prezentovala účasť
na súťaži Zdrastvuj Rassija v Petrohrade.

Bol to hotový cirkus

Tento rok, skoro v ten istý čas, ako naposledy, s rovnakým úmyslom,
avšak napriek tomu úplne odlišne sa odohráva za dverami, oknami
a stenami našej školy poriadny cirkus. Po chodbách sa plazia
monštrá, v tieňoch môžete spoznať siluety postáv, ktoré vás strašili
v detstve a dokonca, ak sa naozaj sústredíte, započujete pukajúcu
keramickú kožu našich nehybných bábok. Z hercov sa stávajú výtvarníci, z výtvarníkov herci, z pani učiteľky Dropkovej veštica. Sme
inštalatéri, maskéri, kostyméri, riaditelia, fotografi, školníci, upratovači, režiséri. Mohli by ste si pomyslieť, že kvôli našim rozdielnym
povahám, názorom a štýlom bude pre nás ťažké nájsť kompromis,
ale opak je pravdou. Ťaháme za jeden povraz, uvažujeme ako jeden a zdieľame tú istú víziu. Dobre teda, aj u nás sa občas vyskytla neskĺbiteľná trhlina v nabitých časopriestoroch, ale nie je nič, čo
by „nespravili“ trubičky a kaktusový džús.
Už od rána sa v každej vete nachádzajú prísne tajné informácie,
ktoré by v žiadnom prípade nemal počuť prvácky sluchový orgán.
Míňa sa hodina za hodinou, v našich hlavách sa objavujú a miznú
obrazy scén, šťukajú perá a obhrýzajú sa ceruzky. A potom? Potom
to vypuklo. Nosíme héliové bomby, nafukujeme balóny, meníme
sálu a nás na nepoznanie. Dámy a páni, a to všetko v rekordnom
čase. V napätí očakávame prvákov, odoberáme im mobilné zariadenia a zamykáme ich spolu do jednej miestnosti. Prípravy vrcholia, dolaďujeme posledné detaily, kontrolujeme rekvizity, zhasíname.
Do sály vstupujú hostia, potom prváci a nakoniec trochu rozhorčená upratovačka. Program začína. Úlohy pozostávajú z klasických stredovekých mučiacich metód – tancovanie s pohármi v rukách, naháňanie jablka na udici, obťahovanie ležiaceho partnera
pomocou fixky v ústach, šľahanie vajíčok. Prváci vykonávajú zadania s prehľadom a úspešne. Všetci, nikto nie je menej. Oficiálne sa
stávajú našou súčasťou, pasujeme ich, berieme pod svoje ochranné krídla. Fotíme sa, upratujeme po sebe, rozdávame úsmevy. Ani
sme sa nenazdali a je po všetkom.
Ešte však nekončím, nesmiem zabudnúť poďakovať pani učiteľke
Dropkovej, za jej ochotu a voľný čas, ktorý nám venovala, Vanesse Telúchovej a Sárke Brehovskej za pomoc s osvetlením a ozvučením. Ďakujem aj svojim spolužiakom, za vytrvalosť, kreativitu
a profesionalitu ich prístupu a taktiež publiku, ktoré s nami zdieľalo priebeh programu. Náš cirkus predáva štafetu ďalej a veríme, že
na budúci rok budeme svedkami ďalšieho skvelého pasovacieho
večierka. Ďakujeme!
S. Kucková
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T L M AČE

V dňoch 14. – 16. septembra 2018 sme sa pod záštitou Martinského
divadla mladých zúčastnili na Divadelných dňoch pod Slovenskou
bránou Memoriál bratov Držíkovcov v Tlmačoch. Je to prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla
mladých, kde sme medzi šiestimi súbormi vystúpili aj my, s autorskou maturitnou inscenáciou The Bitches v réžií Michala Tomasyho, ktorá mala na tomto festivale už svoju 6. reprízu. Študentky našej školy pomáhali ako dobrovoľníčky a aj spolu s nimi sme zažili
naozaj nádherný divadelný víkend, kde sme si spoločne zasúťažili
v kvíze, zaspievali karaoke, pozreli predstavenia za ktoré sa následne hlasovalo, zúčastnili sme sa kritiky, kde sme ako súbor boli prvýkrát hodnotený inak. Divadelné dni obsahovali 2 ocenenia a to: Cenu diváckeho oka a Hlavnú výhru vo výške 500 €. Ani vo sne by nás
nenapadlo, že vyhráme všetko čo sa dá. Som veľmi vďačná, že som
sa s týmito úžasnými ľuďmi mohla zúčastniť tohoto festivalu, z ktorého máme nezabudnuteľnú pamiatku v podobe dvoch nádherných cien. Ďakujem!
A.M.

Festival RUSKÁ PIESEŇ NAD DUNAJOM
Necelé dva plnohodnotne strávené dni na festivale Ruská pieseň
nad Dunajom, boli pre mňa obohacujúce a naplnené radosťou.
Mali sme možnosť stráviť ich s ľudmi, ktorým je blízka ruská kultúra, hudba a Rusko samotné. Sú to ľudia priateľskí, prajní a najmä
štedrí a pohostinní. Počas celého festivalu sme vnímali príjemnú
atmosféru. Načerpali sme nové skúsenosti, užili si spontánnosť ľudí pochádzajúcich z Ruských miest. Smiali sme sa, usmievali, spievali a napokon aj vyhrali cenu poroty. Našim duetom Mir bez ljubvi v preklade Svet bez lásky sme chceli ľuďom povedať, že láska je
pre svet nevyhnutná a že práve ona robí svet krajším.
Napokon sa chcem veľmi poďakovať za možnosť byť súčasťou
tohto skvelého festivalu pani učiteľke Vladimirovej. Takisto mojej
skvelej pani učiteľke spevu Katke Dírerovej, ktorá nás na festival
pripravovala po speváckej stránke a napokon aj s nami spievala.
A môjmu spolužiakovi a kamarátovi Tinkovi Tarabovi s ktorým sme
duet spievali. Okrem dobrého pocitu sme vyhrali aj lístky na koncert populárnej ruskej hudobnej skupiny Ljube. A teda sa veľmi tešíme na ďalšie spojenia s ruskou hudbou a s príjemným temperamentom obyvateľov veľkolepých ruských miest.
Eva Gribová, Ružomberok

VIANOCE
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Čo sú Vianoce?
Posledné stránky v kalendári,
ktorými sa lúči s nami končiaci sa rok?
Takéto ponímanie Vianoc by bolo prázdne
a ničím nás nenaplňujúce.
Veď VIANOCE sú Sviatky pokoja a zmierenia,
lásky, pokory a zblíženia.
Vianoce sú: vôňa ihličia, vanilky a škorice,
vôňa vianočného pečiva a domáceho chlebíka,
vôňa čistoty, plápolajúcich sviečok a vianočnej kapustnice.
Vianoce sú: keď slávnostná nálada zavládne v každej rodine
a odvšadiaľ vyžaruje láska a pohoda,
keď sa stôl prehýba pod ťarchou dobrôt,
keď sa rozžiari vianočný stromček,
praská oheň v kozube
a v celom dome vládne súdržnosť a harmónia.
Vianoce sú: keď sa srdcia otvárajú
a tisnú sa slzy radosti do očí,
keď detské duše vo vytržení čakajú,
aké prekvapenia uvidia pod stromčekom ich oči,
keď ľúbostné tóny „Tichej noci“
rozochvejú celé naše telo
a zahniezdia sa v našom srdci.
Vianoce sú: keď zahodíme všetko, čo nás tlačí k zemi,
každému odpustíme a zavládne pokoj v našej duši,
keď srdce naplníme iba láskou a nežnosťou
a cez múdrosť odhodíme všetko, čo nás ťaží na duši.
Vianoce sú: keď snehové vločky tíško padajú
a sneh vrždí pod nohami,
keď biela perina umocní vianočné rozjímanie,
keď nikto nie je sám, ale zacíti blízke pohladenie
a vieme sa zastaviť v uponáhľaní.
Veď VIANOCE sú najkrajšie sviatky roka!
Nech nás ich čaro sprevádza po celý ďalší rok!
Foto a text Marcela Pajurková
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ČASTUŠKY ZO STUŠKOVEJ

Po tri roky žiadna zmena,
škola ju vždy vyznamená.
Zdá sa nudná? Zdanie klame,
dobrý dôkaz na to máme.
Na javisku fíha, fúha,
viete aké ksichty strúha!
(Kristínka Babicová)
Toto dievča, buď si istý,
hovorí vždy, čo si myslí.
Chichí, chachá, špásy, fóry,
keď prepískne, povie: sorry!
Prinesie nám z Kuby fľašu,
veď poznáte Chantal našu.
(Chantalka Bachová)
Každý má rád túto milú
vyznávačku street-art štýlu.
V ušiach diery ako do sveta,
vždy je cool a svojsky odetá.
V BIO hrudi EKO srdce bije,
pre istotu nerátajte absencie!
(Alicka Bíziková)
Baba bujne brčkavá,
partia je lákavá.
Občas frfle, občas repce,
učiť sa jej veľmi nechce.
A keď riešia, kto zas chýba,
no kto, predsa naša Biba!
(Bianka Bielická)
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Usmievavá blondína,
taká triedna mamina.
Všetkých nás dá do laty,
poslúchame raz dva tri.
A ak nie tak teda,
pokoja nám nedá!
(Agátka Gažová)
Prísna vie byť na seba,
nútiť ju ver netreba.
Vedomá si cieľa,
dosiahnuť chce veľa.
Čo k nej ešte dodám?
Nuž, baví ju móda.

Aj šikovná, nič to za to,
keď chce, vie byť žienka táto.
Radíme jej, hoc sa zlostí,
nech sa zbaví lenivosti!
(Radka Kalajová)
S logikou je kamarátka,
múdra hlávka je to skrátka.
Nechýba jej rozvaha,
mame doma pomáha.
Čo sa iným nehodí, to sa u nej ráta,
radšej robiť úlohy ako strážiť brata.
(Lenka Katrenčíková)
Kto je spásou našej triedy?
Kto nám dvíha priemer šedý?
Pozitív má veľa,
je bystrá a je skvelá.
Sme fakt šťastní, že Ťa máme!
Tak znie odkaz tejto dáme.
(Kristínka Klocháňová)

Je to žena, pojašená, nik jej nestačí.
Ak sa mýlim, nech mi prepáči.
Všimli sme si, že je bledá,
vraj jej škola spávať nedá.
Často kričí, zo sna, rata!
Myslím, že ju klavír máta.
(Natálka Janolková)
Chutný zjav a detské líca,
pohľadná je táto cica.

Veľká duša, malé pivo,
Značka: je s ňou stále živo.
Vlasy prudko brčkavé,
hrdo nosí na hlave,
a v hlave starosti
čím nás dnes pohostiť.
(Kristínka Paulínyová)
Pekná slečna,
deva driečna.
Čierne linky, modré oči,
hneď srdce búši a všetko sa točí.
A koho srdce? Je to dráma!
Nuž srdce nášho lapaja – Sama.
Éééj, ten Samo sa má!
(Bianka Pavolková)
Krásna, sexi, príma kočka,
tmavé vlasy, tmavé očká.
K ideálu iba,
kúsoček jej chýba.
Nerobí si z toho nič,
slovník má jak pohonič.
(Nika Rejková)
Baba- rebel od kosti,
často stvára blbosti.
Nikdy z boja nezuteká,
nechýba jej odvaha,
trúfnuť si aj na Klimeka?
Nech jej Pán Boh pomáha!
(Natálka Slovíková)
Ako máčik žieňa drobné,
tiché, šikovné a skromné.
Indizajn aj fotošop,

Biela pleť a tmavé vlasy,
Snehulienka je to asi.
Snehulienka z Oravy,
zahoď všetky obavy.
Zariadi vždy, čo je treba,
poslal nám ju tam ten z neba.
(Vanesska Teluchová)
Pozri, ide bábika.
Jój, nič sa jej netýka.
Svet je pre ňu gombička,
škola, starosť maličká.
Ako facka jasná vec,
je z nej bohém – umelec.
(Emka Uškovitsová)
Vkusný rámik okuliar
zdobí ďalšej slečne tvár.
Vlasy blond a oči nebeské,
možno treba siahnuť po lieske.
Má priveľa energie,
sto čertov s ňou občas šije.
(Kristínka Zatloukalová)

Je Ti zima dievčatko?
Dozviete sa zakrátko.
Krehká, nežná, ale beda,
po hlave si skákať nedá,
naštve sa a basta,
to je pravá Nasťa!
(Natálka Machunková)

(Evka Gribová)
Takú slečnu stretneš zriedka,
je bývalá mažoretka.
Muzikál ju veľmi láka,
preto stále tvrdo maká.
Obecenstvo šušká,
áno, je to Hruška!
(Kristínka Hrušková)

v grafike je ona TOP!
S čím si ale netyká?
Tuším je to matika.
(Veronika Tatarková)

Kto nám zostal? Už len chlapi.
Sú len dvaja, to Vás trápi?
Načo viac, veď nám to stačí,
kochajte sa, nech sa páči.
Sú to prosím rarity,
nič na úkor kvality!
Tí tu nie sú omylom,
tlieskame im obidvom!
(Miško Babčo a Timko Taraba)
Žeby koniec, už sú všetci?
Čoby všetci, to sú kecy!
Stala by sa chyba,
niekto totiž chýba!
Rok 2017, jún,
druhou A sa šíri strašná správa!
Celá trieda je dnes bledá ako krieda!
Hlavne herci.
Rozhlas hlási,
kričia virtuálne hlasy.
Pomóc, je to istá vec,
priletí k nám topoľčiansky votrelec.
A čo teraz, čo sa stane?
Máme vôbec dáke zbrane?
Kto nás zbaví beštie?
Kto tú mrchu zabije?
Bože, to je koniec party
a s tým nie sú žiadne žarty.
Ozaj, žiadne žarty.
…
Vtedy boli riadne na dne,
nik z nich nevedel,
prosím, že k nim Baďa sadne
jak riť na šerbeľ!
(Barborka Benčíková)
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ANDREJ SLÁDKOVIČ A DNEŠNÍ BÁSNICI

Na hodine slovenského jazyka a literatúry mali žiaci 1. ročníka za úlohy vybrať si jednu strofu z diela Marína od Andreja Sládkoviča
a prebásniť ju tak, aby zachovali hlavnú myšlienku, ale zároveň nepoužili tie isté slová ako autor. Kreativite sa medze u nás nekladú,
a tak vám prinášame výsledok ich práce…

Hen ponad Martin kniha plachtí,
na stranách sa unáša strieborných,
nevznášaj sa v meste božských slastí,
brat, z koreňov hlbokých!
ukradne ho obloha z tých pochmúrnych,
chvíľ jeho nižšej zúfalosti,
v sviečkach tvojich žltošatých,
pozemský náš pocit poltí!
Michal Gallo, Klára Pavlíková
Krajina mladá, kolíska moja,
aj veža mojich kostí.
V teba mám krásnych pohľadov dvoje
a dve srdcia v dosti.
Aká je prenádherná tá moja milá, aká láska k nej splanulá.
Tak aj k tebe kolíska moja.
Aká je krásna kolíska moja, taká krásna aj milá Marína.
Daniel Konček, Júlia Kuglerová
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Otvorené dvere ticho volajú
sladkú žiadosť nespavú.
Nízke okná žiakov vyzývajú
Do školy mĺkvo sa ponáhľajú.
A tam stojačky nemo spriada písomky,
mrká do hlbín znania,
cez temnú škálu noticky žiakov skormútenosť prepadá,
no lahodný ton zazvučí
i hypotéza vraví: koniec tejto hodiny.
Ema Brescherová
Život náš rozprávkou zbytočnou.
Necítiš nič úspešného.
Myšlienka je v ňom chválenou,
a prácu považuj za svätého.
Veci nenávisti si často navlieka.
Svet nepotrebných potrieb často narieka.
Verný iba nevere,
lehota pridá do hlasu! Rečieš, mi smutno.
Len hlas, viem to, mieni vyrieknuť to,
smútok na smrť prispeje.

Potme Hoot

Ja mám chuť,
chuť po láske píšem krásou očarený
a moje srdce počuť v hlase.
Ostal som úplne zaskočený.
Jej krása žiari ako hviezdy,
ona je najvýraznejšia na nebi,
ona mi city rozbíja,
ona je mojou zápletkou,
no nehou, svetom, svetlom, temnotou,
mojim všetkým milovaná, Mária.
Alexandra Králiková, Daniel Dička
Spáľ všetky naše spomienky,
vytrhni poslednej nádeje korienky,
prebuď sa do iného života,
tam, kde láskou ťa už nespútam.
Prepočuj sŕdc našich spev,
no nikto mi ťa z vnútra nevyberie,
no nik plameň lásky vo mne neuhasí.
Aj keby zhodila si ma do zabudnutia priepasti,
našu pieseň budem spievať z plných pľúc,
vzduchom bude sa niesť na všetky strany.
Veronika Šverčíková, Lenka Berková
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Ťažko mi je tvojich pier sa vzdať.
Ťažko mi na teba nemyslieť.
Ťažko mi tvoju ruku si nevziať.
Ťažko mi bez teba život premyslieť.
Ťažko mi vínom citu sa neopiť.
Ťažko mi bez teba žiť.
Ťažko mi v búrkach s tebou neostať.
Ťažko mi s ľúbením neprestať.
Ťažko mi umrieť bez teba.
Keď chcem umrieť pre teba.
Maxi Gontková, Sára Ondríková

Lucia Janíková, Viktória Kadášová
Prečo je mladosť určená vekom?
Krása a sila ju zaručí?
Či vráti sa heslom, či liekom?
Nik ťa k nej nepriučí.
Mladosť je chtíč, túžba živá,
je krása, čo bez krásy kríva,
je nepokoja klbko prekliate,
je velikosť, čo stupienok hľadá,
je hviezd na nebi veľká záplata,
je srdce vášňou zaliate.
Viktória Králinská

Značka oblečenia pochádzajúca od študentky z našej školy. Jej zámerom je vytvárať zaujímavé oblečenie pre mladých ľudí. Návrhy, motívy a vzory sú na oblečení prevedené pomocou výšivky. Zatiaľ je projekt PotmeHoot na úplnom začiatku, ale nápadov
na nové oblečenie už je veľa.
Sledujte na facebookovej stránke alebo na Instagrame.

Európske turné inscenácie MILIONÁR

v detailoch – pravdivo a pikantne!
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Vážení čitatelia nášho školského časopisu!
My, tohtoroční štvrtáci, by sme sa s Vami radi podelili o fotky a zážitky z cestovania alebo samotných repríz nášho predstavenia MILIONÁR. Navštívili sme Trstenú, neďaleký Liptovský Mikuláš, Sučany a v neposlednom rade sme publikum zabavili aj v Kine Strojár
v Martine. Po Vianociach nás čaká ešte jedna repríza a derniéra…
Ako iste viete, prioritou bolo spropagovať našu školu pre žiakov 8.
a 9. ročníkov základných škôl a priblížiť im herecký a výtvarnícky
odbor. Môžme svedomito povedať, že sme sa snažili čo najdetailnejšie opísať ako to chodí v hereckom, ale aj vo výtvarníckom odbore. V Liptovskom Mikuláši prebehla po predstavení diskusia, kde
sa mohli žiaci spýtať na všetko čo ich zaujímalo. Takže ak by ste na
talentovkách viedli rozhovor s niekým, kto bude hovoriť o našom
úžasnom výkone, ktorý ho prilákal nečudujte sa;-)
TRSTENÁ
16. októbra 2018
Samotná cesta do Trstenej bola zábavná. Rekvizity sme tentokrát
nezmestili do auta pána Tomasyho a tak nám nezostalo nič iné len
ich odniesť pod pazuchou až na Oravu. Zvolili sme cestu vlakmi,
ktoré tentokrát nehoreli – horeli srdcia našich nedočkavých fanúšikov na Orave. V zhone a zmätku sa poniektorým z nás nepodarilo kúpiť si lístok na rýchlik do Kraľovian. Keď spomínaní čierni pasažieri vystúpili z rýchlika, nasledovala cesta Oravkou, v ktorej nás
jedna pani počastovala výrazom „iní“ asi na základe tých detských
stoličiek, ktoré sme so sebou vliekli a istú rolu určite zohral aj náš
herecký temperament (šokantne). Táto pani sa stala našou kamoškou, neskôr Agátku dojala prostredníctvom svojich životných príbehov k slzám (V siedmom nebi LIVE) a nakoniec sme zistili, že je
to stará mama nášho výtvarníka Miška Gaža. Pozrime sa aký je ten
svet malý – Look How Small This World Is!
Hrali sme v utorok a kvôli nášmu komfortu, na ktorý pán učiteľ
vždy myslí, sme odchádzali už v pondelok večer – ubytovaní sme
boli v Hoteli Skalka. Tvrdé oravské podnebie sme vďaka raňajkám
v hoteli zvládli hravo. Veľmi pekný, zrekonštruovaný kultúrny dom,
v ktorom sa nám hralo naozaj príjemne, sa zaplnil energiou a rozličnými hlasmi, keď do neho docválali žiaci z okolitých základných škôl. Naša Baďa (tradične) navodí dobrú atmosféru pred každým Milionárom, pretože ona otvára celé predstavenie. Interakcia
s publikom sa osvedčila a dobre naštartuje našich 55 minút ume-

leckých výkonov. Po predstavení v Trstenej sme boli sami prekvapení z toľkej pozitívnej reakcie. Viaceré diváčky (aj diviačky) prišli
k nám na pódium, aby sme sa porozprávali no a jedna sa neubránila a prevalcovaná emóciami našu Kristínku (alias Mendy) vyobímala od radosti a nadšenia. Z takýchto reakcií máme vždy naozaj
úprimnú radosť. No a keďže našej Jantal je Trstená veľmi blízka,
urobila nám po predstavení prehliadku mesta a voľný čas sme vyplnili obedom alebo prechádzkou po námestí (ako dôchodcovia).
- oravskú časť turné zdokumentovali Agáta AGLAJA Gažová
a Kristína KOMJATNÁ Babicová LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
19. novembra 2018
Nuž, Liptáci nielenže prišli, ale doniesli so sebou aj darčekový kôš –
konkrétne ZŠ Hradná z Liptovského Hrádku (tam musia byť všetci
ľudia super). Niekto zďobal slnečnicové semiačka a niekto sladkosti, podaktorí wasabi pochutiny. Jeden ujo z mikulášškej pobočky Matice slovenskej nám poradil aj pár jazykolamov – Komjatná
(Kristína Babicová) ho okamžite spacifikovala a pokračovali sme
v debate so žiakmi, ktorí boli naozaj milí – spolu s ich pedagógmi.
Počas takýchto zájazdov/výjazdov zistíte, že od učiteľa závisí veľmi
veľa (napríklad to, či vôbec so svojimi žiakmi príde na predstavenie) a liptovskí učitelia sa predviedli naozaj v dobrom svetle. Mikuláš bol jednoducho tip top. Top tip…
SUČANY
4. decembra 2018
V Sučanoch bolo v publiku 42 dokonalých dôchodcov, ktorí sa
okrem predstavenia dočkali aj vianočného daru – koledy v podaní
štvrtákov, ktorú sučianskym dôchodcom „naservírovali“ hneď po
klaňačke. Idilickú atmosféru Vianoc a diváckeho zážitku vystriedala
hádka ohľadom dvojhlasu v speve koledy. Peace and Joy!
- radosť z Mikuláša a sučiansky sentiment zachytil M. Tomasy MARTIN
10. decembra 2018
Nasledujúci časový harmonogram poskytuje presnú náplň času od 6:54 do 10:56 v deň naplánovaného predstavenia Milionár
v Martine v budove kina Strojár, v rámci turné po okolí (v maximálnej vzdialenosti do 100 km od rodného Martina).
6:54 – Bibka Bé netrpezlivo stepuje pred vchodom do budovy Kina Strojár. Neskôr v rannom prítmí zbadá tmou sa brodiacu Evku
Gé v optimisticky ružovej.
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BURZA STREDNÝCH ŠKÔL
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6:55 – Evka Gé sa chce dostať dnu, kvôli riziku zvlhnutia jej superbombastických vĺn, ktoré boli vytvorené kvôli črtám jej postavy
Adele von der Breeze. Po namáhavom otvorení dvier dostane zarážajúcu odpoveď od pána upratovača, ktorá znie nasledovne: „To vy
už idete hrať? Ta, ja ešte dlážku umývam. Nieže mi to pošliapate!“
6:58 – Evka Gé s Bibkou Bé a s Ovečkou Pé sa snažia preletieť ponad čerstvo umytú dlážku. Neskôr v pozícii „relivé“ nenápadne
prechádzajú po šmykľavých dlaždiciach.
6:59 – Vyššie uvedené študentky maturitného ročníka sa stretávajú s ich hereckým pedagógom Mgr. žart pánom učiteľom Té. Už
v týchto skorých ranných hodinách im dáva úvodnú prednášku
o dôležitosti nosnosti hlasu v takomto gigantickom priestore.
7:07 – Do šatne prichádzajú zvyšné študentky a študenti maturitného ročníka. Menovite: Agátka Gé, Kristínka Bé, Ú Es Bé, Dé Vé Dé,
Ká Dé Há, Es Há Dé Ká, Natália Jé, Hruška Ká, Vaness Té, Natália Es,
Emmka Ú, Nasťa Em, Baďa Bé, Timko Té, Miško Bé a naša kamarátka
a–študentka tretieho ročníka Sárka Bé.
8:07 – Kristínka Bé s pohľadom prosiaceho kocúra v čižmách žiada o nalíčenie jej krásnej pleti – z dôvodu neznalosti maľovania
očných tieňov. Aj napriek doporučeniu jej spolužiačok sa radikálne odmieta zúčastniť kurzu maľovania očných tieňov pod profesionálny vedením Kristíny Haha.
8:08 – 8:45 – Študentky a študenti maturitného ročníka sa obliekajú do svojich konečne nezapáchajúcich a opraných kostýmov.
8:45 – 9:00 – Pán Mgr. žart Tomasy Té, nám ohlasuje príchod posledných škôl a prikazuje maximálne nasadenie, sústredenie, energiu a nadpriemernú hlasovú intenzitu lebo inak (citujem): „Vás
zmasakrujem, ak vás nebude počuť, more!“
9:04 – Pán Mgr. žart Tomasy Té ohlasuje plný stav t. j. cca 260 tínedžerských hláv.
9:05 – Pán Mgr. žart Tomasy Té sa práve zbláznil.
9:07 – Pán Mgr. žart Tomasy je tu opäť a tentokrát spúšťa predstavenie (ta, on zna šičke robic).
9:08 – 10:01 – Takmer nadľudské nasadenie študentov herectva; jasajúce, miestami dokonca burácajúce publikum dostatočne zainteresovaných tínedžerov.
10:05 – Prvá odvážna tínedžerka so skromným pohľadom trieli z hľadiska rovno na javisko za neúspešne liečenou alkoholičkou
„Adele Vander Breeze“ a prosí ju, aby sa s ňou mohla odfotiť.
10:06 – 10:27 – Následne sa rozprúdia ďalšie a ďalšie záujmy o fotenia s obľúbenými postavami… #hollywood #actorslife #konecnesomslavna #normalnesomspocena.

Aj tento rok sme sa aktívne zúčastnili na prezentácii stredných škôl
v Nižnej, Námestove a v Martine.

10:28 – 10:55 – Rýchle, ale dôkladné balenie scény počnúc skladaním diek a končiac nakladaním gaučov na vlečku za autom pána
školníka Jé a následný odvoz do školy.
10:56 – Odchod na obed. Začína sa prejavovať hypoglykémia
(hlavne u Timka Té a Mgr. žarta Té)
- tieto chválospevy spísala Eva GRIBA Gribová …doslov
Milí moji maturanti, keď som Vás prvýkrát uvidel (10. apríla 2017),
netušil som, že mimozemšťania stojaci predo mnou sa raz budú
suverénne stavať na javiská pred bezbranné deti Žilinského samosprávneho kraja v tvrdých regiónoch ako sú Orava, Liptov a Turiec.
Milionára sa nám podarilo naskúšať popri všetkých „povinných
jazdách“ tretieho ročníka a už to bol zázrak. Priznám sa, že už ani
neviem, kedy mi napadlo, že by sme sa mohli vydať na vandrovku po blízkych mestách, ale viem, že už vtedy som vedel, že to nebude jednoduché a že schodnejšou cestou bude možno vzdať sa
tohto nápadu. Nechcem sa nijako sťažovať, ale je to naozaj náročné zabezpečiť priestor na hranie, obstarať a obslúžiť techniku, zabezpečiť prepravu, stravu a ubytovanie za čo najmenšie finančné
náklady, robiť dozor (špeciálne Vám – nevyspytateľným živočíchom) a najmä – nalákať divákov, v našom prípade deviate ročníky
základných škôl. Maily, telefonáty, prosby, kompromisy… Do toho
všetky tie komplikácie, ktoré neočakávate, na ktoré nie ste pripravení. ALE PODARILO SA! A podarilo sa to aj vďaka pánovi riaditeľovi, ktorý s pani Mečkovou a Gregorovou zabezpečili 260 divákov v Martine, podarilo sa to aj vďaka ostatným pedagógom, ktorí
Vás uvoľnili z vyučovania a všetkým, ktorí nám podali pomocnú ruku (zamestnanci MsKS v Trstenej, metodici Liptovského kultúrneho strediska…). Milionára zatiaľ videlo 700 ôsmakov a deviatakov
a ak všetko pôjde dobre, tak ďalších 280 ho uvidí v januári. To je
náš spoločný úspech. Buďte naň hrdý tak, ako som ja hrdý na Vás!
Keď som Vás na konci júna 2017 trochu viacej spoznal, bolo mi ľúto, že ste boli už druháci a že som mal o dva roky menej času zažiť s Vami to, čo niektorí môžu zažívať celé štyri roky stredoškolského štúdia. A vidíte, teraz mám pocit, že sme tie dva „stratené“
roky dobehli. Možno aj predbehli. Užívajte si zvyšné mesiace na
SHDK a makajte na sebe.
By the way, jediným skutočným MILIONÁROM som tu ja – vďaka
zážitkom s Vami.
- Michal Tomasy -
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MÁGIA OD ADVENTU DO TROCH KRÁĽOV
alebo TRADIČNÉ VIANOCE V SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ KULTÚRE

ADVENT
Advent je začiatok kresťanského liturgického roka, obdobie štyroch týždňov pred Vianocami začínajúce nedeľou, najbližšou ku
dňu Kataríny (25. november). Symbolizuje mýtický čas štyroch tisícročí od biblického stvorenia sveta do narodenia Krista. Aby cirkev vykorenila predslnovratové zábavy a hry obľúbené v stredovekej Európe, zakázala počas adventu tanečné zábavy aj svadby.
Preto posledná tanečná zábava pred Vianocami bývala (a dodnes
aj býva) na Katarínu. Výnimkou boli študentské mikulášske zábavy
a tanečné venčeky v mestách.
V tradičnej kultúre je spätý s predstavou o magickom význame začiatku, ktorý môže v zlom či dobrom ovplyvniť budúcnosť prostredníctvom nadprirodzených síl. Vypĺňajú ho ochranné obyčaje, ľúbostné čary, veštenie, obchôdzky s maskami, vinšovanie
a zákaz ženských prác. Na východnom Slovensku zatvárali dvere
v hospodárstve počas ranného adventného zvonenia, aby bosorky nemohli škodiť ľuďom a domácim zvieratám. V okolí Topoľčian
si dievčatá veštili budúceho ženícha pomocou kántrovnice – nite
upradenej, ozváranej (požutej), usušenej a vyšitej na handričke,
ktorú si dievča, sediac na jednom mieste, pripravilo a na noc dalo pod hlavu. Z mestského prostredia sa na vidiek rozšírila najmä
v poslednom dvadsaťročí výzdoba interiéru adventnými vencami
so štyrmi sviecami, ktoré sa v niektorých lokalitách dávajú posvätiť v kostole.
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VIANOCE
Kresťanské sviatky na počesť narodenia Krista boli pôvodne sviatkami zimného slnovratu. 25. december oslavovaný ako deň znovuzrodenia Slnka ustanovila v 4. storočí kresťanská cirkev za deň
narodenia Krista. Podľa starorímskeho vzoru sa začínajú v predvečer sviatku, na vigíliu a trvajú od 24. do 27. decembra (Štedrý deň,
Božie narodenie, Štefan, Ján Evanjelista), vianočný cyklus v cirkevnom kalendári však trvá od 24. decembra do 6. januára. V tradičnej
kultúre Slovenska vianočné a novoročné obyčaje splynuli. Ich staršia verzia – magické úkony a zákazy boli zamerané na zabezpečenie prosperity, pozitívne ovplyvnenie prírody, zdravia, života, na
veštby a pranostiky, predpovede úrody, vydaja, narodenia, úmrtia. Takýto význam mali obchôdzky s maskami, tancami, koledami,
vinšami. Prostriedkami na dosiahnutie cieľov bolo aj umývanie sa
v tečúcej vode, dodržiavanie pôstu a mnohých zákazov. Dôležitú
úlohu zohrávala zeleň, najmä vianočný stromček, okolo ktorého
sa postupne rozvinul rituál obdarovania. Udržujú sa javy, ktoré potvrdzujú rodinnú súdržnosť, drobné zábavné prejavy veštenia, vinšovanie, koledy, miestami vianočné hry.
VIANOČNÝ STROMČEK
Inak nazývaný aj jezuľan, polazník, kriskindl, podľažnik. Znak Vianoc, novodobá forma symbolu života a prosperity, zelene. Obyčaj
prinášať do domu ihličnatý stromček, zdobiť ho ovocím, ozdobami, pečivom a sviečkami sa na Slovensko šíril od konca 18. storočia
z nemeckých a rakúskych miest. Do vidieckej kultúry prenikal v období od konca 19. do 30. rokov 20. storočia, na severovýchod územia neskôr. Do polovice 20. storočia sa v tradícii na východnom
Slovensku zachovali aj staršie obradové predmety – posledný
snop, slamený stromček. Ihličnatý vianočný stromček nadviazal
na ozdobovanie príbytku zelenými vetvičkami a v zmysle štedrovečernej obradovosti sa mu pripisovala prosperitná a ochranná
funkcia (zapichoval sa do hnoja, ihličie sa ukladalo do siatin, podkladalo sa pod sliepky). Postupnú estetizáciu charakterizujú zmeny
v umiestnení (pripevnený na hrade nad stolom, neskôr upevnený
v podstavci), veľkosti a výzdobe stromčeka. V prvej tretine 20. storočia sa podeň začali dávať darčeky pre členov rodiny. V obciach,

kde chodil farár po kolede na Tri krále, mohli deti oberať sladkosti
až z posväteného stromčeka. Dodnes sa ponecháva v dome spravidla do Troch kráľov. Veľké vianočné stromy sa stavajú na námestiach miest, mestských častí, mestečiek a obcí.
SLAMENÝ STROMČEK
(kvočka, pavúk, muší raj) bol obradový vianočný alebo dožinkový
predmet, symbol úrody; predchodca vianočného stromčeka, znak
Vianoc. Zhotovoval sa z najkrajších klasov alebo z posledného požatého obilia. Na niektorých miestach severného Slovenska sa ako
symbol úrody robil už na dožinky, posväcoval 15. augusta v kostole a na Štedrý deň zavesil nad stôl. Z posledného snopu ho zhotovovali pred Štedrým dňom. Najčastejšie do zemiaka zapichovali
klásky, ktoré ozdobovali farebnými papierikmi. Po dni Troch kráľov
zrnká z neho vkladali medzi siatiny, používali proti búrke, prípadne
si ho ponechali až do dožiniek. Do 70. rokov 20. storočia sa uchoval ako jeden z vianočných symbolov najmä u Rusínov na severovýchode Slovenska.
ŠTEDRÝ VEČER (Badňak, Dohviezdny večer, Kračun, Posviat hvizdy,
Pôstny večer, Svätý večer)
V tradičnej kultúre Slovenska začínal zjavením sa prvej hviezdy
oznámeným v celej dedine streľbou alebo zvonením zvonov
a zapálením sviečky na stole. Večera začínala modlitbou, konzumovali sa vianočné jedlá a vykonávali sa magické úkony. Budúca úroda sa veštila z uvareného hrachu hádzaného na stenu –
počet prilepených hrachov predpovedal počet kôp žita či ovsa
v budúcom roku. Stav zdravia sa veštil pomocou plameňa sviečky: na koho stranu ukazoval, ten mal do roka zomrieť; z rozkrojeného jablka, rozlúsknutého orecha – ich zdravé jadrá znamenali
zdravie. Dievčatá si veštili vydaj trasením slamených striech: podľa vypadnutého zrnka sa mala vydať buď za bohatého (pšeničné)
alebo chudobného (ovsené). Z dvanástich posolených lupeňov cibule (cibuľový kalendár) sa veštilo počasie celého roka. Kresťanský význam sviatku vyjadrovalo spievanie kolied po večeri v kruhu
rodiny alebo pod oknami. Polnočná omša bola u rímskych katolíkov vyvrcholením večera a ukončením pôstu. Verilo sa, že o polnoci sa mení v potoku voda na víno, dobytok hovorí ľudskou rečou, otvára sa nebo a na zem prichádzajú dušičky a anjeli. Pre nich
sa piekli koláče – duše (Pohronie), nechávali na stole omrvinky alebo bochník chleba. Z jedál dostali domáce zvieratá, voda i oheň.
Vianočný dar v dnešnom chápaní (darčeky, ktoré nosí Ježiško) bol
v tradičnej kultúre Slovenska neznámy a rozšíril sa spolu s vianočným stromčekom. Dar mal pôvodne podobu vinša, piesne, výslužky. Poverové predstavy postupne zanikli a rozsah obyčajov sa zúžil. Do súčasnosti pretrvávajú niektoré veštenia ako zábavný prvok
ozvláštňujúci sviatočnú atmosféru, výzdoba domu, úprava stola,
obdarovávanie, spievanie kolied, vianočné jedlá.
VIANOČNÉ JEDLÁ
Vianočné hodovanie s podávaním obradových a sviatočných jedál má svoj pôvod v predkresťanskom období, keď sa v tomto termíne slávil sviatok zimného slnovratu a ukončenia poľnohospodárskych prác. Kresťanstvo určilo trvanie vianočných sviatkov, ako
oslavu narodenia Spasiteľa, v čase od 25. decembra do 6. januára –
sviatku Troch kráľov. Prepojenie oboch tradícií postupne ustálilo
aj charakter vianočných jedál. K typickým patrili tie, ktorým ľudová viera pripisovala v prenesenom význame vlastnosti vegetatívnej sily prírody. Preto sa pripravovali jedlá z obilnín, strukovín, ovocia, kapusty, často sa používal mak a cesnak. Tieto jedlá vyhovovali
aj cirkevným nariadeniam, ktoré stanovili na obdobie 30 dní pred
Vianocami až do polnoci 24. decembra pôst, tzv. advent. Na Štedrý deň sa vyžadoval úplný pôst až do večere, na ktorej sa podáva-

li štedrovečerné jedlá. V konzumácii živočíšnych jedál boli rozdiely
podmienené konfesiou. U evanjelikov a.v. bolo prípustné konzumovať mäso a mäsité pokrmy aj na štedrú večeru, u katolíkov sa
jedla ryba. Na prvý a druhý vianočný sviatok sa pripravovala strava,
ktorá už nemusela mať pôstny charakter. Preto sa v rímskokatolíckych rodinách podávali mäsité jedlá niekedy už v noci, po príchode z polnočnej omše, alebo na raňajky. Na obed sa jedla mäsová
polievka a mäso s rôznymi prílohami, krúpami, strukovinami, kapustou. Pred vianočnými sviatkami sa často robili zabíjačky, preto na vianočných stoloch bývali aj mäsové výrobky – jaternice,
huspenina, tlačenka, klobásy. Na Vianoce sa napiekol dostatok koláčov i pečiva a zabezpečili sa alkoholické nápoje – pálenka, hriate a víno, ktoré sa ponúkali hosťom a koledníkom. Prelom starého
a nového roku sa slávil analogickými praktikami a obradovými jedlami. Na silvestrovskú večeru sa obvykle podávali tie isté jedlá ako
na Štedrý večer. Väčšinou to bola polievka z kyslej kapusty, strukovín alebo z húb. Často sa podávali aj opekance s makom a vianočné oblátky. Večera však už nemala pôstny charakter, podávalo
sa aj mäso, klobásy, huspenina a pod. To isté platí o Novom roku.
Na Nový rok sa však nemala jesť hydina ani zajac, aby „neodletelo“ šťastie alebo „neodbehol“ majetok. V horských oblastiach sa
nejedla baranina, inak by človek nemal v novom roku šťastie. Naopak, šťastie malo priniesť jedenie bravčoviny. Veľmi často sa podávala aj šošovica, ktorá v ľudovej viere symbolizovala dostatok
peňazí. Z tých istých dôvodov sa jedávali jedlá s makom. Na Nový
rok sa mal každý predovšetkým dosýta najesť, aby mal v nastávajúcom roku vždy dostatok jedla.
ŠTEDROVEČERNÉ JEDLÁ
Štedrý deň, považovaný ľudovou vierou za deň nového počiatku,
mal pre ľudí magický význam. Preto sa príprave štedrovečernej
hostiny venovala patričná pozornosť. Charakter jedál, jej poradie
a počet chodov symbolizovali predovšetkým želanú hojnosť
v rodine a hospodárstve. Cirkevné nariadenia zaviedli jej pôstny
charakter. Týmto dňom sa končil tridsaťdňový adventný pôst.
Väčšina zo štedrovečerných jedál spája v sebe oba tieto princípy.
Na Slovensku k tradičným štedrovečerným jedlám patrila polievka, najčastejšie z kyslej kapusty, šošovice, hrachu, fazule, niekde zo
sušených húb alebo ovocia, prípadne kyslá obilninová polievka –
kyseľ. Typickými štedrovečernými jedlami boli aj múčne jedlá – rezance s makom alebo plnené varené pirohy, na väčšine územia
boli známe opekance. Pripravovali ich z upečených šúľkov cesta,
ktoré sa nalámali alebo nakrájali na menšie kúsky, zaliali teplým
mliekom alebo cukrovou vodou, posypali makom alebo poliali
medom. Piekli sa koláče a pečivo pre rodinu, koledníkov, pastierov,
služobníctvo aj pre dobytok.
Vianočné koláče a pečivá mali rôzne tvary a názvy, k najtypickejším patril kračun a štedrák. Pokrmom, ktorý sa do ľudového prostredia dostal prostredníctvom cirkvi, boli vianočné oblátky, ktoré
sa na štedrú večeru jedli potreté medom a so strúčikom cesnaku. Súčasťou štedrej večere bývalo ovocie, čerstvé, sušené alebo
uvarené. Na stole nesmeli chýbať jablká a orechy. U katolíkov sa
pod vplyvom cirkvi na štedrú večeru rozšírila konzumácia rýb, ktoré sa ako studenokrvné živočíchy považovali sa pôstne jedlo. Čerstvé ryby sa jedli varené alebo sa kupovali nakladané kyslé ryby.
V druhej polovici 20. storočia sa začali kúsky rýb alebo rybie filé
vyprážať v oleji a podávať so zemiakmi alebo so zemiakovým šalátom. U evanjelikov bolo prípustné konzumovať mäso a mäsité pokrmy už na Štedrý večer. Súčasťou štedrej večere boli aj alkoholické nápoje, predovšetkým pálenka, teplá pálenka – hriate alebo
víno. Pre deti sa varil odvar zo sušeného ovocia. Magické účinky
prosperitného charakteru sa nepripisovali iba jedlám, ale aj počtu chodov štedrej večere. Skladala sa zvyčajne zo siedmich alebo
deviatich chodov, niekde bolo zvykom jesť iba tri sústa z každého jedla. Zvyšky alebo omrvinky štedrovečerných jedál boli považované za posvätné. Po večeri sa dávali hospodárskym zvieratám,

niekde sa nosili na povalu domu či nechávali na stole pre duše
zomrelých predkov, alebo sa odložili a v prípade potreby používali ako liečebný magický prostriedok.
KOLEDOVANIE
Chodenie s koledou je obradná obchôdzka s koreňmi v predkresťanských obradoch novoročia. V zmysle mágie slova mal koledník prostredníctvom magických formuliek a vinšov privodiť do
domu šťastie, priazeň, hospodársky úspech, blahobyt v nastávajúcom roku. Vplyvom kresťanstva sa prianie spája s Ježišovým narodením a Božím požehnaním. Za vinšovanie, spievanie kolied,
predvádzanie hier a tancov boli koledníci obdarovaní koláčmi,
prípitkom, peniazmi. Verilo sa v priaznivé pôsobenie ich vlastností (mladí, zdraví), ale i predmetov (oceľ, prút, slama, betlehem), živých zvierat (ovca, teliatko) či maskovaných postáv (kurina baba,
koza, turoň), s ktorými chodili. Pre chudobnejšie vrstvy bolo obdarúvanie koledníkov podnetom na príležitostný zárobok. Koledovať chodili aj obecní služobníci (obecný pastier, hlásnik, učiteľ,
kňaz), ktorým sa takto vyplácala časť dohodnutej mzdy. Prvý ranný koledník na Ondreja (30. november), Luciu (13. december), Štedrý deň (24. december), Božie narodenie (25. december) a Nový rok
(1. január) sa nazýva polazník (polazeň). Vítaný bol chlapec alebo
mládenec: mladý, zdravý, čisto oblečený; mal prísť zdola, proti prúdu potoka, aby šťastie neutieklo ako voda. Dievča či žena ako polazník bola nežiaduca.
TRAJA KRÁLI (6. január)
Kresťanský sviatok Zjavenia Pána, príchodu biblických mudrcov
z východu do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Ježišovi a obetovali mu zlato, kadidlo a myrhu; deň, ktorým v liturgickom kalendári končí vianočný cyklus. Cestu kráľom podľa legendy ukazovala hviezda. Ich počet a mená biblia neuvádza, až
v 14. storočí boli určení ako Gašpar, Melichar a Baltazár. V tradičnej kultúre sú trojkráľové motívy zobrazované v betlehemoch,
vianočných hrách a obchôdzkach. Do polovice 20. storočia sa
predmety posvätené v tento deň v kostole – voda, krieda, sviečka, cesnak – používali na magickú ochranu pred démonmi a na
liečenie; gréckokatolícki a pravoslávni kňazi svätia vodu priamo
v potokoch a riekach (jordan voda). V mnohých rímskokatolíckych
lokalitách sa dodnes zachováva kňazská koleda, ktorú evanjelická cirkev zakazovala už v 16. storočí. Kňaz obchádza domy a žehná príbytky, kropí ich svätenou vodou, okiadza kadidlom, dvere
označí iniciálami mien kráľov G+M+B a príslušným letopočtom.
Pôvodne sa uvádzali iniciály C+M+B (z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnávaj tento dom). S kňazom
kedysi chodili rechtor, kostolník, speváci, miništranti i nosiči vyzbieraných naturálií. S týmto dňom sú späté pranostiky o počasí (Na Tri krále zima stále) a o úrode (Ak je na Troch kráľov jasno, zdarí
sa pšenica, ak je mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov).
Spracovala RI
Požehnanie štedrovečerného jedla
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… naše tradičné Vianoce

Na Vianoce rodičia začnú po obede chystať veci na večer. My
s bratom bývame v obývačke a pozeráme filmy alebo počúvame
pesničky, popri tom pomáhame s čím treba. Na večeru máme obyčajne kapustnicu, zemiakový šalát a rezne, rybu nemávame. Ešte
kým začneme jesť dáme si menší prípitok. Ako tradíciu máme jedine oblátky s medom. Peniaze či rozkrajovanie jablka my nerobíme.
Po večeri ideme s bratom do izby, chvíľku pozeráme telku, potom nás zavolajú do obývačky, kde už sú nachystané darčeky pod
stromčekom. Nakoniec všetci spolu pozeráme nejaký Vianočný
film.
Alexandra Králiková
Pred začiatkom Vianoc nesmie chýbať zdobenie stromčeka. Každé
Vianoce trávime spolu celá rodina. Vždy poobede začneme chystať stôl a chystáme jedlo a to zemiakový šalát, ryby a rezne. Zvykneme dávať na stôl každé Vianoce peňaženku pod obrus a taktiež
aj oblátky a med, a rozkrojené jablko. Po večeri všetko upraceme
a s ocinom a so sestrou sa presunieme pred dom a začneme zapaľovať prskavky. Potom nás mamina zavolá dnu a pod stromčekom
sú už darčeky. Začneme rozbaľovať darčeky a potom si všetci spoločne sadneme a začneme pozerať Vianočné rozprávky. Okolo desiatej chodíme do kostola.
Alexandra Romanová
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Naše Vianoce väčšinou začínajú krásnym, pokojným ránom, ktoré trávime spoločným pozeraním vianočných filmov a rozprávok.
Taktiež spoločne pripravujeme jedlo na štedrovečerný stôl a pečieme vianočné koláčiky. Dodržiavame pôst až do štedrej večere. Pred večerou sa slušne oblečieme. Do pozadia si vždy pustíme
vianočné piesne. Pred večerou pozhasíname všetky svetlá a zapálime si sviečku uprostred stola s Betlehémskym svetlom, pre ktoré chodievame do kostola. Pomodlíme sa a navzájom si povieme
pár krásnych slov ako si jeden druhého vážime, každým jedným rokom je to tá najkrajšia a najúprimnejšia chvíľa Vianoc pri ktorej si
uvedomujeme aká je rodina pre nás dôležitá. Potom si navzájom
spravíme medom krížik na čelo a pustíme sa do papania oblátok
s medom a šľahačkou. Počas večere sa snažíme od stola vôbec neodchádzať. Všetko si na stôl pripravíme vopred. Potom nasleduje
jedenie kapustnice a hlavného jedla, ktorým je kapor so zemiakovým šalátom. Po večeri si vždy pod tanierom nájdeme peniažky,
potom sa pomaly presunieme do obývačky, kde si rozbalíme darčeky. Neskôr sa poobliekame a ideme na večernú prechádzku zasneženým mestom.
Viktória Svoradová
Náš vianočný deň, začína tradične – zobudením sa. Po zobudení na povel môjho žalúdka, zamierim do kuchyne. Pripravíme si
spoločne raňajky a následne pozeráme televíziu. Rozprávky, koledy, jedlo a skvelá vianočná atmosféra. To všetko nesmie chýbať.
Keď doobeda príde mamina z práce, začneme pripravovať a chystať, aby všetko bolo v dokonalom poriadku. Celý deň trávime veľmi pokojne, príjemne a hlavne spoločne! J Podvečer sa celá rodina
vyberieme na cintorín. Smerom na cintorín sa stretneme s babkou
a spoločne zapálime sviečky. Potom (úplne vyhladovaní…) zamierime naspäť domov. No a konečne je tu od rána očakávaná – slávnostná vianočná večera. Pred večerou sa pomodlíme a za všetko
poďakujeme. Potom tatino vezme med a každému z nás nakreslí na čelo krížik. Vraj, aby sme boli takí dobrí, ako ten med. J! Hneď
potom nasledujú vianočné oblátky. Pre všetkých s cesnakom alebo s medom – pre mňa samotné, také sú najlepšie. Naozaj! Po oblátkach už môžeme konečne prejsť na vianočnú kapustnicu. Po
kapustnici jeme ryby so zemiakovým šalátom. Niektorí tvrdia, že

Vianoce bez kapra nie sú Vianocami… podľa mňa je to nezmysel!
Pre mňa sú Vianoce s kaprom v jazere oveľa krajšie ako s kaprom na
tanieri. No nie? Preto jeme filé, ktoré je na nezaplatenie, verte mi.
Po hlavných chodoch nasledujú tony zákuskov, ovocia, zeleniny,
orieškov… no a všetkého, čo si len dokážete predstaviť. Po večeri ideme už tradične čakať na Ježiška. Zavrieme sa do izby a pozorujeme záhadné svetielko, vonku popod oknami. (Vždy, záhadne
jeden z rodičov nutne musí odbehnúť – ale to nie je podstatné,
však?) No a keď zbadáme svetielko a zazvoní zvonček, rozbehneme sa k stromčeku! Najkrajší pohľad. Vianočný stromček, darčeky
a rodina pri sebe! Nuž a začneme rozbaľovať. Po jednom, aby každý darček dostal osobitný priestor a aby každý mohol byť dostatočne obzretý. No a keď táto nádhera skončí (a my poupratujeme
baliace papiere – pretože Ježiško nestačí na všetko sám…) poberieme sa spoločne na gauč. Popoluška, Shrek, Sám doma alebo
Mrázik? Nič z toho nesmie chýbať. A keď už je príliš veľa hodín, rozhodneme sa ísť spať. Všetci sú šťastní a zaspávajú so skvelým pocitom. Pocitom vianočným!
Katka Hodžová
12. 12. tak ako každý rok, mali študenti príležitosť sa zapojiť do „Vianočného anjelika“. Túto tradíciu držíme nie len my, ale aj učitelia
už niekoľko rokov.
Princíp anjelika je jednoduchý. Vyberieme si náhodne meno zo
všetkých zapojených, o ktorého sa následne až do „Vianočného
večierka“ zaujímame. Snažíme sa ho spoznať, potešiť ho drobnosťami, peknými skutkami alebo čímkoľvek čo nás napadne. Posledný deň školy, pred vianočnými prázdninami, sa všetci stretneme
a pri stromčeku si odovzdáme darčeky. Je krásne po dvoch týždňoch zistiť, kto si celý ten čas robil starosti.
Tento rok sú mená už rozdané a ja Vám všetkým prajem veľa odvahy a príjemných nápadov!
Sara Brehovská

Na Vianoce vždy máme vianočnú večeru o 18:00 ktorá sa pripravuje celý deň. Keď príde ten čas a všetci si sadneme spolu ku stolu
tak následne môj otec hodí po jednom orechu do každého rohu
kuchyne, rozrežeme jablko ktoré vytvorí peknú hviezdičku, pripijeme si a potom začneme jesť. Počas večere nemôžeme odísť od
stola dokým všetci nedopapáme. Potom ideme do izby kde už na
nás čakajú darčeky. Keď máme všetko rozbalene tak ideme ku mojej babke.
Juliana Kuglerová
Naše Vianoce začínajú celodenným pôstom. Celý deň, už od rána vyprážame kapra, babka robí kapustnicu, ktorá je, mimochodom, tá najlepšia na celom svete, tak isto ako aj jej zemiakový šalát.
Ja s maminou pripravujeme vajíčka.
O 18:00 si sadneme za sviatočný stôl, najskôr sa pomodlíme za moju prababku a pradeda, ktorí už bohužiaľ nejaký ten rok s nami pri
stole nesedia.
Potom si urobíme krížiky medom na čelo, nie len nám, ale aj našim
štyrom psom, ktorí si potom celý večer vzájomne olizujú hlavy. Potom si dáme oblátky a babka zatiaľ donesie krupicovú kašu. Všetci
jeme z jedného taniera a postupne si ho posúvame.
Potom príde na rad obrovská misa plná pupákov. Pupáky sú niečo
ako veľké dukátové buchtičky, ale s tvarohom a mliekom. Je to slané nie sladké, ja osobne to rada nemám, ale môj brat to miluje. Je
to recept mamy mojej prababky.
No a potom idú studené fazule na sladko. Sú to fazule so škoricou,
klinčekmi, vodou a lekvárom. Tak, a potom už ide klasicky kapustnica a kapor so zemiakovým šalátom.

Keď už všetci dojeme, tak dedko rozkrojí jablko a ak jadierka vytvárajú hviezdičku, tak naša rodina bude celý rok zdravá, potom otvorí orech, ale absolútne si nepamätá prečo. Potom sa jeden človek
od stola zdvihne, zoberie starý sklenený zvonček, ide do miestnosti kde je stromček a zazvoní, aby dal znamenie Ježiškovi, že už ide
ku stromčeku. No a potom už len ležíme na gaučoch a pozeráme
vianočné rozprávky.
Klára Pavlíková
Naše Vianoce začínajú pôstom, ktorý dodržiavame až do štedrej
večere. Náš deň začína pozeraním Vianočných rozprávok, smiechom a pripravovaním sa na štedrý večer. Najskôr začneme rozprávkami.
Po rozprávkach začneme variť. Mama začne s pripravovaním kapustnicovej polievky. Šalát pripravujeme spolu s babkou (viac šalátu nechá nám, predsa len ho zjem najviac z celej rodiny, môj rekord bol 4 taniere. :3) Mama a ja počas pečenia stále beháme po
dome a potom sa zase pozeráme na rozprávky. Je to zábava, takto
si striedať veci, aj keď sa nezastavíme… ale najkrajšie na tom je, že
sme stále spolu.
Keď mama dopečie, tak ja idem ku babke pre Betlehémske svetlo.
Keď prídem od babky aj so svetlom, tak sestra alebo mama začnú pripravovať stôl. Ideme sa slušne obliecť, ja sa ešte idem medzitým osprchovať – aby som nevidel mamu, ako chystá darčeky
pod stromček. xD Osprchovaný a slušne oblečený ideme spolu ku
pripravenému štedrému stolu. Mama ešte pár minút pred štedrou
večerou pripravuje vyprážané ryby.
Pred jedlom sa pomodlíme, po modlení si dáme med na čelo, aby
sme boli zdraví. Najskôr spapáme polievku, musíme úplne celú,
pretože do rovnakého taniera pôjde aj šalát s rybou. Keď všetko
spapáme, chvíľku sa porozprávame a zasmejeme sa na tom, ako
vždy všetko prvý zjem. Po jedle sa znova pomodlíme, poďakujeme a ideme ku stromčeku. Po darčekoch ideme ku babke a dedovi a trávime spolu krásny večer, plný lásky, pohody a vianočných
rozprávok. <3
Daniel Dička
Na Vianoce, vždy ráno, so sestrou pozeráme rozprávky, no najprv
sa hádame o tom, čo vlastne ideme pozerať. Snažíme sa nejesť, ale
skoro nikdy sa nám to nepodarí. Celé doobedie sa hrám so sestrou.
Väčšinou sa ideme prejsť, kým mama poupratuje. Keď sa so sestrou vrátime pomáhame mame ozdobiť stromček a asistujeme jej
pri varení večere. Pred večerou sa všetci musíme prezliecť do slávnostnejšieho oblečenia. Večeriame všetci spolu. Od večere nesmie
nikto odísť, až kým všetci nedojedia. Na večeru väčšinou mávame
kapustnicu a rybu so šalátom. Na stole nesmú chýbať ani orechy,
cesnak a ovocie ako napríklad jablká a mandarínky. Oblátky taktiež
nikdy nechýbajú. Po jedle ideme rozbaľovať darčeky. Nakoniec sa
všetci navzájom rozprávame alebo pozeráme televíziu.
Lucia Janíková
Moje Vianoce začínajú tým, že vstanem. Následne sa idem najesť.
Potom moji rodičia začnú variť na obed večeru. Ja sa zatiaľ túlam
ulicami. Keď dorazím, vrhneme sa na večeru. Ako prvé sa zjedia
oblátky s medom a nasleduje rezeň so šalátom. Ako náhle dojeme,
ideme rozbaľovať darčeky a potom už len spokojne oddychujeme
a pozeráme rozprávky.
Michal Gallo
Každá rodina má na Štedrý deň nejaké svoje tradície. Tá naša ich
má hneď niekoľko. Ráno na Štedrý deň sa spolu naraňajkujeme
a potom už až do večera nepapáme. Pôst je pre nás ale dosť ťažký,
keďže doma vonia kapustnica, údené a vyprážaný kapor.
Pred samotnou večerou sa pekne oblečieme a prestrieme stôl. Na
stole nesmie chýbať chlieb v bielej šatke, peniažky pod obrusom,

oriešky, jabĺčka a v neposlednom rade oblátka s medom. Niektoré rodiny prestierajú jeden tanier pre pocestného, ktorý by mohol
prísť. U nás sa necháva jeden tanierik, na ktorý ide kúsok z každého jedla, ktoré večeriame.
Keď všetci zasadneme k sviatočnému stolu, tak sa spolu pomodlíme a pripijeme si. Potom si každý zoberie oriešok a rozlúskne ho.
Podľa toho uvidí, či bude nasledujúci rok zdravý. Ak je oriešok zdravý, bude zdravý aj ten, čo si ho vybral. Následne maminka rozreže
jabĺčko na toľko častí, koľko ľudí sedí pri stole. Každý spapá svoju
časť. Robí sa to preto, aby sme sa po roku opäť všetci domov vrátili.
Pred tým, ako sa dostaneme k oblátke s medom spapáme pupáky
s makom zaliate mliekom, kapustnicu, z ktorej rodičia vybrali pre
tento večer všetko mäsko a klobásky a nasleduje kapor so zemiakovým šalátom. Po celodennej hladovke sú už naše bruchá plné
na prasknutie, ale tú oblátku s medom si neodpustí nik. Počas večere nesmie nikto opustiť stôl.
Keď je všetko zjedené, treba umyť riad. Darčeky teda musia ešte
počkať…
Riad je umytý… rodičia zazvonia na sklenený zvonček a najmladší z nás si sadne pod stromček a rozdelí všetkým darčeky… nik sa
ale nepúšťa hneď do rozbaľovania. Všetci vydržia, až kým posledný darček nenájde svojho majiteľa. Rozbaľuje sa postupne. Každý
si rozbalí len jeden darček a nasleduje ďalší… takto ideme na striedačku, kým nie sú rozbalené všetky darčeky. No a potom, už iba
pyžama, vianočné rozprávky a…
šťastné a veselé!!!
Petra Mečková
Tak, ako každý rok, patrí medzi moje Vianočné tradície „celodenný pôst“. So sestrami ho nevydržíme, tak nám naši uvaria zemiaky
a tie jeme s maslom a soľou, to je jediná vec, ktorú môžeme počas dňa zjesť. Cez celý deň pomáham našim v kuchyni, alebo ešte
niečo upratujem. A keď si spraví každý svoju prácu, tak ideme celá rodina na cintorín. Keď prídeme domov, prezlečieme sa a ideme
do kostola. Po svätej omši prídeme domov, a znova si oblečieme
niečo slávnostné. Ideme do jedálne a prestrieme stôl. Pod obrus
dáme peniaze a na stôl dáme ovocie, oblátky, med, cesnak, koláče, zrno v miske a pridáme o jeden tanier naviac pre pocestného.
O šiestej si posadáme k stolu, pomodlíme sa a moje sestry prečítajú sväté písmo. Po modlitbe nám dá mamina na čelo krížik s medom. Každý musí povinne zjesť jeden cesnak na to, aby bol počas
roka zdravý. Každý si zoberie jednu oblátku a rozdelí ju každému
jednému človeku čo je za stolom. Po zjedení oblátok nám mamina
prinesie slivkovú polievku. Je to sladká polievka, každý niečo nechá v tanieri pre zvieratá. Po slivkovej polievke si dáme kapustovú polievku z ktorej tiež trochu necháme. Po polievkach si dáme
kapra alebo filé so šalátom. Po dojedení sa pomodlíme a ideme si
k stromčeku odbaliť darčeky.
Sára Ondriková
Moje tradičné vianočné ráno začína tým, že vstanem. Už vtedy
je u nás naša stará mama. Následne si celá rodina umyjeme tvár
v studenej vode v ktorej sú pridané mince… Stará mama tvrdí, že
bude celá rodina zdravá s šťastná.
Od rána sa moji rodičia snažia pripraviť všetko na večeru. Zatiaľ čo
oni varia, ja pripravím stôl. Poobede ideme do kostola a po kostole ideme na cintorín zapáliť sviečku starým rodičom, ktorí už s nami bohužiaľ nie sú. Keď sa zotmie, ideme s neterkou von a čakáme,
kým sa neukáže prvá hviezda a potom ideme večerať. Po celom
dni sme všetci hladní. Napapáme sa, rozbalíme darčeky a potom
príde sestra s jej priateľom a spievame koledy. Ja hrám na klavíri
a akordeóne a neterka na husliach.
Valentína Kvorková
Niektoré zvyky a tradície pretrvávajú aj v rodinách našich študentov. Po rokoch, so svojimi potomkami, budú na ne radi spomínať.
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Punč

… a pri teplom čajíčku,
ušijem Ti brošničku.

– ČIERNY ČAJ / OVOCNÝ ČAJ
– POMARANČOVÝ DŽÚS
– CITRÓNOVÁ ŠŤAVA
– RUM
– KORENIE (škorica, klinček, badián, anýz, zázvor)
– OVOCIE (citrón/pomaranč/maliny/ríbezle/čučoriedky)
– TRSTINOVÝ CUKOR / MED

Nachystám si kúsok látky,
urobím s ňou proces krátky.
Vystrihnem z nej kruhy,
jeden, potom druhý.

V uvarenom tuhom čaji vylúhujeme koreniny, prilejeme
pomarančový džús, citrónovú šťavu a rum. Chutnú tekutinku precedíme, riadne ohrejeme, pridáme ovocie podľa
chuti, pár klinčekov na ozdobu a nech sa páči, podávame.
Dosladiť môžeme hnedým cukrom alebo medíkom.

Zostehujem dieliky,
to je základ bábiky.
Hlávku „slamou“ naplním, prišijem i vlásky,

Horúca čokoláda

už sa črtá podoba tejto milej krásky.

– PLNOTUČNÉ MLIEKO
– TABUĽKA HORKEJ ČOKOLÁDY
– KAKAO
– KORENIE (škorica, klinček, badián, anýz, zázvor, čili)
– ŠĽAHAČKA
– MINI PENOVÉ CUKRÍKY
– TRSTINOVÝ CUKOR / MED
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Pripichnem jej očká, ústa,
(gombík si zvoľ podľa gusta).
Keď vyšijem noštek
dám jej sladký božtek.

Do horúceho mlieka pridáme obľúbené korenie, po chvíli mlieko prelejeme cez sitko a rozpustíme v ňom kvalitnú
horkú čokoládu s kakaom. Zmes dobre našľaháme. Prelejeme do šálok, zdobíme poctivou šľahačkou, mletou škoricou a malými penovými cukríčkami, mňam! Ak treba, osladíme.

Ešte mašľa ružová
a bába je hotová!!!

Crossword

Varené vínko
– BIELE VÍNO / ČERVENÉ VÍNO
– KORENIE (škorica, klinček, badián, anýz, zázvor)
– CITRÓNOVÁ ŠŤAVA
– CITRÓN
– TRSTINOVÝ CUKOR / MED
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1

1

2
2

3
4
3

5
6

Víno zahrejeme, pridáme korenie, citrónovú šťavu, štipku
cukru alebo lyžičku medu. Voňavý nápoj podávame s plátkom citrónu. Výbornú chuť podporíme malým estetickým
trikom: okraj pohára, namočíme najskôr do sirupu, potom
obsypeme cukrom, kryštálovú nádheru necháme dokonale stuhnúť!

7

6
11

10

Z plnotučného mlieka a pudingu uvaríme hustý krém, po
vychladení pridáme kondenzované sladené mlieko a alkohol, všetko dôkladne rozmixujeme. Pre intenzívnejšiu chuť
môžeme pridať napríklad pravú vanilku, kakao, zrnkovú kávu, alebo stačí použiť kondenzované mlieko zkaramelizovať.

12
7

Domáci likér
– PLNOTUČNÉ MLIEKO
– PUDING (vanilka/čokoláda/mandľa/karamel/káva)
– KONDENZOVANÉ SLADENÉ MLIEKO
– 100% PRÍRODNÉ ARÓMY
– KOŇAK / RUM

4
5

8

9

15
14
9
10
11

13

12

14
15
16
17
17

PF 2019
Vlastný novoročný pozdrav si môžete vyrobiť aj pomocou tradičnej grafickej techniky – tlače z výšky. Potrebujete orezávač, lepenku, fotovalček a farbu. Vytlačiť ju môžete
aj ručne, pomocou lyžice, ale u nás v škole máme špeciálnu satinírku, na ktorej sa dajú tlačiť aj náročné grafické listy.

13
16

8

Oliver Drengubiak, PLUG -IN. Návrh loga, 3. ročník GaPD
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Janka Juríková, SNENIE. Návrh loga, 3. ročník GaPD

„ČERSTVÉ, ešte teplé LOGÁ“

Martin Sumka, SSŠREAL. Návrh loga, 3. ročník GaPD

Dominika Cibrinová, SKOČA. Návrh loga, 3. ročník GaPD

Filip Kupčo, TVOR TVOR! Návrh loga, 3. ročník GaPD

Tereza Parizeková, Martinské divadlo mladých. Návrh loga, 3. ročník GaPD

Ponúkame, zatiaľ iba ochutnávku toho, čo sme pre Vás do Vianoc stihli napiecť. Výber je pestrý: tvary, farby i chute sú všakovaké,
uznajte sami. Milí LOGOTARIÁNI, tešte sa na dokonalý kulinársky zážitok, v januári si každý príde na svoje!
Do Nového roka s novým LOGOM. Vaši tretiaci-výtvarníci.

Dominika Cibrinová, Martinské divadlo mladých. Návrh loga, 3. ročník GaPD

Filip Kupčo, Martinské divadlo mladých. Návrh loga, 3. ročník GaPD
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ROMÁNSKE UMENIE

Pod pojem románsky sloh zaraďujeme umenie, ktoré sa vyvíjalo
v Európe v 11. a 12. stor. v rozličných krajinách v minulosti patriacich k Rímskej ríši.
V jednotlivých krajinách sa vymedzenie románskeho umenia líši –
to súvisí s nerovnomerným vývojom feudalizmu a rozdrobenosťou (napr. v Nemecku ovládal architektúru ešte v prvej polovici
13. stor., naopak vo Francúzsku už v prvej polovici 12. stor. vznikla gotika).
Románske umenie slúžilo predovšetkým rímskej cirkvi na propagáciu náboženskej ideológie, ktorá zároveň upevňovala feudálne zriadenie. Cirkev bola hlavným objednávateľom, odberateľom a aj výrobcom – kláštorné huty stavali a ozdobovali kostoly,
v kláštoroch sa písali a iluminovali rukopisné knihy, cirkev prepisovala obsah, námety aj formu.
Z toho vychádzal transcendentálny charakter umenia presahujúci hranice zmyslovej skúsenosti a jeho zameranie na oslavu
zjavení, posmrtného života a vyjadrenia základných myšlienok
kresťanskej viery.
Necenila sa tvorivá originalita, pracovalo sa podľa predlôh, preberali sa hotové vzory a umelci sa ich snažili napodobniť.
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ARCHITEKTÚRA
Hlavnými druhmi monumentálnej architektúry sú:
– kláštory a kostoly v sakrálnom staviteľstve
– hrad, mestský palác, meštiansky dom a kamenný most vo svetskom staviteľstve.
Najrozšírenejším typom pozdĺžneho kostola bola bazilika na
pôdoryse latinského kríža, s priečnou loďou transeptom, chórom a polkruhovou apsidou. Niekde pribudla aj ochodza s kaplnkami. Pribudli ďalšie apsidy pri bočných lodiach a transepte a tak
sa omša mohla slúžiť naraz na viacerých miestach baziliky. V zastrešení prevládal naďalej drevený krov, avšak v Taliansku, Anglicku, Normandii a v ostatnej Európe sa postupne šírilo kamenné zastrešenie.
Najrozšírenejším typom centrálneho chrámu boli rotundy, malé
kostoly na kruhovom pôdoryse, niekedy doplnené apsidou. Kužeľovitá strecha bola často s tzv. lucernou, malou vežičkou so zvonom. Tieto stavby boli budované z kameňa, bez omietania.
Architektonické prvky
– valená klenba s polkruhovým oblúkom
– kupola – vylučovala prístavbu bočných lodí
– krížová klenba – bola najvýhodnejšia pretože viedla do štyroch
hlavných bodov a umožňovala odľahčenie muriva.
Tlak vyžadoval hrubé múry, ktoré dávali architektúre charakteristické črty hmotnosti, masívnosti, blokovitosti a prevládajúcej
horizontálnosti.
Súčasťou nosných článkov boli mohutné piliere a arkády.
Celý systém je podriadený geometrickému poriadku, napríklad
pôdorys je viazaný, teda mierkou ostatných polí je štvorec kríže-

Rotunda v Krišovanoch

nia, na jedno klenbové pole hlavnej lode pripadajú dve polia lode
bočnej, výška hlavnej lode sa rovná jej dvojnásobnej šírke. Na románskej bazilike bol vytvorený nový systém členenia stien hlavnej
lode pomocou arkád, tribún, triforií a okien.
Priečelie, portál – je vstup do baziliky so skoseným ostením, ktoré bolo sochársky zdobené a členené polostĺpmi, oblúk ostenia
bol členený archivoltami, polkruh nad vchodom sa nazýva tympanón – často zdobený figurálnym ornamentom. Neskôr pribúda stredový stĺp a výrazný preklad, polostĺpy ostenia sú nahradené figúrami.
Okná boli často združené do dvojíc či trojíc členené stĺpikmi, končili oblúkom, boli malé s hrubým ostením.
Interiér – pôvodne žiaril farbami malieb, ktoré pokrývali steny
a polychromované sochy – rímska ikonografia uprednostňovala
silné symbolické námety zodpovedajúce vtedajším náboženským
predstavám. Sochárska výzdoba zvýrazňovala hlavice stĺpov, rímsy a v exteriéri portiky a tympanóny – tieto vyhradené priestory nútili umelcov pokrútiť tak, aby sa zmestili – nazývalo sa to zákon rámca.
Pamiatky
Francúzsko – Burgundsko patrilo k najvýraznejším centrám, bolo tam 7 architektonických škôl, je typické najbohatším zdobením
architektúry
– kláštorný chrám v Cluny – patrí k najväčším kresťanským kostolom
– chrám sv. Petra v Moissacu
Taliansko bolo silne viazané k svojim antickým vzorom, okrem toho vďaka svojej geografickej polohe bolo ovplyvnené Byzanciou.
– Toskánsko – bazilika, baptistérium a campanilla („Šikmá veža“)
v Pise
– Lombardia – dóm v Lucce
– Florencia – baptistérium
Nemecko – chrám sv. Apoštolov v Kolíne nad Rýnom a chrám
v Speyeri
Španielsko prevzalo moslimskú inšpiráciu
– chrám v Santiagu de Compostela
Anglicko – katedrála v Canterbury, vo Winchestri.
SOCHÁRSTVO
Bolo dlho zaznávané, najviac sa uplatnil reliéf a basreliéf, ktorý preberal zásady knižnej maľby. Malo tiež funkciu náboženskej propagandy a viazalo sa ku kostolom a bohoslužbám.
Umenie malo odvádzať pozornosť od skutočného života, malo
pripomínať kresťanské cnosti a hroziť večným trestom.
Románsky antirealizmus sa prejavil v nezáujme o priestor, o plastický tvar, uplatňovaním predpísaných kompozičných schém a figurálnych typov, záľubou v štylizácii. Proporcie boli buď skrátené
alebo predĺžené, neskôr pod vplyvom antiky (najmä v Taliansku)
sa rozvinul záujem o duševný výraz. Drapéria priliehala k telu ako
plošná dekorácia. Postoj bol strnulý a neprirodzený, ale s výraznou
schematicky naznačenou gestikuláciou a mimikou.
Okrem náboženských námetov sa objavovali poľovnícke či vojnové výjavy, námety z bájok a legiend, z antiky.

Baptistérium, bazilika a campanilla v Pise

Kamenárstvo bolo jednak dekoratívne, ornamentálne ale aj figurálne. Dekoratívne skulptúry sa uplatnili na portáloch, archivoltoch, stĺpoch: hlaviciach, pätkách aj drieku – najmä geometrický
a rastlinný ornament, ale aj zoomorfný. Figurálna skulptúra vypĺňala portály a hlavice stĺpov a pritom mala didaktickú funkciu
– na tympanóne nad vchodom býval reliéf Krista ako nebeského
vládcu na tróne v mandorle – svätožiare, obľúbený bol posledný
súd. Na hlaviciach stĺpov sa rozvíjala idea spásy a zatratenia, boj
dobra so zlom, človeka s nástrahami diabla atď.
V rezbárstve bol jediným námetom Kristus na kríži.
Mimo sochárskej tvorby viazanej na architektúru stála rezba zo
slonoviny, kovolejárstvo a kovotepectvo.
MALIARSTVO
Takisto slúžilo cirkvi a presadilo sa v nástennej, knižnej a tabuľovej maľbe a v maľbe na skle. V popredí bola nástenná maľba,
ktorá mala širokým vrstvám obyvateľstva sprístupniť kresťanský
svetonázor a pre nevzdelaných sa stať akousi obrazovou knihou –
biblia pauperum – bibliou chudobných.
Nástennej maľbe sa venovali kočovné skupiny maliarov, ktorí pracovali v katedrálnych a kláštorných hutách podľa cirkvou schváleného ikonografického programu.
Na rozdiel od nástennej maľby bola knižná iluminácia určená
prevažne vrstve kňazov a najvyšších svetských feudálov – spočiatku sa zdobili výlučne liturgické knihy, neskôr aj knihy svetského charakteru napr. epos, rytiersky román. Knihy sa písali na pergamen (špeciálne upravenú jahňaciu, kozľaciu alebo teľaciu kožu)
v kláštorných skriptóriách. Miniatúry, iniciály a potom aj celé strany sa maľovali krycími gvašovými farbami, maliari často používali
aj plátkové zlato ako pozadie miniatúr.
V Toskánsku vynikli aj prvé maliarske osobnosti – Bonaventura
Berlinghiero v Lucce, ktorý maľoval veľké obrazy Ukrižovania
a rôzne vyobrazenia Madony.
Najkrajšie maľby na skle sa zachovali v katedrálach v Chartres, Poitiers, Le Mans a v kostole St. Rémi v Remeši. Maľba na skle sa prvý
krát objavila v Nemecku, ale centrom bolo Francúzsko.
Maľba bola plošná, lineárna, bez záujmu o priestor, figúry sa zobrazovali len s vlastnými atribútmi na jednofarebnom pozadí – zlaté alebo modré, tvár bola schematická tvorená podľa vzoru, ktorý mal vyjadrovať buď vážnosť alebo utrpenie. Scény boli radené
do pásov nad sebou, niekedy doplnené ornamentom alebo písmom. Čo sa týka farebnosti, umelci využívali svoju nezávislosť od
prírody – to im umožňovalo vyjadriť myšlienku nadprirodzenosti.
ČECHY A SLOVENSKO
Na rozdiel od Západnej Európy trvá v Čechách až do konca 12. stor.
raný feudalizmus. Koncom 10. stor. bol český štát zjednotený Přemyslovcami a Praha sa stala politickým i kultúrnym centrom národa.
Praha sa stala rozsiahlym veľkomestom s dvoma hradmi – Pražský
hrad a Vyšehrad s podhradím a trhom t. j. dnešné Staromestské
námestie, s kniežacím dvorcom, colnicou a špitálom. Pražský hrad
mal kamenné hradby a vchádzalo sa doň troma bránami – doteraz

Tympanón baziliky v Moissacu

stojí Čierna veža. V jeho areáli stála románska Bazilika sv. Víta, Vojtěcha a Panny Márie (dnes známy gotický chrám) a kláštor sv. Jiřího. Vyšehrad mal kamenné opevnenie a kniežacie paláce a kostoly – zachoval sa len chrám sv. Petra a Pavla.
Vynikajúcou stavbou bol kamenný Juditin most preklenutý na pilieroch.
K vidieckym stavbám patril premonštránsky kostol Narodenia
Panny Márie v Doksanoch, cisterciánsky kostol Nanebovzatia
Panny Márie v Oseku. Na vidieku vznikli aj rotundy s apsidou a vežou – Znojmo, Holubice. Známa je aj rotunda sv. Kríža v Prahe.
Sochárskych pamiatok sa zachovalo málo. Najvýznamnejšími sa
stali figurálne reliéfy na kostole sv. Jakuba pri Kutnej Hore vsadené do slepých arkád a tzv. mostecký reliéf kráľa Vladislava na tróne a so staviteľom Juditinho mosta. Tretím vynikajúcim reliéfom je
Tróniaca Madona z kláštora sv. Jiřího na Pražskom hrade.
V maľbe je významným dielom výzdoba rotundy sv. Kataríny na
hrade v Znojme. Vytvorili ju pri príležitosti svadby znojemského
kniežaťa Konráda II. s Máriou Srbskou.
Omnoho početnejší súbor tvorí románska knižná maľba vďaka tomu, že rukopisy boli v kláštoroch lepšie chránené. Najstarším iluminovaným rukopisom je opis Gumpoldovej legendy o sv. Václavovi. Zachoval sa aj Vyšehradský kódex, ktorý vznikol pri príležitosti
korunovania kráľa Vratislava I.
Slovensko prekonalo v priebehu feudalizmu po zániku Veľkej Moravy zložitý vývin. Počiatky vývinu stredovekého umenia sú spojené s formovaním ranofeudálneho uhorského štátneho útvaru,
v ktorom sa postupne formovala aj štruktúra kultúry Slovenska.
V 12. stor, vláda kráľa Kolomana umožnila stavbu kostolov a kláštorov. Popri nich rastie množstvo dedinských kostolíkov pre feudálov – výtvarný zámer sa v nich bohatšie neuplatnil a obmedzil sa
skôr na architektonický detail – združené okno, portál.
Pamiatky
– rotundy – kostol Všetkých svätých v Dechticiach, rotunda sv. Juraja v Skalici
– baziliky – kostol v Spišskej Kapitule
– halové kostoly – benediktínsky kostol Panny Márie v Diakovciach.
Počet stavebných podujatí sa šíri s pôsobením cirkvi a kláštorná
architektúra je tvorená najmä cudzími dielňami (Hronský Beňadik,
Diakovce).
Sústava župných hradov mala upevňovať moc uhorského štátu –
Bratislava, Nitra, Trenčín, rozsiahly hrad dal vybudovať syn uhorského kráľa vojvoda Koloman na Spiši.
Sochárstvo sa rozvinulo len nepatrne. Ojedinelými ukážkami sú
torzo donátora v Nitre alebo plastika Leo albus v Spišskej Kapitule.
Maliarstvo sa uplatnilo ako nástenná výzdoba kostolov v Bíni,
Dechticiach, Krušoviciach, Žehre a Dravciach. Až neskôr, v 13. stor.
sa začínajú objavovať legendy svätých a historické témy.
RI

Wiliam II Sicílsky (detail)
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Vianočné tradície a zvyky v iných krajinách a „Veselé vianoce“ inak
Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa však
oslavujú rovnako. Každá krajina si zachováva svoje vlastné tradície a zvyky.
BELGICKO „Vrolijk Kerstfeest!“
V Belgicku deti netrpezlivo očakávajú na Vianoce Svätého Mikuláša. Popoludní sa Belgičania už tradične chodia korčuľovať na
zamrznuté jazerá a rieky. V čase Vianoc sa organizuje Festival ľadových sôch v Bruggách a Vianočný pivný festival v Essene, na
ktorom sa podávajú zimné druhy piva. Každoročne sa tu koná i tradičný vianočný sprievod, kde za zvuku zvonov z katedrály, hrá kapela a deti spievajú koledy. V časti Belgicka, zvanej Flámsko, sa
obyvatelia pripravujú na tradičné vianočné predstavenie. Zahrať
si úlohu v takejto hre je tu považované za veľkú česť. V Belgicku je
24. december pracovným dňom. Skutočným sviatkom je až 25. december, kedy sa rodiny schádzajú pri slávnostnej večeri. Vianočnej hostine kraľuje typický vianočný zákusok s dvomi názvami. Pre
frankofónnych Valónov je to Buche de Noël a pre Flámov Kerststronk. Ide o tortu plnenú maslovým krémom a zdobenú vianočnými figúrkami. Na stole nechýba ani špeciálny chlieb, ktorý má
tvar jahniatka.
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BULHARSKO „Čestita koleda!“
Vianočné sviatky sa slávia až do Troch kráľov. Vianočné darčeky rozdáva Dedo Koleda v noci zo Štedrého dňa na prvý sviatok vianočný. V žiadnej bulharskej rodine nesmie chýbať vianočný stromček. Tradičné štedrovečerné menu sa skladá z piatich až
siedmich bezmäsitých jedál. Ich základom je šošovica, fazuľa, ryža a kapusta. Zo sladkého kysnutého cesta sa pečú kruhovité koláče podobné našim štrúdľam. Je v nich tvaroh, syr a vajcia a volajú ich banica.
CYPRUS „Kala Chrostouyenna!“
Vianočné sviatky sa na Cypre slávia od 24. decembra do Troch kráľov. V týchto dvanástich dňoch prichádzajú akýsi zlí duchovia známi ako „kalikantzari“. Darčeky deťom na Cypre rozdáva až na Nový rok ráno Ai – Vasilis. Podľa legendy požehná koláč (Vasilopitu)
s mincou uprostred a vypije pohár vína, ktorý gazdiná položila
pod stromček. Keď ráno deti nájdu darčeky, každý z nich zje kúsok
Vasilopitu – Vasilisovej torty. Kto vo svojom kúsku torty nájde mincu, bude mať po celý nový rok šťastie. Na štedrovečernom stole nesmie chýbať bravčové pečené mäso, ktoré považujú za sväté a sviatočné jedlo.
ČESKÁ REPUBLIKA „Veselé Vánoce!“
Vianočné sviatky sú sviatkami detí a rodiny. Štedrý deň je dňom
splnených želaní. Tým, ktorí sa po celý deň pôstili sa zjaví zlaté prasiatko. Darčeky pod vianočný stromček nosí Ježíšek a rozbaľujú sa
po štedrovečernej večeri. Tradičné štedrovečerné menu sa skladá z rybacej polievky, z vyprážaného kapra a zemiakového šalátu.
ESTÓNSKO „Roomsaid Joulu Puhi!“
Pre Estóncov sú Vianoce zmesou tradičných, moderných, seku-lárnych ale i náboženských tradícií. Sú oslavou narodenia Ježiška, ale
oslavou zimného slnovratu, ktorý začína adventom. K zaujímavým
tradíciám patrí napríklad vytváranie vianočnej koruny, ktorá pripomína kostolné lustre. Každý rok na Štedrý deň estónsky prezident vyhlási tzv. Vianočný mier a vyzve obyvateľov, aby hodovali.
Vianočný mier sa vyhlasuje v Estónsku už 350 rokov ešte na základe nariadenia niekdajšej spoločnej švédskej kráľovnej Kristíny. Na
vianočnom stole Estóncov nesmie chýbať pečená hus alebo morka s jablkami. Ako dezert sa podávajú vianočné koláčiky posypané
kakaom a škoricou – Pipparkogid.

FÍNSKO „Hauskaa Joulua!“
Fíni hostia počas sviatkou fínsku verziu Santa Klausa – ktorého
volajú veľký Ukko. Pochádza z Laponska, kde žije na úpätí hory Korvatunturi so svojou ženou a množstvom škriatkov, ktorý mu
pomáhajú s balením darčekov pre deti. V tejto krajine mocných čarodejníc a nekonečných ság roznáša na Vianoce veľký Ukko deťom
darčeky. Má dlhé biele fúzy, ktoré mu siahajú až po pás. Na hlave polmetrovú červenú čiapku so zvončekom. Nosí červený kabátik. A veselí piadimužíci, ktorí ho sprevádzajú chodia v pláštenkách
lemovaných bielou kožušinou. Deti, ktoré sú zlé odnášajú piadimužíci do ľadového kráľovstva. Vianočný stromček nesmie chýbať
v žiadnom obydlí. Stromčeky zvyčajne siahajú až po strop. Okolo
nich sa ale sústreďuje vlastne celé vianočné dianie. Fínsky vianočný stromček je celý biely, aby čo najviac pripomínal svojich druhov
v okolitej zasneženej prírode. Fíni sú presvedčení, že ich krajina je
stálou domovinou Santa Klausa - veľkého Ukka.
FRANCÚZSKO „Joyeux Noel!“
Rodinné vianočné oslavy začínajú pár dní pred Štedrým dňom
zdobením vianočného stromčeka. Ku Štedrovečernej večery je
podávaná pečená šunka, rôzne šaláty, torty, ovocie a víno. Typické vianočné pokrmy sa veľmi líšia v závislosti od regiónu. V Paríži
sa jedia ustrice, v Bretónsku pohánkový koláč s kyslou smotanou
a v Burgundsku moriak a gaštany. Na Štedrý večer, keď deti už spia,
sú darčekmi a sladkosťami naplnené ich vianočné pančuchy, povešané na krbe. Darčeky deťom vo Francúzsku prináša Père Noël,
čo by sa dalo doslovne preložiť ako Otec Vianoc. Ráno sa deti ženú
ku stromčeku a celá rodina sa schádza, aby si vymenila vianočné
darčeky. Vianoce sú vo Francúzsku predovšetkým rodinným sviatkom. Na Štedrý deň navštevujú Francúzi svojich rodičov, príbuzných a známych, pijú víno a calvados (jablčnú pálenku).
RUSKO „Счастливого Рождества“
Tradícia zdobenia vianočných stromčekov (v ruštine nazývaných
Jolka) sa do Ruska dostala z Európy, ktorú v 17. storočí navštívil
ruský cár Peter Veľký, ktorý tento zvyk do Ruska priviezol. Väčšina
kresťanov v Rusku sa hlásia k východnej pravoslávnej cirkvi, ktorá
dodnes používa juliánsky kalendár, a preto sa tu Vianoce oslavujú o 13 dní neskôr než u nás. Štedrý deň tak pripadá na 6. januára
a večer sa tradične podáva tzv. Svätá večera, pozostávajúca z dvanástich chodov, každý ako pocta jednému z apoštolov. Legenda
hovorí, že ruský ekvivalent nášho Ježiška, Dedo Mráz žije hlboko v lesoch južného Ruska, odkiaľ prichádza do mesta na saniach
a nosí darčeky deťom. Dedo Mráz je oblečený do červených šiat,
ozdobených bielou kožušinou, má hustú bielu bradu a vyzerá skôr
ako čarodejník.
ČÍNA „Sheng Dan Kuai Le“
Pre Vianoce v Číne sú typické papierové lampáše a zdobenie vianočných stromčekov papierovými reťazami a kvetmi. Deti dostávajú darčeky do mušelínových pančúch od Santa Clausa, ktorého
tu nazývajú Dun. Vzhľadom na to, že iba 1 % Číňanov sú kresťania,
duchovná stránka Vianoc je často prehliadaná a ide tu skôr o veľmi
materialistický sviatok, ktorý pozostáva najmä z vymieňania darčekov. Populárne je darovanie jabĺk, zabalených v farebnom papieri. Štedrý deň nie je štátnym sviatkom, prevažná väčšina Číňanov
pracuje a večer idú často povečerať do reštaurácie tradičné kačicu,
gaštany, huby s ryžou, sójovou omáčkou a zázvorom.
GRÓNSKO „Juullimi Ukiortaassamilu Pilluarit“
Vianoce sa v Grónsku oslavujú tradične 24. decembra. Aj tu ľudia
tradičnie mieria na omšu. Keďže je mráz a polárna noc, cestu im
osvetľujú rozvešané žiariace hviezdy. V Grónsku nerastú žiadne
stromy, takžie tie vianočné musia dovážať z Dánska. Každý v dedi-

ne dostáva darčeky a deti chodia od chaty k chate spievajúc koledy. Po káve, sušienkach a koledách, každý dostane Mattak – je to
silná podkožná vrstva tuku z veľryby. Ďalšie jedlo, ktoré sa konzumuje počas sviatkov je Kiviak, ktoré pozostáva zo surového mäsa
alky (vtáka), ktoré bolo kultivované počas niekoľkých mesiacov, až
pokým nedosiahlo pokročilé štádium rozkladu. Vianoce sú jediním
obdobím v roku, kedy sú tu ženy obsluhované mužmi.
LITVA „Linkami Kaledu!“
Oslavy začínajú v Litve so zimným slnovratom, ktorý sa slávi 22.
decembra. Je to obdobie, keď sa skončili všetky práce na poliach
a v záhradách a príroda bola pripravená na zimný odpočinok. Vtedy sa začína čas vianočných príprav, spevu a tanca. Domy sa zdobia slamenými ozdobami a rôznymi červenými ornamentmi, ktoré
Litovčania pomenúvajú lukturi, krigi, putni. Najznámejšou litovskou vianočnou tradíciou je však sprievod s maskami. Medzi tie
najpopulárnejšie patrí maska medveďa, koňa, vola, vysokej ženy a malého muža. Sprievod putuje od domu k domu, od dediny k dedine. Prináša do domov požehnanie, plodnosť, hojnosť
a ochranu pred zlými duchmi a nešťastiami. Sprievod vlečie I drevenú kládu ako symbol problémov a nešťastia. Darčeky nosí na
Štedrý večer Ježiško. Na litovskom vianočnom stole nesmie chýbať prasačia hlava varená spolu s jačmennou kašou. Toto jedlo sa
volá koca alebo kikas. Ďalšou špecialitou je varený hrach s fazuľami a klobásami. Kolieska klobás symbolizujú slnko pre budúci rok.
PORTUGALSKO „Feliz Natal!“
Portugalci nazívajú tento sviatok „consoda“, ktorý sa slávi na Štedrý deň ráno. Na stôl prestierajú taniere pre duše zosnulých a servírujú im jedlo. Veria, že tento skutok im v ďalšom roku prinesie
šťastie. Oslavy Vianoc sú spojené so silným náboženským vyznaním Portugalcov. Zaujímavé je, že Štedrý deň je v Portugalsku pracovným dňom. Jediným dňom pracovného pokoja je Prvý sviatok
vianočný. Darčeky rozdáva Ježiško síce na Štedrý deň, ale až neskoro večer. Deti majú za úlohu nájsť ukryté darčeky za komínom
alebo v kozuboch. Pred Vianocami I počas nich sú na uliciach vystavené betlehemy. Kvetináče sú ozdobené pšenicou, kukuricou
alebo jačmeňom – symbolmi bohatej úrody. Tradičným vianočným jedlom je treska, ktorá je zároveň portugalským národným
jedlom. Kupujú ju sušenú a pred spracovaním ju máčajú niekoľko
dní vo vode. Typickým vianočným dezertom je kráľov koláč „Bolo-Rei“. Chuťovo v ňom dominuje cukrová poleva a kúsky kandizovaného ovocia.

Revitalizácia počítačovej učebne

Predmetom projektu je inovovanie zariadenia učebne pre výučbu
počítačovej grafiky, navrhovania a praktických cvičení študentov
grafického a priestorového dizajnu. Odbor je zameraný na oblasti grafického dizajnu, plošnej a priestorovej reklamy, knižnej grafiky, typografie, plagátovej a interiérovej tvorby. Svoju kreativitu
študenti rozvíjajú pri tvorbe plagátov, logomanuálov, obalov, navrhovaní úžitkových predmetov a autorského písma, s dôrazom na
invenciu, originalitu, ale aj úroveň technického prevedenia. Po maturite sa naši absolventi môžu uplatniť v reklamných agentúrach,
vydavateľstvách, grafických štúdiách alebo pokračovať v štúdiu na
vysokých školách umeleckého zamerania.
Projekt revitalizácie počítačovej učebne sme začali z vlastných
zdrojov realizovať v minulom školskom roku. Zariadenia boli zastaralé a už nespĺňali požadované parametre na kvalitnú prácu v oblasti počítačovej grafiky. Škola investovala do výmeny všetkých
počítačov v učebni. V ďalšom kroku boli tieto zariadenia zosieťované optickým káblom. Vzhľadom na doterajšie inovácie náš starší model rezacieho plotra nespolupracoval s novým operačným
systémom a výrobca už na staré modely upgrade neposkytol. Príprava grafických podkladov pre tlač alebo rezanie pomocou plotra je súčasťou výučby. Preto nám nefunkčnosť tohto zariadenia
obmedzovala realizovanie niektorých zadaní. Taktiež absentovala tlačiareň formátu A3.
Preto sme oslovili Nadáciu EPH, ktorá nám prostredníctvom grantovej výzvy umožnila zakúpiť nový rezací ploter Graphtec CE600060 so stojanom a farebnú tlačiareň OKI A3-C823dn. Mašinky nám
boli doručené a nainštalované dňa 5. 10. 2018, pričom pedagógovia odborných predmetov (akad. mal. Ivan Bílý, Mgr. art. Silvia
Lušňáková-Kadelová a Mgr. Renáta Ižipová) absolvovali školenie na
ich obsluhu. Oceňujeme profesionálny a veľmi ústretový prístup
obchodného zástupcu firmy Alphaset pána Juraja Roziaka.
Oba prístroje nám budú pomáhať pri realizácii ročníkových
študentských prác, maturitných prác, súťažných prác (napr. pre
študentské súťaže „Mladý obal“, „Kruhy na vode“, „Ekoplagát“, „Kreativita mladých grafikov“, „DigiPlagát“…). Tlačiareň môže slúžiť aj
na tlač plagátov pre predstavenia študentov konzervatória.
Preto by sme sa ešte raz chceli takouto cestou poďakovať Nadácii
EPH za ich príspevok.
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Stroje & zařízení

Univerzální a úsporný
ﬂexotiskový stroj
Gallus ECS 340.
Gallus ECS 340 je přesně to, co potřebujete. Mimořádně efektivně zvládá malé i velké
zakázky, poradí si s potiskem etiket, fólií, plastů i třeba hliníku a bude vám stabilně
sloužit mnoho let. Navíc jej pořídíte překvapivě levně!
Není divu, že Gallus ECS 340 je nejprodávanějším strojem ve své třídě.
vzorka papiera

www.gallus.ch

Naši študenti si veľmi radi vyberajú z bohatej ponuky kreatívnych papierov a ďakujeme firme ANTALIS, že nám takúto možnosť ponúka!

Ultimate brightness,
purity, high carton board gloss
with a silk touch & feel, unrivaled
bulk and stiffness – this is Atelier,
a nwe dimension of folding bxboard
by Sappi.
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www.papyrus.com
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