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Sem zaradím pieseň, ktorú môžeme na Slovensku počuť počas vianočných sviatkov minimálne
päťkrát denne v každom rádiu. Veľký úspech mala verzia piesne naspievaná v roku 2013. Spojili sa viaceré známe
slovenské tváre, ako napríklad Marián Čekovský, Peter Cmorík, Mirka Partlová a ďalší. Za sedem rokov od zverejnenia
si skladba nazbierala takmer 7 miliónov zhliadnutí na YouTube.

Pôvod tejto piesne pochádza z Hollywoodu, kde roku 1945 Sammy Cahn napísal text
a Jule Styne skomponoval hudbu. Môžeme poznať verzie v podaní Franka Sinatru, Deana Martina
alebo aj Michaela Bublé, a tiež nám môžu byť známe z rôznych vianočných filmov.

DIVADELNÉ TRIESKY

ČO JE PÍSMO – ČO JE FONT

Ako v reklame na Coca-Colu, tak aj v iných vianočných piesňach sa spomína príchod
Santa Clausa. Notoricky najznámejší príchod Santu je práve v tejto piesni, napísali ju v roku 1934
John Frederick Coots a Haven Gillespie.

7. Najkrajšie Vianoce

26 – 31

4–6

8. Santa Claus is coming to town

Opäť jedna zo slovenských rádioviek. Viac ako originál verzia od IMT Smile nám mohla v hlave
utkvieť verzia bývalých študentiek našej školy Brigity Vrábeľovej a Andrei Maronovej,
ktorú spoločne zaspievali na vianočnom večierku 2019.

6. It‘s beginning to lookCESTOVATEĽSKÝ
alot like Christmas
TIP

PROFIL ABSOLVENTA

5. Last Christmas

34 – 36

8–9

Pieseň bola napísaná roku 1951 Meredithom Willsonom. Pôvodne bola pomenovaná iba
“It´s begining to look like Christmas”.

Bolo by vianočnej párty keby nebola Korona, ale nebolo by vianočnej párty ak by tam nezahrali práve tento
vianočný hit. Pieseň, ktorá bola roku 1984 vydaná anglickým pop duom „Wham!“
a producentom Georgom Michaelom nás stále núti hýbať sa v rytme hudby,
akoby ju vydali iba včera. Preto si zaslúži piate miesto v našom rebríčku.

4. Hallelujah

Pieseň na štvrtom mieste síce poznáme všetci, ale každý pozná iné slová alebo interpretov.

TVORIVÉ PÍSANIE
ÚSPECHY
Skladba má viacero verzií, v ktorých sa síce melódia zachováva, ale slová sa menia.

3. Tichá noc, svätá noc

40 – 41

10 – 11

Známa je napríklad verzia od Neala Armstronga alebo Alexandry Bruke. Jej autorom je však
kanadský spevák Leonard Cohen. Pieseň spatrila svetlo sveta roku 1984.

Pieseň ktorej pôvod siaha až do roku 1816 všetci veľmi dobre poznáme. Text piesne napísal roku 1816
Joseph Mohr, no skomponovaná bola až roku 1818 Franzom Xaverom Gruberom.
Dnes je táto koleda preložená do 300 jazykov.

2. Somewhere in my memory

1. All I want for Christmas is You

42 – 43

12 – 13

Pieseň na druhom mieste v našom rebríčku Vám, ako jediná, nemusí znieť povedome hneď
po prečítaní
jej názvu,ROZHOVORY
no keby ste si pustili film „Sám doma“,
okamžite budete vedieť, o ktorej piesni je reč.
RELAX
UVOĽNENÉ
Stala sa jeho hymnou a prináša so sebou nádhernú vianočnú atmosféru pri tónoch
orchestra a spevu prevažne detského zboru. Poďakovať za ňu môžeme Johnovi Williamsovi.
ISSN 2644-6243
Na prvom mieste nie je nikto iný, ako Mariah Carey s jej skladbou, ktorú každý z nás pozná
a nevie sa rozhodnúť, či sa mu páči alebo mu naopak lezie na nervy. Pieseň pochádza z albumu „Merry Christmas“,
ktorý vyšiel roku 1994 a na priečky „Billboard Hot 100“ sa dostáva dodnes.
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TÉMA – PROJEKT

JE SA NA ČO TEŠIŤ!

Od novembra 2020 začalo Občianske združenie Bod – spoločnosť pre podporu ume‑
leckého vzdelávania v spolupráci so Súkromnou spojenou školou v Martine realizo‑
vať projekt Posilnenie kultúrno‑umeleckej gramotnosti, na ktorý získalo Nenávratný fi‑
nančný príspevok v rámci výzvy OPLZ‑PO1/2019/DOP/1. 1. 1-01 – Podpora zlepšovania
študijných výsledkov a kompetencií žiakov.
Cieľom projektu je podporiť odborné vzdelávanie žiakov
a celoživotné vzdelávanie učiteľov prehĺbením a doplnením
ich poznatkov a najmä zručností.
V rámci projektu budú prebiehať rôzne kurzy, prednášky,
diskusie a workshopy pre žiakov i učiteľov, a to pod vedením
odborníkov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Zatiaľ je plne rozbehnutý len víkendový kurz pre učiteľov,
keďže žiaci sa ešte stále vzdelávajú prevažne dištančne. Ve‑
ríme však, že sa čoskoro uvidíme a mnohé z kurzov budeme
môcť realizovať aj „priamo v teréne“.
Projektu sa budeme venovať až do februára 2023.
Úvodné kurzy digitálnych zručností pre pedagógov SSŠ.
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DIVADELNÉ TRIESKY 2020
NAJLEPŠÍ VIZUÁL

MEDEA
NAJLEPŠIA HUDBA

STRATY A NÁLEZY
OBJAV ROKA

MARTIN MANKO
NAJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON

PATRIK ŠTANCEL
NAJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON

BRIGITA VRÁBEĽOVÁ
CENA PEDAGÓGOV

REBEKA FUČEKOVÁ
NAJLEPŠIA INSCENÁCIA

STRATY A NÁLEZY
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Triesky sa na našej škole pomaly, ale isto stávajú tradíciou a neporušili sme ju ani ten‑
to rok. Nenechali sme sa zastrašiť pandémiou a usporiadali sme udeľovanie ocenení aj
napriek nepriaznivým podmienkam.
Všetko to začalo odvážnou víziou už v júni, teda na konci
školského roka, kedy sme spustili hlasovanie. Či už v zauží‑
vaných alebo úplne nových kategóriách (najlepší vizuál, naj‑
lepšia hudba a cena pedagógov). Po hlasovaní som sa cho‑
pila počítania všetkých hlasov a musím vám povedať, že ich
bolo naozaj požehnane! Prekvapila ma rôznorodosť hlasov
a bola som napätá až do poslednej chvíle, no nakoniec som
sa dopracovala až k TOP 3 kandidátom na Triesku v každej
kategórií. Tým sa všetká práca len začala. Zaumienila som si,
že tohtoročné Triesky by mohli byť prelomové. Bolo mi jas‑
né, že takéto sústo nemôžem zvládnuť sama, a tak som po‑
prosila pár divadelných nadšencov a šialencov o pomoc.
Zostava nášho tímu bola teda nasledovná: Ja, ako orga‑
nizátor a človek, čo do všetkého bude strkať nos a do‑
hliadať na každý detail, pán učiteľ Tomasy, ktorého nápa‑
dy by bol hriech nevyužiť, Bridžit Vrábeľová, ktorej energia
a elán obohacujú prítomnosť každého, s kým sa stret‑
ne. Napokon Patrik Štancel, ktorý sa postaral od zostri‑
hu videí, cez vedenie zboru až po líčenie moderátorky
a našich pôvabných zboristiek (Katka Hodžová a Sárka Ond‑
ríková). Zboristi na Trieskach? To tu ešte nebolo! Trio Goldies
si pripravilo hudobné medailónky – to všetko za klavírneho
doprovodu Mateja Habovštiaka. Ceny vyrábal môj tatino Pe‑
ťo, všetky detaily nafotila Sárka Brehovská, technike šéfovala
Rebeka Mikušová a vizuál vytvoril Filip Kupčo. Nastal deň D,
kedy sme sa od obeda s celým tímom pripravovali na vzru‑

šujúci večer, do ktorého sme dali kus seba. S postupným prí‑
chodom divákov v nás rástlo napätie a očakávania. Doladili
sme posledné detaily a otvorenie sezóny mohlo začať. Kla‑
mala by som, ak by som tvrdila, že ma Brigitino zahajovacie
číslo spolu s Goldies totálne neodbombilo, lebo to bola šu‑
pa! Nemožno neoceniť pretextovanie známej piesne „I ne‑
ed a hero“, v ktorom nám Bridžit pripomenula starosti, ale
aj túžby každého jedného herca pod slovenským názvom
„Chcem podať výkon!“.
Celý večer som s radosťou pozorovala pocity eufórie a šťas‑
tia, či už odovzdávajúcich alebo preberajúcich ceny. Okrem
hudobných vstupov nás Patrik Štancel prekvapil svojim vy‑
stúpením, kedy po prvý raz naživo zaspieval svoju pieseň
„Alright not to be alright“, ktorú napísal špeciálne pre pred‑
stavenie STRATY A NÁLEZY. Musím povedať, že ani jedno
oko nezostalo suché! Konfety, červené svetlá, dymostroj…
Všetko splnilo svoj účel. Bridž spolu s Goldies zakončili ve‑
čer piesňou „I’m so excited“, na ktorú sme sa všetci poriadne
odviazali. Celý večer som sa extrémne bavila a bolo mi ľúto,
keď sa skončil. Všetká práca a nervy stáli za to. Chcem eš‑
te poďakovať odovzdávajúcim a v neposlednom rade VÁM
VŠETKÝM, ktorí ste prišli pozrieť a podporiť svojich favortiov
a vytvorili ste dokonalú atmosféru! Pevne verím, že o rok sa
vidíme opäť na Divadelných trieskach, kde znovu posunie‑
me level!
Aďa Mäkká, 4. ročník SHDK

Maturanti ocenení za vizuál Medei
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Vyhlásenie inscenácie sezóny
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DOD

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ktorý sa uskutoční dňa 31. 1. 2021 (sobota) od 8:00 do 16:00 h
v on‑ line priestore na našej webovej stránke
www.ssusmartin.sk.
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Prostredníctvom komentovanej virtuálnej prehliadky Vám budú sprístupnené jednotlivé herecké
ateliéry a odprezentované „školské vzdelávacie programy“, ako i metódy a formy vyučovania v našej škole.
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Prostredníctvom komentovanej virtuálnej prehliadky Vám budú sprístupnené jednotlivé ateliéry
a odprezentované „školské vzdelávacie programy“, ako i metódy a formy vyučovania v našej škole.
V rovnakom čase Vás pozývame na on‑line
KOMENTOVANÚ PREHLIADKU VÝSTAVY PRÁC ŽIAKOV I. – IV. ROČNÍKA
odboru Grafický a priestorový dizajn
Pre individuálnu konzultáciu je nutné dohodnúť si termín – hodinu návštevy našej školy.

Mám toho teraz veľa
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LEVEL UP
Existuje niekoľko typov študentov… Napríklad tí, ktorí sa
sťažujú a ľutujú sa. Svet disponuje aj tými, ktorí si svoje úlohy
plnia v rámci svojich povinností a utekajú na prvý autobus
domov, ale sú aj blázni, ktorí majú chuť robiť a tvoriť naviac
a neočakávajú takmer nič. Výhodou SHDK je to, že prevažu‑
jú práve tí „blázni“.
Decká sa vedia nadchnúť pre veľa vecí, ale eufória často
opadne skôr ako prídu prvé výsledky akéhokoľvek ich sna‑
ženia a uspokoja sa s kompromisom. Keď Aďa Mäkká na pr‑
vom stretnutí ohľadom Triesok začala vysvetľovať, že fotos‑
tena bude lemovaná červeným LED pásikom a všade budú
zlaté a červené balóny, vizuál vytvorený len pre tento rok,
zbor, klavirista a farebné svetlá v hereckej a ako ideme pre‑
textovať americkú hitovicu I need a hero, tak som si myslel,

Vanesa Raticová, Rebeka Fučeková s cenou pedagógov
(v strede) a Sára Brehovská.
Moderátorka večera Bridžit a duo z tria Goldies.
Pani učiteľka Dropková pred odovzdaním ceny
pre objav roka.

že karanténa má svoju prvú obeť. A vidíte… Deväť našich
študentov a odchovancov pripravilo pre všetkých ostatných
galaprogram na úrovni, od vizuálu po obsah. Tvorili, skúša‑
li, generálkovali – všetko ešte s absolútnou ambíciou, urobiť
to najlepšie ako sa dá.
V našej škole je cítiť chuť, tvorivosť a aj to, že ju študenti majú
radi a radi sa do nej vracaju. Môžeme si želať viac?
Michal Tomasy

V poslednom čase asi najpoužívanejšie slovné spojenie pri
kontakte so žiakmi, ale aj učiteľmi. Napriek tomu a vďaka Bo‑
hu, sa ešte stále nájdu osoby, ktoré si ukroja zo svojho osob‑
ného voľna a urobia niečo naviac pre ostatných. Napríklad
knižku.
Prvá školská ročenka Súkromného hudobno‑ dramatic
‑kého konzervatória v Martine bude onedlho na svete.
Svoj priestor v nej našlo aj Martinské divadlo mladých pre‑
tože je ich a už tri sezóny zabezpečuje prax pre našich
študentov SHDK.
Tento projekt mal vzniknúť ako súčasť grafického worksho‑
pu, ktorý žiaľ, pre pandemické opatrenia, nebolo možné
uskutočniť.
Spolupráca pána učiteľa Tomasyho a štvrtáčok grafičiek
na ročenke sa zrodila neplánovane a veľmi spontánne.
Ako hovoria Veronika Mudráková a Timea Kážmérová –
odrazu sme sa ocitli na home‑office a museli sme si po‑
radiť samé. Našim hlavným cieľom bolo predstaviť odbor
vo farebne sýtom a kontrastnom vizuále. Čisté farebné
plochy a veľké pútavé fotografie by mohli pritiahnúť po‑
zornosť čitateľa a zaujať záujemcov o štúdium.
V ročenke 2019 – 2020, na približne 70 stranách, nájdete
fotografie študentov a pedagógov, fotografie z divadel‑
ných predstavení spolu s ich stručným obsahom, jedinečné
plagáty MDM a články publikované v školskom časopi‑
se. Toto všetko krvopotne zozbieral a vydrankal práve pán
učiteľ Tomasy.
(red)
Maturanti SHDK 2019/2020
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Barbora Šimová

Lukáš Strašík

Natália Gadzmanová

Mária Tuhovčáková

Rebeka Fučeková

Natália Pečalová

Vanesa Raticová

Sarah Kristína Novotná

Sára Brehovská

Simona Zrubáková

Zuzana Motýľová

Stela Kubicová

Z ÁHL AVIE

Z ÁHL AVIE

PRIPRAVUJEME ŽIAKOV
NA ŠTÚDIUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
I PRIAMO DO PRAXE
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Absolvent hudobno‑dramatického odboru (8226 Q)
na našom konzervatóriu,
je zorientovaný vo svojej predmetovej špecializácii. Štúdium sa skladá z teoretickej a praktickej zložky.
Svoje štúdium ukončí žiak po 4 rokoch maturitnou alebo po 6 rokoch absolventskou skúškou.

V študijnom odbore Grafický a priestorový dizajn (8603 M)

smer VYSOKÁ ŠKOLA

smer VYSOKÁ ŠKOLA

Absolvent prakticky ovláda hlavné požiadavky kladené a zamerané na herectvo, spev, hru na hudobný nástroj (klavír),
techniku javiskovej reči, umelecký prednes a v neposlednej rade rôzne tanečné žánre,
ovláda odbornú terminológiu svojho odboru a je pripravený pokračovať na vyššie odborné štúdium,
či už sa jedná o pedagogické minimum, ktoré ponúka aj naša škola,
alebo štúdium na vysokej škole, pre ktorú sa po absolvovaní prijímacích skúšok sám rozhodne.

Naši študenti ďalej študujú najmä na vysokých školách umeleckého zamerania, či už u nás (Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave, Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach)
alebo v zahraničí (Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Art & design Institut v Prahe, Vysoká škola kreatívnej komunikácie v Prahe,
Ostravská univerzita v Ostrave),
a to v rozličných študijných programoch voľného (maľba, socha, grafika) i užitého umenia (ilustrácia, animovaná tvorba,
fotografia, dizajn: grafický, produktový, priemyslený, transport dizajn, dizajn skla, dizajn dreva, digitálny dizajn).
Výučba popri konzervatoristoch otvorila študentom i cesty smerom k presahovým odborom (audiovizuálne médiá,
dramaturgia, scénaristika, žurnalistika, masmediálna komunikácia).
Pomerne široká škála všeobecných vedomostí v prieniku s kreatívnym myslením
ponúka absolventovi možnosť štúdia i v príbuzných odboroch technického charakteru (architektúra, krajinná architektúra,
krajinné inžinierstvo) na stavebných a technických univerzitách na Slovensku i v Čechách (Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Vysoké učení technické v Brne, a pod.).
Naši absolventi sa však nestratia ani v humanitných vedách a niektorí prechádzajú
na štúdium na filozofických, či pedagogických fakultách,
a to najmä v odboroch ako psychológia, estetika, výtvarná výchova, literatúra či jazyky.
Štúdium vytvára predpoklady aj na pomaturitné špecializačné, dvojročné štúdium.
Štúdium je ukončené absolventskou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške
a absolventský diplom s právom používať
titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ za priezviskom.
Absolvent má kvalifikáciu ako učiteľ výtvarných predmetov na základnej umeleckej škole.
Každoročne sa tešíme z úspešných uchádzačov.
Z 9-tich tohtoročných skončených maturantov SŠUP
sa rozhodli pre ďalšie štúdium a boli prijatí na vysoké školy 4 žiaci, a to na
FILMOVÉ STUDIE, TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ STUDIE (Univerzita Palackého Olomouc),
PRODUKTOVÝ DIZAJN (Univerzita Tomáša Bati, Zlín),
UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA (UMB Banská Bystrica),
MEDIAMATIKA (Univerzita Komenského).

smer PRACOVNÝ TRH
Absolvent je však schopný získané vedomosti a zručnosti okamžite uplatniť v praxi,
predovšetkým v oblasti plošnej a priestorovej reklamy, grafického dizajnu, knižnej grafiky, interiérovej tvorby,
v priemyselnom dizajne, výstavníctve, scénografii
a všade tam, kde je potrebná trojrozmerná vizualizácia priestoru a scén v grafických programoch.
Základné vedomosti z marketingu, reklamy a ekonomiky vytvárajú dobré predpoklady
na samostatnú zárobkovú činnosť absolventov.
Absolvent je pripravený získané odborné i manuálne zručnosti uplatniť v podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry,
návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnér, či v reklamných agentúrach.
Je schopný v práci kreatívne využívať moderné prístupy, metódy a technológie.
Naši absolventi dosiahli úspechy doma i v zahraničí, podieľajú sa na rôznych zaujímavých projektoch
a zúčastňujú sa pravidelne renomovaných výtvarných súťaží, v ktorých obsadzujú popredné miesta.

smer NAŠA ŠKOLA = KREATIVITA
Uchádzač o štúdium na našej škole by mal mať okrem základných zručností v kresbe a priestorovej tvorbe
najmä chuť, odvahu a motiváciu experimentovať, hľadať nové riešenia a kriticky uvažovať o svete okolo nás.

Najčastejšie naši žiaci pokračujú v rámci odboru v štúdiu na školách umeleckého zamerania
(na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Akadémii umení v Banskej Bystrici,
Janáčkovej univerzite múzických umení v Brne)
a to v odboroch naväzujúcich priamo na štúdium (herectvo, bábkoherectvo, alternatívne herectvo, muzikálové herectvo,
fyzické divadlo, divadelná dramaturgia a réžia, réžia, filmové umenie, divadelné štúdiá),
alebo v rôznych odboroch najmä humanitného zamerania.
Z 12-tich tohtoročných skončených maturantov SHDK
ďalej pokračuje v štúdiu na vysokej škole 10 študentov,
2 pokračujú v pomaturitnom štúdiu na konzervatóriu v V. ročníku.
Tento rok prijali našich študentov na nasledujúce odbory:
COMMERCIAL MUSIC (University of the West of Scotland),
FYZICKÉ DIVADLO (Janáčkova univerzita múzických umění),
HERECTVO (Akadémia umení Banská Bystrica, 2 žiaci),
DIVADELNÁ DRAMATURGIA A RÉŽIA (Akadémia umení Banská Bystrica),
HISTÓRIA/UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A HISTÓRIE/UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A TELESNEJ
VÝCHOVY/UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY (UMB Banská Bystrica),
MANAŽMENT (Prešovská univerzita),
HERECTVO (Súkromné konzervatórium Nitra)

smer NAŠA ŠKOLA = TALENT
V prvej rovine je potrebný talent, ktorým musí uchádzač disponovať,
aby mohol počas štúdia na našej škole naplno rozvíjať všetky svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a šikovnosť
v danom odbore.
Štúdium herectva na našej škole je proces, ktorý nielenže zvyšuje už existujúce schopnosti študenta, ale systematickou
prácou odborných pedagógov napomáha zdokonaľovať a rozvíjať jeho prirodzené nadanie, ktoré môže poslucháč našej školy
využiť nielen pre zvolené vyššie vzdelanie, ale môže ho rovno aplikovať do praxe.

„Vieme, že ani najosvedčenejší systém nie je schopný „zrodiť talenty“, ale neraz pomôcť, upraviť,
uľahčiť a očistiť cestu, zachrániť pred zbytočným poblúdením, vybrúsiť nadanie herca. Napokon vie
z materiálu strednej akosti (úrovne) stvoriť pre javisko vhodný herecký materiál – a v tomto je úloha
dobrého a správneho školenia hercov. Podstata tohto školenia spočíva v objavovaní a napomáhaní
rozvoja vlôh herca so všetkými jemu vlastnými zvláštnosťami (celkovou charakteristikou).
A tejto jedine správnej cesty sa budeme aj my pridržiavať.“
I. Rapoport/Práca herca
Pripravili: Mgr. Sabina Červíková, Mgr. art. Anna Čičmancová, DiS.a
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MÁME NAJKRAJŠIU KNIHU
AJ UZNANIE MINISTERSTVA
ÚSPECHY NA EKOPLAGÁTE’20
Na 15. ročníku Trienále medzinárodnej súťažnej prehliadky s tematikou ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT’20
postúpili naši študenti do finálneho výberu a mali tak možnosť vystavovať v Považskej galérii umenia v Žiline medzi renomo‑
vanými výtvarníkmi
Kristína Čižmáriková: Triedený odpad, 2017
Kristína Čižmáriková: Vlk, 2017
Katarína Koššová: Stop, 2019
Filip Kupčo: Plán B, 2019
Tereza Parizeková: SvetPet, 2019
Adam Šutarík: Ochranári, 2018
Martin Sumka: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, 2019.
Tereza Parizeková dokonca získala za svoj plagát SvetPet Čestné uznanie Ministerstva životného prostredia SR.
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA!
V rámci 28. ročníka celoslovenskej súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019 bola zaradená medzi Najkrajšie knihy Slovenska
za rok 2019 v kolekcii ŠTUDIJNÉ PRÁCE POSLUCHÁČOV VÝTVARNÝCH A POLYGRAFICKÝCH škôl kniha Veroniky Tatarkovej: ŠŤAST‑
NÁ NÁHODA.
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ÚSPECHY NA KREATIVTE MLADÝCH GRAFIKOV
V rámci 12. ročníka celoslovenskej súťaže KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV získali práce našich študentov niekoľko ocenení, a to
v nasledujúcich kategóriách:
1. miesto za OBALOVÝ MATERIÁL (Alica Bíziková: TRIBAL‑ENGINEERS)
1. miesto za ILUSTRÁCIE (Veronika Tatarková: Šťastná náhoda, Serendipity)
2. miesto za PLAGÁTOVÚ TVORBU (Natália Paškuliaková: Logo– VÍZ)
3. miesto v kategórii MALÉ GRAFICKÉ FORMY (Dominika Blažeňáková/Sofia Stráska: Kalendár ZOO)
čestné uznanie (Sofia Stráska: Monogram)
čestné uznania v kategórii VOĽNÁ GRAFICKÁ TVORBA (Antónia Stloukalová: Autorský font, Kristína Klocháňová: Kalendár
Monochrome)
BLAHOŽELÁME!

SVET

PET

BOLA TO LEN ŠŤASTNÁ

NÁHODA , ŽE SA TO STALO ,

ALEBO ZA TÝM BOLO NIEČO VIAC ?

Veronika
Tatarková

Obálka knihy Veroniky Tatarkovej: ŠŤASTNÁ NÁHODA

Plagát Terezy Parizekovej: SVETPET
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Zuzana Motýľová:

Študujem to, čomu sa chcem
skutočne venovať,
takže vydržím, nech sa deje čokoľvek

Zuzka je bývalá študentka nášho konzervatória, kde si prežila takmer štyri roky krásnej
stredoškolskej mladosti. Žiaľ ten posledný, maturitný ročník, jej prekazil vírus, ktorý za‑
siahol do životov každému z nás. Tak, ako s herectvom začala u nás, na strednej škole,
momentálne v ňom stále pokračuje a stala sa z nej študentka herectva na Akadémií
umení v Banskej Bystrici.
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Keďže si vychytala naozaj (ne)šťastný rok, či už v ma‑
turovaní alebo v nástupe na vysokú školu, zopako‑
vala by si si maturitný ročnk ešte raz, so všetkým čo
k nemu patrí, teda aj prijímacie skúšky na vysokú
školu?
Je mi veľmi ľúto, že sme nemohli maturovať z praktických
predmetov, ako sú spev, tanec a herectvo, pretože na tom
sme sa nadreli ako kone a mohli sme na celý maturitný roč‑
ník spomínať úplne inak, a nie takto. Ale teraz už s tým nikto
nič neurobí. A čo sa týka teoretických predmetov, tak mu‑
sím povedať, že to, ako to vymysleli, ma veľmi potešilo. Mys‑
lím si, že je to spravodlivé a rozumné riešenie. Môžem za se‑
ba povedať, že som sa poctivo učila celé štyri roky. A teda,
považujem sa za osobu, ktorá stres nezvláda veľmi príjem‑
ne. Takže ktovie ako by to na skutočných maturitách mohlo
dopadnúť. A ak mám odpovedať na otázku, tak nie, nezopa‑
kovala by som si maturitný ročník. Pretože verím, že v živote
je všetko tak, ako má byť, takže asi sa to malo stať. Len ma to
za niektoré veci naozaj mrzí.
Pokiaľ viem, tak aj vy, na vysokej škole, máte onli‑
ne vyučovanie. Pomáhate si so spolužiakmi pri zada‑
niach, alebo ste ešte nemali možnosť spoznať sa?
Chvalabohu, sme boli v škole skoro mesiac, kým nám ne‑
prikázali študovať dištančne. Takže sa stihla vytvoriť aspoň
facebooková skupina. A áno, pomáhame si vždy keď sa dá.
Keď niečo nevie jeden, vie to zase druhý a naopak. Myslím,
že vzájomná pomoc je na mieste. Hlavne by som chcela po‑
dotknúť, že ročník sa skladá z ľudí, ktorí naozaj chcú robiť
a pracovať na sebe. Zatiaľ som nepostrehla na mojich spolu‑
žiakoch, že by, ako sa hovorí, kopali sami za seba.
Aká je práca s pedagógmi, s ktorými si mala prezenč‑
nú výučbu len párkrát?
Mám pred nimi rešpekt, to je jasné, ale pracuje sa s nimi či
už na online hodine, alebo prezenčne v škole veľmi dob‑
re. Na herectve máme skvelých pedagógov, ako sú Ľubomír
Mindoš, Anička Hajduková a Anička Gromanová. Samozrej‑
me, ako pre nás, tak ani pre nich nie je jednoduché učiť onli‑
ne herectvo, ale snažíme sa robiť veľa kompromisov.
Ako prebiehajú vaše praktické online hodiny?
Praktické online hodiny. (Smiech) Už len ten názov sa veľ‑
mi bije. Napríklad na herectve sme ešte počas prezenčnej
výučby stihli dať do priestoru aspoň etudy, takže máme to‑
to jedno zadanie, ktoré si každý doma natočí, pošle to pe‑
dagógom, a na hodine si spoločne všetci hovoríme pripo‑

Je niečo, čo ti ponúkala stredná škola a teraz to na vy‑
sokej škole chýba?
Nerada porovnávam tieto dve odlišné úrovne štúdia, preto‑
že stredná škola bola niečo iné, ako je vysoká. Ale zo stred‑
nej mi veľmi chýbajú všetci pedagógovia, takisto môj kolek‑
tív. Áno, aj tento vysokoškolský kolektív je fajn, ale predsa len
to boli štyri roky – proste zvyk. Čo môžem ale úprimne po‑
vedať je, že najviac mi chýba to každodenné posedávanie
v učebni číslo štyri so všetkými ročníkmi a spievanie cez voľ‑
né hodiny. A taktiež automat, keď sme vyťahovali metrom
nejaké jedlo, aby sme nemuseli platiť. Teraz som to už moh‑
la povedať, nie?
Ale beriem to tak, že strednú školu som už uzavrela, aj keď
nie takým spôsobom, akým by som chcela a vysokú začí‑
nam s novým, čistým štítom.
Kto bude podľa teba pociťovať z koronakrízy najhor‑
šie následky?
Určite všetci prváci a maturanti. V podstate všetci študenti
či je to základná, stredná, alebo vysoká škola. Tak ako trpia
gymnázia, tak aj odborné školy. Ale o to viac prváci, kto‑
rí si musia zvyknúť na školu do ktorej ani fyzicky necho‑
dia a na ľudí, ktorých nepoznajú. Potom všetci tí, ktorí pri‑
šli o prácu, rovnako umelci, v podstate všetci. Mrzí ma, že
sa toto deje.
Čo ti dokáže v týchto dňoch urobiť najväčšiu radosť?
Neviem či úplne zodpoviem otázke, ale najväčšiu radosť mi
robí teraz to, ako sa pokúšam natočiť etudu na stokrát. Vždy,
keď videá potom večer pozerám, tak tie najlepšie verzie (ro‑
zumej tie zlé) si uložím a poviem si, že o pár týždňov ich pus‑
tím znova a budem sa na to už len s úsmevom pozerať, ako
som doma robila online etudy.
Máš nejaké heslo, ktorého sa držíš?
Áno. Všetko zlé je na niečo dobré.
Vanessa Teluchová
Z. M. ako Clov v inscenácii Koniec hry

Už sa naozaj teším
na májovú
stužkovú
Ak by sa ma niekto pred pár mesiacmi opýtal, či mi záleží na stužkovej, moja odpoveď by bola jednoznačná.
Nie. Dobre, priznám sa, naozaj som sa tešila na všetko
jedlo, ktoré ma tam čaká, ale to bolo všetko.
Avšak postupom času a najmä tohto dištančného
vzdelávania sa niečo zmenilo. Prestala som stužkovú brať ako predražený večer plný opitých spolužiakov a aby toho nebolo málo, ešte aj v dátume, ktorý
vôbec nesúhlasí s oficiálnym ukončením štúdia. Možno práve presunutie termínu na máj, ma ešte viac presvedčilo o tom, že by som ľutovala, ak sa tohto večera
nezúčastním. Nie je to totiž iba o mne. Je to o nás všetkých. O našich spoločných spomienkach. O ukázaní
toho, kým sme sa stali. O poďakovaní rodičom a pedagógom. A hlavne našej najlepšej triednej „pančelke“,

mienky. Taktiež čítame veľa kníh, ktoré si potom postupne
rozoberáme. Technika reči je celkom zábavná, nakoľko roz‑
právame básničky do telefónu, kde sa snažíme prehnane
artikulovať, čo vyzerá naozaj veľmi komicky. V podstate te‑
raz sú tie praktické hodiny viac teoretickejšie. Ale to natá‑
čanie nie je vôbec jednoduché, keď bývate v malom byte,
kde si ledva vystriete ruku. Jasné, dá sa to zvládnuť, vždy sa
nájde nejaká cesta, len občas je to veľmi smiešne, až to pre‑
chádza do smútku.
Uvažuje sa nad tým, že vám predĺžia semester?
Takúto informáciu nemám, ale už som počula rôzne
domnienky, že by sa nám zrušil celý prvý ročník a museli by
sme ho opakovať znova. Aj keď, ak sa nám nejakým zázra‑
kom podarí ukončiť zimný‑ online semester, tak potom v let‑
nom budeme všetci veľa doháňať. Nakoľko celý ten prvý
ročník je zameraný na kolektívu prácu a takto online sa ve‑
ľa cvičení robiť nedá.

akú sme len mohli tieto štyri roky mať. Verím a už teraz viem, že napriek májovému termínu nebude tento
večer o nič menej výnimočný, ani menej kúzelný. Práve naopak. Bude plne zaslúžený každým svojim okamihom. My si vydýchneme z celého maturitného ošiaľu, učitelia zo stresu, ktorý im nepochybne počas tohto
obdobia spôsobíme a naši rodičia budú na nás presne tak hrdí, ako si to každý v kútiku duše predstavuje.
Už sa naozaj teším. Aj vy by ste sa mali, máte sa na čo!
Sára Kucková
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…tak znel názov prehliadky prác žiakov našej školy, ktorá sa
konala v Turčianskej galérii v Martine, od 9. júla do 15. sep‑
tembra 2020. Výstava bola výberová, čo znamená, že jej rea‑
lizácii predbiehala príprava spojená s istou redukciou. Tu eš‑
te treba spomenúť, alebo pripomenúť, že sme vystavovali
záverečné, teda maturitné práce. Práce za posledných šesť
rokov sme museli najskôr pozorne roztriediť, logicky rozčle‑
niť, vytvoriť celky, skupiny, hŕbky… Potom prišla na rad tá
najťažšia úloha – výber. Limitoval nás totiž priestor, „metre

štvorcové“, ktorých by si takáto súborná výstava žiadala, ako
sme zistili omnoho viac. Nič to, príležitosti sa nám núkajú,
dielka, ktoré sme na steny, sokle a panely nevtesnali teraz
vystavíme nabudúce, sľubujeme. Exibíciu aj expozíciu sme
pripravovali my učitelia, bez pomoci žiakov, čo nám bolo ne‑
smierne ľúto, situácia to takto zariadila. Pri ďalšej to už dú‑
fajme bude inak. Fungovať takto mimo vyučovacieho pro‑
cesu je totiž vždy prospešné, podnetné, no najmä zábavné
pre obe strany.
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Maturitné práce: Natália Sochuláková – priestorový objekt a plagáty, Alica Bíziková – dizajn gramofónovej platne

Inštalácia výstavy v Turčianskej galérii
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NOVEMBER

Maturitná práca: Chantal Bachová redizajn kresla, návrhy dezénov
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Kristína Klocháňová (kalendár)
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OPÄŤ SÚ MEDZI NAMI

Čerství prváci! Po tridsiatich dňoch sa už trochu zorientovali na chodbách, zistili, ke‑
dy plnia automat na bagety, a ktorý učiteľ ospravedlní neskorý príchod. Ale prečo pri‑
šli? Čo sa chcú naučiť? A čo potom, po maturite, ako chcú použiť získané vedomosti?

Pani učiteľka Mečková alias slniečko našej školy. Priznajme si, že bez tejto pančelky by
to u nás asi nefungovalo. Avšak večný úsmev na perách ani zďaleka nie je jej jedinou
výsadou!

Damián: Na túto školu som sa chcel dostať už od 8. ročníka.
Na prijímačky som sa tvrdo učil, pretože som vedel, že toto
je miesto, kde zapadnem. Môj cieľ – naučiť sa poriadne kres‑
liť a robiť v modelovacích a kresliacich programoch na PC.

XY: Prišla som sem lebo ma baví kresliť a chcem sa v tom
zdokonaliť. Od tejto školy očakávam, že nebudem kresliť len
na papieri, ale aj v programoch. Ešte presne neviem, čo bu‑
dem robiť po škole.

Marko: Už odmalička som sa zaujímal o maliarsky smer. Asi
v 13. som našiel túto školu a nastúpil som s tým, že čo bu‑
dem študovať, to budem aj robiť. Po strednej by som chcel
ísť študovať do zahraničia – „story board artist“ alebo „cha‑
racter designer.

Lukáš: Chcel som ísť na školu s grafickým zameraním. Kres‑
lenie, grafika, jednoduché programovanie aj strih videa pat‑
ria medzi moje koníčky. Neviem čo by som chcel robiť po
škole, nebudem sa brániť ani vysokej.

Pani učiteľka, dozvedeli sme sa o vás, že ste súčasťou
projektu EduTv. Vedeli by ste nám povedať viac? Čo si
môžeme pod týmto názvom predstaviť?
EduTV je projekt ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu. Ide o to, že ministerstvo školstva oslovilo učiteľov
rôznych predmetov s cieľom natočiť krátke videá – vysvet‑
lenie základného učiva. Začalo sa učivom žiakov druhého
stupňa, pretože pre nich je to aktuálne najakútnejšie. Existu‑
je štátny vzdelávací program, ktorý hovorí o témach a obsa‑
hu jednotlivých videí. Učitelia tento obsah spracúvajú a ná‑
sledne natáčajú.
Čo je vašou úlohou?
Ja kontrolujem výsledné videá – v rámci slovenského jazy‑
ka a literatúry. To znamená: pozriem si obsah, ktorý by malo
video obsahovať a videá skontrolujem. Dôležité je, aby uči‑
teľ rozprával zrozumiteľne pre žiaka a či je učivo vysvetlené
správne a bez gramatických či vecných chýb.
Čo sa stane v prípade, že video úplne skritizujete?
Sú povinní natočiť nové :D
Pani učiteľka, myslím, že je dôvod mať z vás stres…
Ste naozaj odborník!
Vieš… dostala som sa k tejto práci náhodou – cez kamarát‑
ku. Ona je jedna z tých, ktoré tieto videá natáčajú. Hľada‑
li niekoho ako garanta‑hodnotiteľa. Ale predsa, všetci sme
len ľudia a aj k videám sa tak snažíme pristupovať. Nechce‑
me aby boli technické, strojené, je to robené pre žiakov. Je
predsa úplne v poriadku sem tam použiť nespisovné slovo,
je to ľudské.
Je v pláne udržiavať projekt dlhodobo? Viete si pred‑
staviť pokračovať aj popri prezenčnej výučbe?
Cieľom je vytvoriť databázu pre tri stupne školstva – prvý
a druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Plá‑
nujeme pokračovať aj do budúcna, videá budú slúžiť na‑
príklad aj pre žiakov, ktorí zostanú doma počas školské‑
ho roka. Žiak si bude môcť aj doma pustiť učiteľov výklad
a rovnako dobre sa pripraviť. Každopádne, uvidíme ako sa
bude všetko vyvíjať, všetci túto prácu robíme popri svojej
hlavnej práci.
Ako to stíhate? Je možné všetko skĺbiť? :O
Po víkendoch. Vyslovene víkendy. Ku mne sa videá dostá‑
vajú väčšinou až v piatok a v pondelok už musím mať všet‑
ko hotové.
Stretli ste sa už s nejakou spätnou väzbou? Učitelia,
študenti…?
Zatiaľ nie. Videá sme začali zverejňovať ešte len minulý týž‑
deň, ale robíme čo môžeme! Pre mňa sú učitelia, ktorí sa po‑
stavia pred kameru a pripravia si všetko potrebné, obrovskí
hrdinovia. Ja by som to nezvládla. Ale naozaj sa mi páči, že
videá robia učitelia. Nie sú to herci ani moderátori, sú to uči‑
telia, ktorí predmety reálne vyučujú.
Pani učiteľka, myslíte si, že niekedy technika úplne
nahradí osobné kontakty? Myslíte, že v budúcnosti
sa budú žiaci vzdelávať len online?

Kristína: „Prihlásila som sa najmä kvôli herectvu. Hrám už
dlho a chcela by som sa tomu v budúcnosti venovať profe‑
sionálne.“
Carolina: Od mala sa venujem spevu a klavíru. Veľmi ma za‑
ujíma herecký a divadelný život. Chcem zistiť, či je to také,
ako si predstavujem. Chcem si spraviť aj nadstavbu, čiže pia‑
ty a šiesty ročník a zároveň skúsiť vysokú školu.
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UČÍ NÁS NAOZAJSTNÁ PROFÍČKA

S. Bela: Na túto školu som šiel, lebo som si uvedomil, že
prírodné vedy nie sú pre mňa. Zamyslel som sa čo ma ba‑
ví a hneď som vedel, že umenie. Fascinuje ma hudba, spev
a nástroje rovnako ako výtvarné umenie. Momentálne štu‑
dujem herectvo a dúfam, že sa dostanem aj na VŠ a budem
sa herectvu venovať profesionálne. Ale aj vlastnej hudbe.
Karolína: Hneď ako som sa o tejto škole dozvedela, som
vedela, že je to, čo hľadám. Vždy som chcela byť herečka
a vždy ma to nejakým spôsobom fascinovalo. Hodiny he‑
rectva ma bavia a chcem sa tomu venovať aj po skonče‑
ní školy.
Vanessa: Prišla som na túto školu lebo ma baví kresliť digi‑
tálne. Vždy som chcela byť „story board artist“ alebo „cha‑
racter designer“. Alebo som vždy chcela urobiť vlastný ko‑
mix. Lenže, keď žijem na Slovensku, nemám veľa možností
zamestnať sa ako digitálny ilustrátor. Preto si nájdem najskôr
nejakú vedľajšiu prácu a začnem kresliť ľudí na zákazku.
H. Sekanina: Nevedel som kam ísť, ale som tu! Neviem čo
chcem robiť po škole.
Timea: V tejto škole by som sa chcela naučiť kresliť realis‑
ticky. Po strednej chcem ísť na vysokú. Ešte neviem, čo bu‑
dem v budúcnosti robiť. Je veľa umeleckých odborov a je
ťažké vybrať si iba jeden. Uvažujem o animácii, lenže mám
problém s kreslením ľudskej anatómie, dúfam že sa to tu
naučím.
Alžbeta: Bavila ma výtvarná a chcela by som v tom pokra‑
čovať a aj pracovať v danom odbore. Čo po škole, to ešte
presne neviem, ale postupom času určite na niečo prídem.

XY: Od malička ma zaujíma umenie, chcem sa mu venovať
profesionálne a táto škola spĺňa moje očakávania. V budúc‑
nosti by som chcela byť make‑up artistka a myslím, že ume‑
nie a líčenie má veľa spoločného.
Simona: Chcela by som sa naučiť, ako byť správnym her‑
com. Ako správne spievať a všetky ostatné veci týkajúce
sa konzervatória. Chcela by som sa stať divadelnou hereč‑
kou, ale hlavne dobrým človekom. Správny herec má mať
srdiečko.
Vika: Predtým ako som nastúpila na túto školu, som sa veľ‑
mi bála, že budem mať zlý kolektív. Našťastie, aj keď sa ešte
nepoznáme dopodrobna, tak sme si celkom sadli. Od školy
som čakala, že nebude tak náročná, čo je aj celkom pravda
(žiadna matematika). Zato ostatné veci sú náročné na psy‑
chiku. Veľmi sa mi páči rodinné prostredie školy, každý sa
s každým zdraví a vždy, keď potrebujeme radu alebo po‑
moc, starší žiaci a učitelia sú tu pre nás.
Viki: Chcela by som nadobudnúť nové skúsenosti a poznat‑
ky v oblasti hereckého umenia. Chcela by som naďalej po‑
kračovať v niečom, čo ma baví a venujem sa tomu už 10 ro‑
kov. Po škole by som rada išla na vysokú školu a študovla
dramaturgiu alebo scenáristiku alebo žurnalistiku. Ak to ne‑
víde, môžem deti učiť divadlo.
Alexandra: Chcem sa naučiť pracovať s bránicou. Chcem
sa prestať báť spievať pred ľuďmi, chcem odbúrať strach zo
spievania. Po škole by som chcela pokračovať na VŠ a v bu‑
dúcnosti by som chcela hrať v divadlách na Slovensku.
Marek: Študujem výtvarné umenie lebo chcem získať skú‑
senosti, zlepšiť sa a mať pevný základ pod nohami. To, čo sa
naučím, chcem využiť pri ilustrovaní a návrhoch.
Terézia: Šla som sem preto, lebo ma baví divadlo a chcem
hrať v profesionálnom divadle. Dúfam, že ma táto škola na
to pripraví a dá mi rady. Ale chýba mi aj chémia a matema‑
tika a fyzika, mňa bavilo aj to. Po škole chcem určite skúsiť
vysokú.
(red)
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Fúha, toto je ťažká otázka. Myslím si, že to nie je nemožné.
Na základných školách alebo gymnáziach, kde sa väčšinou
vyžaduje teoretická a nie praktická zručnosť by to bolo mož‑
no reálne. Ale školy nášho typu? Tieto školy sú predsa hap‑
tickejšie. Máte prax, z vlastnej skúsenosti viete, že vyučovať
ju takto na diaľku je nemožné.
Ďakujeme za rozhovor
Katarína Hodžová
Foto: súkromný archív, internet

UVOĽNENÉ ROZHOVORY

UVOĽNENÉ ROZHOVORY

Samuel Bela:

tože ak by sme mali väčšinu predmetov v škole a hneď za ni‑
mi nejaký online predmet, tak by sa to nestíhalo, myslím si.

Myslím, že v týchto časoch je veľmi
dôležité mať aspoň nejaké pozitívne
myslenie

Čomu sa venuješ v týchto dňoch najviac, keďže si
stále doma?
Ak sa nevenujem škole alebo úlohám zo školy, tak sa snažím
tráviť čas s kamarátmi. Teda aspoň s tými, o ktorých viem, že
nie sú infekční a môžu bez problémov chodiť von. Kamaráti
mi totižto dosť pomáhajú v tejto dobe aspoň nejako pozitív‑
ne myslieť a myslím, že to by teraz mal každý. A keď nie som
s nimi, tak som doma a píšem texty alebo sa snažím zložiť
nejakú pieseň.

Drvivá väčšina študentov chce čo najrýchlejší návrat do školy. Aj študentovi prvého
ročníka, Samuelovi, chýbajú skutočné, praktické predmety. Nastúpiť do novej školy
a vrátiť sa hneď po prvom mesiaci späť do svojich domovov a počúvať vyučujúceho
iba cez obrazovku nie je nič, čo by si chcel ktokoľvek viackrát zažiť.
Keďže si len nedávno na túto školu nastúpil, čo ťa
k tomu, ísť študovať na konzervatórium, viedlo?
Na konzervatórium som išiel najmä z toho dôvodu, pretože
sa chcem venovať hudbe a herectvu. Začalo to tým, že už
ako malý som mal veľmi rád hudbu a nedokázal som bez nej
zaspať. Tak, ako niekto nezaspí bez toho, aby mal pustený
film. Ale herectvo, to ma skutočne veľmi baví a bol by som
rád, keby som si niekedy mohol zahrať v divadelnom pred‑
stavení. Rád navštevujem divadlo a naozaj to, čo tam úžasní
herci predvádzajú je fascinujúce.
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Ako vnímaš to, že hneď po nástupe do prvého roč‑
níka, kedy si nemal takmer žiadnu možnosť spoznať
nových spolužiakov, pedagógov a ani školu, vás kvô‑
li zlej epidemiologickej situácií museli zatvoriť?
Určite ma to veľmi mrzí. Pretože sme si akurát vybudovali so
spolužiakmi veľmi dobré vzťahy a nemal som šancu spoznať
ich tak, ako by som chcel. Verím, že sa to všetko obnoví, keď
sa znova vrátime do školy. Síce v kontakte sme stále. Píšeme
si cez Instagram alebo Messenger, kde si taktiež pomáha‑
me s úlohami, keď niekto náhodou nerozumie zadaniu, tak‑
že nie je to najhoršie.
Vedel by si povedať výhody alebo nevýhody pre‑
zenčnej a online výučby?
Podľa mňa je prezenčná výučba omnoho lepšia ako tá on‑
line. Už len z toho hľadiska, že môžeme byť fyzicky prítom‑
ní na praktických predmetoch, ako sú spev, herectvo, tanec,
javisková reč a ostatné praktické predmety, ktorých máme
na škole mnoho. Jednoducho takmer celé štúdium na kon‑
zervatóriu je závislé od toho, aby tam bol študent skutočne
prítomný, pretože online sa to či už vyučovať, alebo naučiť,
jednoducho nedá. Ale na druhej strane, jednu výhodu to
má. Nemáme teraz niektoré teoretické predmety, tak to ma
trošku teší. Ale určite som za prezenčné vyučovanie.
Ako teraz prebiehajú vaše praktické hodiny herec‑
tva, tanca či spevu? Dá sa tovôbec?
Začnem herectvom. Prebieha to tak, že sa raz do týždňa
stretneme cez videohovor, spolu s našim vyučujúcim, pá‑
nom Tomasym. Najskôr si preberieme učivo, ktoré sme brali
na minulej hodine, a ak nám pán učiteľ zadal nejaké zadanie,
ktoré povedal, že bude skúšať, tak ho aj naozaj skúša, dokon‑
ca niekedy na známku. Potom máme kvíz, ktorý slúži na ove‑
renie našich vedomostí, čo sa týka herectva, no a na konci

Čo ťa najviac obmedzuje v tomto období?
Tá nízka teplota. U nás už totižto sneží. Takže nemôžem cho‑
diť von tak, ako by som chcel.
Jediné čo môžem je obliecť sa naozaj teplo alebo si sadnúť
niekam do tepla. Vlastne ani tak nemôžeme ísť všade, pre‑
tože stále platia isté opatrenia. Takže aj tie opatrenie sú veľ‑
mi obmedzujúce. A slabý internet, ktorý mám doma, preto‑
že potom mi seká počítač, sekne mi online hodina a niekedy
ma to obmedzí aj pri mimoškolských aktivitách, na ktorých
pracujem.

hodiny nám zadá úlohu, ktorú musíme do konca pracovné‑
ho týždňa poslať. Napríklad teraz sme písali o 17. novembri
1989. Ale sú aj také zadania, kedy si máme pozrieť film, ktorý
zadá pán učiteľ a my napíšeme buď analýzu postavy, alebo
vytvoríme profil herca.
Na hodinách tanca sa naučíme nejaké nové kombinácie. Pa‑
ni učiteľka nám pošle video spolu s hudbou a my sa hneď
po hodine natáčame a posielame jej to. A do konca týždňa
nás za to ohodnotí.
A spev je taktiež založený na nahrávaní sa. Máme hodiny,
kde robíme rôzne cvičenia, potom nám pani učiteľka pošle
pieseň, ktorú sa máme naučiť, do dvoch týždňov jej to po‑
sielame a následne sme za to oznámkovaní.
Myslíš, že by nejaké predmety mohli ostať online aj
po tom, ako sa vrátite do školy?
Podľa mňa nie, žiadne. Bolo by to veľmi časovo náročné. Pre‑

KORONA:
brzda
alebo
príležitosť?

Je výhodné učiť sa z domu alebo chceš návrat do
školy?
Výhodné je to najmä z toho dôvodu, že som v pohodlí do‑
mova a dá sa povedať, že máme na niektoré úlohy omno‑
ho viac času. Ale úprimne, už by som veľmi rád išiel do školy.
Tento rok je v prvom ročníku SHDK osem dievčat
a Samuel Bela.
Foto: súkromný archív

Skúsme
z „toho“
vyťažiť
maximum
a nie „to“
iba prežiť.

Určite si zaregistroval, že ešte onedávna bolo zatvo‑
rené takmer všetko, rátane divadiel, malo to na teba
nejaký Dopad?
Príliš veľký dopad to na mňa nemalo, pretože tento mesiac
som nemal v pláne ísť do divadla, ale keďže to znova otvo‑
rili, tak sa veľmi teším na derniéru predstavenia Portrét Do‑
riana Graya.
Ale zvykol som si chodiť s kamarátmi do jedného podniku,
kde sme hrávali biliard a rozprávali sa, samozrejme až kým
nezatvorili aj tieto podniky.
Poznáš nejaký film, ku ktorému by si prirovnal túto
situáciu?
Katastrofické filmy síce veľmi nepozerám, ale ak by som to
mal k niečomu prirovnať, tak by to bol určite takýto žáner
a určite by to bol film Zombie apocalypse. Alebo horor.
Čo by si rád odkázal budúcim prvákom konzervató‑
ria?
Tú hlavnú vec, aby sa nevzdávali. Môže to byť z času na čas
ťažké, nie každý učiteľ im môže sadnúť, nie všetky predme‑
ty budú jednoduché. Niektoré predmety dokonca aj s pra‑
videlným učením neprestanú byť ťažké. Ale tvrdou, zodpo‑
vednou prácou a snahou môžu byť schopní dokázať všetko,
čo chcú.
Vanessa Teluchová
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Z ÁHL AVIE

Z ÁHL AVIE

FAREBNÝ DEZÉN
ROČNÍK: druhý
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: praktické cvičenia
TERMÍN REALIZÁCIE: september – január
TEMATICKÝ CELOK: farba
ZADANIE: navrhni a zrealizuj dezén
ÚLOHY:
– monochromatická farebnosť
– analogická farebnosť
– komplementárna farebnosť
– vlastný výber
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Strana 22:
Alica Bíziková (1x modro‑ oranžový),
Radka Kalajová (1x žlto‑fialový)
Strana 23:
Kristína Zatloukalová (2x žlto‑fialový),
Kristína Klocháňová (2x červeno‑zelený)
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A KO M A N E P OZ N ÁT E

„ P O É Z I A“

Žiaci prvého ročníka sa popasovali so sylabickým veršovým systémom. Na hodinách
slovenského jazyka a literatúry dostali nasledovné zadania. „Bojovali“ s nimi statočne.
Niektorým skupinám to išlo raz-dva, iné na to potrebovali dlhší čas. Niekomu to vyšlo
bezchybne, iným sa chybička potmehúdsky prepašovala do veršov. Výsledky sú však
veľmi dobré, niektoré vážne, niektoré vtipné.

MICHAELA BALÁŽOVÁ
Naša spolužiačka, tretiačka Miška nemá koníčka ale koňa.
Približne 10 rokov sa venuje jazdectvu, z toho 8 rokov aktív‑
ne preteká. Má za sebou mnoho úspechov. Za najväčšie po‑
važuje účasť na tohtoročných medzinárodných pretekoch
v Brne alebo 4. miesto na medzinárodnom šampionáte ko‑
ní plemena hafling, na ktorom sa zúčastnilo približne 30 ko‑
ní z rôznych krajín. Dvakrát sa stála majsterkou Slovenskej
Republiky v drezúre, v kategórii junior, v rokoch 2018 a 2019.
Michaela miluje prácu so zvieratami. Kone opisuje ako vzne‑
šené, pracovité a inteligentné zvieratá. Práca s nimi vyžaduje
trpezlivosť, ktorá mnohým ľuďom chýba. Mišku baví praco‑
vať s mladými koňmi a pripravovať ich na aktívny šport. Tiež
rada učí jazdiť deti a trénuje so začiatočníkmi.
K tomuto koníčku sa Michaela dostala vďaka dennému tá‑
boru. Po dvoch rokoch už začala pretekať. Jazdcovi veľmi
pomáha v napredovaní v tomto športe aj to, že má možnos‑
ti jazdiť na viacerých koňoch. Aj preto má k dispozícii 4 rôzne
kone, s ktorými môže trénovať. Podľa pretekov, ktoré Mišku
čakajú, máva tréningy s trénerkou väčšinou 2x do týždňa,
ale za koňmi chodí každý deň.
Ako sama povedala, jazdectvo ju učí veľkej zodpovednos‑
ti a trpezlivosti. Ak chce mať výsledky musí na sebe a na
koňoch pracovať každodenne.
Veríme, že sa Miške bude dariť v tomto športe aj naďalej
a želáme jej veľa ďalších úspechov.ˇ
Lucia Janíková
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Zadanie: Vyberte si jednu báseň z čítanky
od H. Gavloviča a prebásnite ju tak, aby ste dodržali
tému básne a napísali ju v sylabickom veršovom
systéme.
Sekanina, Vrašťák, Gríger
Ľuboš a Lukáš
Ľuboš pozrel na Lukáša
ako mu hlava vynáša.
On tuna pri lopate drie,
on veľmi takú hlavu chce.
Na ceste domov Lukáša
už kozmická loď unáša.
A Ľuboša nepobrali,
lebo vyberaví boli.

Foto. Archív M. Balážovej

A ten Lukášov procesor,
tak to už lepší level skôr.
A Ľubove vlastné prianie:
Mať tak bez chrápania spanie.
Dibdiaková, Baránková, Kubalová, Kozáková
Alkohol
S každou jednou ďalšou fľašou,
kazí sa vzťah s mamou našou.
V dome vládne agresia,
trápi ma už depresia.
Hádky, problémy, násilie,
plevel napadol obilie.
Už má nové závislosti,
a všetko si na nás zlostí.
Bazelidesová, Massa, Drabčáková, Jakabová
Keď niekto ohňom popáli ťa,
keď niekto zlomí ťa,
chceš aby on okúsil to tiež.
Či karme dopomôcť smieš?
A zrazu horíš celý sám
a zrazu to všetko len ja mám.
Lisík, Danišová, Uhliariková V., Basarab
Ďalšia kvapka jedu,
poď so mnou do stredu.
Na pery mi padáš,
v mojej hlave tápaš.
Vďaka tebe vidím,
ale nič necítim.
Nechcem ťa odháňať,
nechcem umierať.

Zadanie: Napísať báseň v sylabickom
veršovom systéme a použiť metaforu, anaforu
a prirovnanie.
Danihelová, Ratajová, Danišová, Uhliariková
Zavriem oči unavené,
ťažké sú ako skamenené.
Slnko padá z oblohy.
Slnko zhasne na dobroty.
Kordiaková, Uhliariková, Gríger, Sekanina
Zima
Chrípka nám na dvere klope.
Zima všemu život bere.
Tak nám oheň v krbe horí.
Tak nám kocúr v dome snorí.
My ako zimy otroci
za dni mýlime si noci.
Hneď ako slnko zapadne,
aj naša guráž opadne.
Kubalová, Baránková, Dibdiaková, Kozáková
Láska (materinská)
Jeden život vo dva sa premenil
a veľkou láskou sa okorenil.
Čas bežal neúprosne jak voda,
už to malé dievča trápi móda.
Mamička stále žije pre dieťa,
mamička neprestane ľútiť ťa.
A život ťažký ubehne rýchlo
a mamičku zrazu pri srdci pichlo.
Zifčáková, Vrašťák, Kočanová
Zhlboka dýcham, som nehybná,
len myšlienkami obklopená.
Už sa slnko skrýva za hory,
zas sa mi snívajú zlé mory.
Strašidelné ako temná noc.
Majú mi ukázať limity.
Tvoria mi zmiešané pocity.
Lisík, Bazelidesová, Basarab, Jakabová
Neviem žiť bez teba,
robíš zo mňa lepšiu samú seba.
Môj život je ako tekutý piesok.
Môj život je len veľká kopa triesok.

Petra Mečková
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ČO JE PÍSMO, ČO JE FONT

ČO JE PÍSMO, ČO JE FONT

„FONT je niečo ako vykrajovátko
na koláčiky a PÍSMO sú tie koláčiky
vytvorené vykrajovátkom“
ROČNÍK: druhý
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: písmo

TERMÍN REALIZÁCIE: február – jún (skôr apríl – jún)
TEMATICKÝ CELOK: autorské písmo
ZADANIE: navrhni a zrealizuj autorské písmo

ČO JE PÍSMO / ČO JE FONT / TYPOGRAFIA
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Najúžasnejší ľudský vynález v oblasti vizuálnej komunikácie
je nepochybne písmo.
Je všade okolo nás. Vidíte ho nie len v knihách, učebniciach
a časopisoch, ale aj na veciach, ktoré kupujete, na výkla‑
doch, stenách domov alebo na dopravných značkách.
Existuje množstvo rôznych písiem a každé z nich má jedi‑
nečný charakter. Niektoré písma sú formálne, autoritatívne,
iné pôsobia uvoľnene.
Písmo nie je len sústava grafických znakov znázorňujúcich
hlásky, slová, číslice. Je to sprostredkovateľ informácie a spô‑
sob jeho použitia ovplyvňuje vnímanie samotnej správy.
Vhodne použitým písmom môžete u čitateľa dosiahnuť
neutrálny efekt, či vzbudiť emócie. Písmom sa dá vyjadriť
charakter človeka, navodiť umelecký, filozofický prípadne
politický dojem.
Škála písiem je vskutku pestrá. Siaha od jednoduchých, čis‑
tých a dobre čitateľných tvarov, ktoré sú vhodné na rozsiah‑
lejšie texty až po výrazné, či extravagantné, ktoré na seba
strhávajú pozornosť a preto sú vhodné na použitie v titul‑
koch alebo reklame.
A ešte trochu teórie a odbornej terminológie.
PÍSMO definujeme ako sadu znakov, písmen, číslic,
symbolov, interpunkčných znamienok a diakritiky, kto‑
ré majú rovnaký, jedinečný charakter.

ré dnes používame majú svoje korene v ďalekej minulosti
(napr. písma Times New Roman alebo Trajan Pro vychádza‑
jú z rímskej kapitály). Niektoré projekty alebo zákazky si však
vyžadujú typografické riešenie na mieru, čo väčšinou zahŕňa
úpravy existujúcich písiem alebo vytváranie nových.
Vytváranie písma je súčasťou premysleného a zámerného
procesu, navyše je časovo náročné.
Napriek náročnosti je táto úloha medzi žiakmi obľúbená,
svedčí o tom i fakt, že sa pravidelne naši žiaci umiestňujú na
súťaži mladých grafikov na popredných miestach a dokon‑
ca sa stala aj témou maturitnej práce.
Renáta Ižipová

Na strane 26 – 31 predstavujeme ukážky autorského písma,
ktoré vytvorili naši žiaci na hodinách písma.

Kristína Krupcová

Otázka znie: „Čo je teda FONT?“
V bežnej praxi sa slová „písmo“ a „font“ používajú ako syno‑
nymá. Nie je to žiadna katastrofa, pretože význam je takmer
zhodný a aj skúsený typograf by sa potrápil nad „správnou“
definíciou.
James Felici font definuje ako fyzickú reprezentáciu pís‑
ma, ktorá môže byť vytvorená pomocou počítačového
kódu, litografického filmu alebo kovovou či drevenou
raznicou.
To čo dáva napísanej myšlienke vizuálnu podobu je ty‑
pografia. Typografia sa zaoberá problematikou grafic‑
kej úpravy tlačených dokumentov s použitím vhod‑
ných rezov písma a usporiadania jednotlivých znakov
a odsekov vo vhodnej, pre čitateľa zrozumiteľnej a es‑
teticky akceptovateľnej forme. Zaoberá sa tiež dizaj‑
nom písma, výberom farebnej schémy dokumentov,
ilustrácií, zalamovaním textu do odsekov až po výber
papiera pre tlač.
Rozmanitosť písiem a rôzne spôsoby ich použitia v dizajne
dokážu obohatiť alebo aj pozmeniť význam slov.
Typografia sa stále vyvíja, aj keď mnohé typy písiem, kto‑

Katarína Štefániková, maturitná práca

27

ČO JE PÍSMO, ČO JE FONT

ČO JE PÍSMO, ČO JE FONT

28

Barbora Blahušiaková

Martina Tatarková

Kristína Klocháňová

Martin Sumka

Natália Sochuláková

Dominika Blažeňáková

Kristína Čižmáriková
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ČO JE PÍSMO, ČO JE FONT

Kristína Čižmáriková

Veronika Mudráková

Alexandra Čižmáriková

Tomáš Králik
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Antónia Stloukalová

CEZ HL’ADÁČIK
FOTOAPARÁTU
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Čarovný svet fotografie, do ktorého som nazrela už dávnejšie, pre mňa otvoril
nové dvere a to, čo som za nimi našla, ma uchvátilo. Našla som svoj vyjadrovací jazyk vo svete umenia. Začala som sa vo voľnom čase fotografii viac venovať a rada by som nadobudnuté informácie a znalosti s niekym zdieľala.
Možno preto sme sa pri jednej obedovej prestávke so spolužiakmi, od diskusie o navrhovaní, dostali až k fotografii.
Padol návrh zorganizovať „fotokrúžok“ pre úplných začiatočníkov, ale aj pre už zapálených fotografov. Otázne
bolo, či bude záujem. Vytvorili sme prihlasovací formulár a tiež začali hľadať dobrovoľníkov, ktorí by
nám ochotne pózovali. Prekvapivo, našlo sa veľa záujemcov o „duálnu“ spoluprácu - fotograf/model :-)
Ideme do toho a táto špeciálna rubrika o fotografii vnesie do našej praxe trochu teórie a zaujímavých informácií.
Určite sa tu objaví niečo o foto technike, o jej
nastavení, tipy pre fotenie v exteriéri a ateliéri, o kompozícii, o kariére, ale aj o geniálnych fotografoch.

Z HISTÓRIE FOTOGRAFIE
CAMERA OBSCURA (z latinčiny čierna komora). V 5.
stor. pred Kr. čínsky filozof MoTi opísal princíp
tohoto javu ako lúč svetla prechádzajúci cez malý otvor do tmavej miestnosti, pričom sa na stene oproti zobrazí obrátený obraz predmetu umiestného pred otvorom. Arabi používali v astronómii na
určenie polohy Slnka prístroj nazývaný tiež camera
obscura. Prvé nákresy camery obscury boli uverejnené
v roku 1545. Leonardo da Vinci na základe pokusov s camerou obskurou odvodil vzťah medzi funkciou oka a perspektívou.
Camera obscura je v princípe schránka, (môže dosahovať aj veľkosť miestnosti) s otvorom na jednej strane. Svetlo z vonkajšej scény
po prechode otvorom dopadne na konkrétne miesto na protiľahlej stene.
Premietalo sa na papier takže maliar mohol obraz jednoducho obkresliť. Výhodou tejto techniky bolo zachovanie perspektivity a realistickosť výsledného obrazu. Svetlosť a ostrosť v Camere Obscura sa zlepšila použitím teleskopického
objektívu v 16. storočí.
Ďalší typ takejto camery bola CAMERA LUCIDA (z latinčiny svetlá komora). V roku 1806 si Sir William Hyde Wollaston nechal patentovať kameru Lucida - a priniesol kreslenie života na úplne novú úroveň. Wollastonovo zariadenie bolo jednoduché: hranol na nastaviteľnom stojane. Keď sa umelec pozerá cez hranol dole,
vidí svet pred sebou a svoju ruku na stránke v dokonalej superpozícii. Stručne povedané, kamera lucida vám umožňuje sledovať, čo vidíte. A robí to za denného svetla.

Za prvú fotografiu na kove sa považuje experiment J. N. Niépceho z vyleštenou
cínovou doskou pokrytou benzín‑alkoholom a roztokom asfaltu. Čas jej expozície
bol celých osem hodín za slnečného dňa. Urobil nejstaršiu dochovanú fotografiu na svete s motívom mladého chlapca, který vedie koňa. Dalšie experimenty so
zlúčeninami striebra neskôr zdokonalili Jacques Daguerrom. V roku 1839 Daguerre oznámil, že objavil proces využívajúci postriebrenú medenú dosku. Nazval ho
daguerrotypia.
V roku 1851 objavuje, anglický sochár, Scott Archer mokrý kolódiový proces. Pri
ktorom sa sklené dosky pred expozíciou pokrývajú svetlo‑citlivým roztokom. Expozičný čas neprekračuje 5 sekúnd a vzniká negatív obrazu. O niečo 20 rokov sa
anglickému doktorovi Richardovi Leachovi Maddoxovi podarí pretransformovať kolódiový proces do suchej podoby. V roku 1889 prebehol experiment na univerzite v Petrohrade, pri kterom šéf ruského balónového armádneho zboru A. Kovanko urobil letecké snímky z balónu
a poslal kolodiové filmové negatívy na zem holubou poštou.
Robert Fell patentoval v roku 1896 skládací třínohou stoličku použitelnou jako stativ.
Prvý fotografický film na papierovom podklade, bol
vynájdený v roku 1884, američanom G. Eastmanom. Na
základe tejto skutočnosti firma Eastman Dry Plate Company vyrába prvý fotoaparát značky Kodak. Po
nafotení 100 okrúhlych negatívov sa film odosiela
späť do firmy, kde sa dávajú snímky vyvíjať.
Vo francúzsku 1907 bratia Lumiérovci začínajú propagovať svoje dosky Autochrome Lumiére. Ktoré sa
pokladajú za prvú komerčnú farebnú fotografiu.
1917 Je v Tokiu založená firma Nippon Kogaku.
Dnes ju poznáme ako Nikon Corporation.
V roku 1924 sa na trhu objavuje Barnackov fotoaparát Leica na malý formát. Takto sa postupne rodí kinofilmová fotografia.
V Japonsku roku 1933 vzniká firma Laboratórium
presnej optiky ktorá sa neskôr premenuje na doteraz známi názov Canon. Tak tiež v Japonsku vzniká
o rok neskôr ďalšia firma zaoberajúca sa fotografickým filmom a príslušenstvom s názvom Fuji Photo
Film. Ktorá začala dominovť domácemu trhu.
Ďalšia významná firma zaoberajúca sa fotografickým
priemyslom vzniká vo Švédsku, nazýva sa Hasselblad Naša planéta je po prvýkrát odfotená z vesmíru v roku 1968
upraveným Hasselblatom 500EL s objektívom Zeiss 60 mm. Po
odfotení záberov sa všetkých 13 prístrojov doteraz nachádza
na povrchu mesiaca. Domov sa dostal iba film zo zábermi. Dôvod
takéhoto konania je nezaťažovať loď na spiatočnej ceste.
V spločnosti Kodak roku 1975, elektrický inžinier Steve Sasson konštruuje digitálny foťák na statické snímky. Využíva na to čip CCD. Prístroj zaznamenáva len čiernobielu fotografiu. Roku 1989 Steve Sasson a Robert
Hills konštruujú digitálnu zrkadlovku ktorá zaznamenáva snímky na pamäťovú kartu. Spoločnosť Kodak ju odmieta uviesť na trh zo strachu o stratu zisku z predaja filmu.
V roku 2000 sa objavujú na trhu telefóny s fotoaparátom. O šesť rokov neskôr
uvádza Nikon na trh prvý fotoaparát čo zaznamenáva aj video. V roku 2012 firma
Kodak vyhlasuje bankrot ako dôsledok neskorého prispôsobenia sa trhu.

Spracovala Maxi Gontková
Zdroj: internet
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IT ISN’T WRONG, IT’S JUST DIFFERENT!

Pred tým ako sa začítate do nasledujúcich riadkov majte na pamäti, že svet nie je
čierno‑biely. Hoci pomocou masovo‑komunikačných prostriedkov a sociálnych sietí sa
stáva jednou veľkou globálnou dedinou, našťastie je stále veľa odlišností. Myslím, že je
dôležité pamätať a zachovávať rôzne tradície.

34

Vrolijk Kerstfeest, Nederland!
Moje úplne prvé Vianoce ďaleko od domova som zažila
v Holandsku. Mala som asi 22 rokov. Pamätám si ten zvláštny
pocit, pretože predvianočná atmosféra sa začala už druhú
novembrovú sobotu príchodom Sinterklaasa.
Je to obdoba nášho sv. Mikuláša. Oficiálne prichádza na par‑
níku zo Španielska do niektorého holandského prístavu. Ví‑
ta ho starosta, televízia a veľké množstvo detí. Prichádza
v sprievode svojich pomocníkov, známych ako Zwarte Piet
(Čierny Peter), ktorí deti zabávajú, dávajú im sladkosti a tie
neposlušné zoberú do vreca a odvezú na rok do Španielska.
Každé mesto aj mestečko si robí taký malý príchod Sinterkla‑
asa podľa svojho. Niekam prídu na lodi, na bicykli, no k nám
vtedy prišli na bielych koňoch.
V nasledujúcich dňoch môžete Sinterklaasa stretnúť všade:
na plavárni, v nemocniciach, v školách, i v domovoch pre
seniorov. Deti si dávajú 2-3 krát do týždňa večer pred dvere
alebo do okna topánky, či typické holandské dreváky. Dajú
do nich mrkvičku pre koníka a lístoček, kde napíšu aký dar‑
ček by si priali. Na druhý deň si nájdu nejakú dobrotu ale‑
bo drobnosť.
Konečne je tu 5. december. Áno, to je ten deň, na ktorý sa
všetky deti tešia. Je to deň veľmi podobný nášmu štedrému
dňu. Je tu pakjesavond alebo „večer balíčkov“, kedy prinesie
Sinterklaas vo vreci darčeky.

Podľa tradície Sinterklaas opúšťa Holandsko na druhý deň,
6. decembra, keď sa cez prístav v Rotterdame vracia do
Španielska. Od tohto dňa Holanďania začínajú pripravo‑
vať vianočnú výzdobu – stromček, vianočné vence na ok‑
nách a občas aj Kerstdorp – miniatúrnu vianočnú dedinu.
Samotné vianočné oslavy sú v Holandsku oddelené od dar‑
čekovej tradície. Vianočný deň – 25. december – je v zname‑
ní voľna, pokoja a rodiny. 26. decembra sa navštevujú pria‑
telia a známi.
Merry Christmas, California!
O dva roky neskôr som mala možnosť stráviť Vianoce na
druhej pologuli. Príprava začína hneď po Dni vďakyvzdania
(štvrtý novembrový štvrtok). Všade sú vianočné svetielka,
vianočné dekorácie, všade počuť vianočné piesne a zvon‑
čeky. Predstavte si našu vianočnú výzdobu, len asi tak de‑
saťkrát väčšiu. A k tomu to slnečné počasie a asi 20 stupňov!
My sme najprv šli na farmu s vianočnými stromčekmi. Tam
sme si mohli stromček vybrať aj sami zoťať. Vybrali sme je‑
den obrovský, ktorý dominoval v obývačke.
Myslím, že každá rodina má svoje zvyky. V rodine, v kto‑
rej som bola ja, sa stromček zdobil postupne až do Vianoc.
Ozdoby, ktoré sa volajú ornaments, sú ozajstné vianočné
ozdoby, alebo rôzne predmety či hračky, ktoré majú nejakú
citovú hodnotu pre členov rodiny. Tak na „našom“ stromče‑
ku bol napríklad aj cumlík alebo fotografie.
Slávnostné jedlo sa tiež môže líšiť v rôznych rodinách. Tra‑
dične sa podáva moriak a zemiaky, ale „moja“ rodina mala
talianske korene, tak sme okrem moriaka mali ako slávnost‑
né jedlo talianske lasagne.
Všetci vedia, že americkým deťom nosí darčeky Santa Claus.
Aj ten má pomocníka – elfa. Elf dáva pozor na správanie de‑
tí a hlási ho Santovi. Všetci vedia aj to, že darčeky sa otvárajú
až 25. decembra ráno.
Čo sa deje 24. decembra? Celkom nič. Je obyčajný pracov‑
ný deň. Pre mňa bol zaujímavý. Takmer celý deň som bo‑
la na pláži v okolí Santa Barbary. Tričko s krátkym rukávom
a kraťasy! Ale neplávala som, lebo Tichý oceán v tej oblas‑
ti je studený.
Feliz Navidad, España!
Keď som prvý krát cestovala do Španielska vôbec som si ne‑
uvedomovala, že vlastne cestujem do Katalánska. Na to som
prišla až vtedy, keď som sa tam na čas presťahovala. Je to
oblasť, ktorá má asi 5 mil. obyvateľov, svoj vlastný jazyk aj
Táto tradícia sa v posledných rokoch stala v Holandsku
predmetom súdneho sporu, keďže viaceré organizácie na
ochranu ľudských práv tvrdia, že biely Mikuláš a jeho čierny
sluha pomáhajú živiť rasistické stereotypy z čias koloniálnej
éry Holandska.

svoje tradície. Obyvatelia sú na to veľmi hrdí a od Španielska
sa chcú odtrhnúť. Hlavné mesto – Barcelona.
Toto je teda o katalánskych zvykoch.
Takže: Bon Nadal, Catalunya!
Pred Vianocami sa katalánske deti skamarátia s kusom dreva
Caga Tió (kakajúci ujo). Je to vlastne poleno s namaľovanou
tvárou a červenou katalánskou čapicou. Od 8. decembra ho
deti kŕmia a starajú sa o neho až do 24. decembra. Na Štedrý
deň mu spievajú jeho pieseň, bijú ho palicou a kážu mu, aby
im „vykakal“ sladkosti. Čo sa aj stane.

Ale tie skutočné vianočné darčeky sa rozdávajú až na Troch
kráľov – Dia de Reyes. Každé mesto organizuje 5. januá‑
ra svoj sprievod de Reyes Magos. Zažila som tieto oslavy
v meste Girona a boli naozaj kultúrnym zážitkom. Traja krá‑
li sa nesú na koňoch alebo ťavách za hudobného sprievodu
so živými zvieratami. Kadiaľ idú tam rozhadzujú okolo seba
sladkosti. Deti musia ísť skoro spať pretože vedia, že ráno si
nájdu darčeky pod vianočným stromčekom.
Ďalším symbolom katalánskych Vianoc je Betlehem. Na
štedrý deň sú v každom meste živé obrazy betlehemov.
Aj v každej domácnosti patrí k typickej vianočnej výzdobe
Betlehem. No niekde do rohu Betlehema dávajú postavičku
zvanú Caganer. Predstavuje rovnosť všetkých ľudí, bez ohľa‑
du na stav, rasu alebo pohlavie. Tradične je to figúrka v bie‑
lej košeli s červenou barretinou, už spomínanou katalánskou
čiapkou, s nohavicami na členkoch, v miernom podrepe, ako
sa snaží vyprodukovať crèmede la crème. Má zaistiť hojnosť
pre nasledujúci rok a spolu s ňou zdravie tela a pokoj duše.
Postavičky do Betlehema sa dajú kúpiť na každom vianoč‑
nom trhu. Moderní caganers predstavujú aj celebrity, poli‑
tické osobnosti, športové hviezdy a nevyhli sa tomu ani su‑
perhrdinovia od Marvela!
Prajem Vám, aby ste zažili mnoho krásnych vianočných
sviatkov.
Jana Skybová
Foto: Internetové zdroje
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V tomto roku väčšina z nás cestovala najčastejšie prstom po mape a spomínala. O to
viac sme možno plánovali, kam vyrazíme, akonáhle bude svet zasa v pohode. Ešteže
máme možnosť cestovať virtuálne. Niekoľko vianočných zaujímavostí z takejto cesty
pre vás vybral Marek Gríger.

Vianoční škriatkovia
Kresba: Marek Gríger

Nie všetky vianočné bytosti vrhajú jasný tieň
Libéria – Od domu k domu
V Libérii je starý, dobrý Santa Claus príliš neobľúbený na to,
aby mu v tejto krajine pridelili vládu nad sviatkami vianoč‑
ného veselia. Táto moc bola prenechaná miestnej ľudovej
postavičke – deduškovi Bayka. Tento starček sa následne
v otrhaných šatách a s hrozivou prútenou maskou na tvá‑
ri preháňa po uliciach a vyčarí úsmev na tvári každému, kto
zočí jeho úbohý tanečný a herecký um. Okrem neustáleho
naháňania a strašenia malých detí sa snaží žobrať všade, kde
sa mu naskytne možnosť, namiesto toho, aby sám nejaký
dar rozdával. Je známe, že človek, ktorý nedá Baykovi nič,
môže skončiť rovnako ako on. Našťastie ho ľudia u seba radi
privítajú, dajú mu jesť a sem‑tam mu nejaký peniažtek strčia
do uzlíka, s ktorým neustále cestuje.
Ak však deduško nie je vpustený do domu, prebehne prsta‑
mi po svojej gitarke a bude hrať a hrať, akoby od toho zále‑
žal život celej planéty. Ak ani brnkanie nepomôže, došprin‑
tuje k najbližšiemu trhu a pred celým národom zosmiešni
človeka, ktorý ho nepvpustil do domu.
36

Wales – Spievajúci kôň
Wales má, rovnako ako my nášho čertíka Bertíka, svoju desi‑
vú postavičku. Toto však nie je postavička vytrhnutá z pred‑
ných stránok tuzemskej mytológie. Mari Lwyd je kolednícka
tradícia udržiavaná už po nejaké stáročia v dedinkách Wa‑
lesu. Lebka koňa, často nádherne dekorovaná, nastoknutá
na palici a odetá v bielom rúchu roztrasie kolená aj tomu
najpevnejšiemu chlapovi. Chudobu pripomínajúca kreatú‑
ra potom chodí po dedine a vyspevuje, či by ju niekto ne‑
pustil dnu. Ktokoľvek bude natoľko nešťastný, aby sa zjavila
pri jeho vrátach bude nútený odspievať odpoveď, že na tú‑
to opachu nechcú v dome ani pomyslieť. Vymieňanie odpo‑
vedí, samozrejme vo veršoch, pokračuje pokiaľ sa tvor ne‑
vzdá alebo pokiaľ vy neprehráte. Potom sa môžete rozlúčiť
so svojou špajzou, pretože vám ju riadne prevetrá.
Island – 13 zlých a jeden obrovský
Krajina večného ľadu a nekonečného tepla, kde teplota za
rok nevyskočí nad bod mrazu, kde vysoké kopce strážia ob‑
sypané ulice a polárna žiara im svieti na pomoc. Tu sú Via‑
noce, alebo po islandsky Yule, časom temna a nielen kvôli
slnku, ktoré svieti len 5 hodín denne, často za závejom hmly.
Napriek všetkému tomuto chladu si rodiny vyhrievajú domy
láskou a radosťou. Darujú si oblečenie, knihy, pečú spolu tra‑
dičné listové sucháre a chodníky ožiari svetlo, v ktorom by
sa aj tie skrehnuté stromy vonku radi zohriali. Sediac okolo
kozubu a nad horúcou čokoládou sa rozprávali príbehy. Prí‑
behy o tvoroch, čo sa plazia snehom počas dlhých nocí. Kri‑
vé nosy ňuchajúce po akomkoľvek kúsku jedla, hlboké oči
sledujúce skrz sviečkami osvetlené okenice a dlhý huňatý
chvost, zhadzujúci sneh aj z tých najvyšších komínov. Každý

deň, od 13. decembra sa u vás ukáže jeden z týchto návštev‑
níkov, až do vianočného večera. Skúste si do okna dať čiž‑
mičku, možno tam ráno niečo nájdete, možno aj zhnitý ze‑
miak. Prvý sa z hôr odhodlá Ovečník Klod, ktorý bude chcieť
vašim ovečkám ukradnúť vlnu, ale kvôli jeho dreveným no‑
hám sa mu to nepodarí. Za ním Vedierko Gulk, ktorý kradne
kravám mlieko pričom sa schováva vo vedrách. Palček, kto‑
rý vyjedá ostatky z tanierov a Kradoš lyžičiek, Škrípač hrncov,
Kradoš mysiek, Dveromlat (mláti uprostred noci dverami ako
víchor), Kradoš skyru (Islandský jogurt), Kradoš klobás, Ku‑
kučník (kukajúci dnu cez okno), Noštek (vyňucháva omrvin‑
ky z pečiva), Hákon (kradne mäso z krbu pomocou háku)
a posledný návštevník je Kradoš sviečok, dnes najobľúbe‑
nejší zo všetkých (nosieva totiž najväčšie darčeky). V minu‑
losti to však býval najobávanejší tvor temna a samotnej zá‑
huby. Komukoľvek, kto šiel v noci po vonku, uchmatol jeho
sviečku a nechal ho navždy v tme a chlade. A keď sú koneč‑
ne už všetci pri stole, najedení do prasknutia, pustia sa do
rozbaľovania darčekov. Skoro každý dostane nové obleče‑
nie. Samozrejme všetci vieme, že oblečenie na Vianoce nie
je ten najlepší darček, ale verte mi, nové šaty budete potre‑
bovať. Nepekný osud čaká tých, ktorí si na Štedrý deň neob‑
lečú nové veci. Mali by ste byť všetci dnu, so svojou rodinou,
pretože tam vonku, vo vyľudnených uliciach, sa ešte stále
niečo pohybuje, vrčí. Yólakotturinn, mačací spoločník škriat‑
kov, obrovský kocúr veľký ako tiger, zbieha zo zasnežených
kopcov do svetla miest. Ak ste teda nedostali nové obleče‑
nie a v čierňave okna zazriete dve jagavé oči, schovajte sa za
sedačku a modlite sa za všetko, čo je vám sväté. Lebo tí, čo
ho nedostali, neboli ani po novom roku videní medzi živými.
Rakúsko – Rohatý bes
Vystrašené deti pozamkýnané vo svojich izbičkách celý de‑
cember, toto nie je v alpských dedinkách bežná vec. Hlav‑
ne 5. decembra majú deti dostatočný dôvod sa schovávať.
Tejto noci besnia Krampusovia od pradávnych dôb a pred‑
stavujú najsurovejších ukrutníkov z prehojnej légie kreatúr
vianočnej temnoty. V túto noc sa chopí žezla vlády počet‑
ná horda chlpatých a rohatých stvor. Tiahnu mestom a po‑
kúšajú sa dostať všade, kam im to je dovolené, pritom jačia,
bľačia, zavíjajú, hrozivo rinčia okovami. Stlčú a zderú každé‑
ho, kto včas nevezme nohy na ramená. V iných častiach roka
sa zdržujú v tých najnepristúpenejších častiach Álp, kam od‑
vleču aj všetky zlé deti. Vyzbrojení sú rohmi, tesákmi, pazúr‑
mi, konským bičom, reťazami a bezodným vakom. Návod na
prežitie: cez zimu do Álp ani za svet.
Zdroj: danielmeierauthor.com, www.digitaljournal.com,
www.wales.com, www.dailypost.co.uk, adventures.is,
www.pnky.sk, www.muenchen.de, en.wikipedia.org
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Ai Yazawa:
NaNa
Moja obľúbená kniha je vlastne manga
o dvoch menovkyniach s menom NaNa,
ktoré sa stretnú na ceste do Tokya. Sú
úplne odlišné. Jedna je speváčka rocko‑
vej kapely Black Stone. A druhá, ktorú pre‑
zývajú Hačiko je obyčajná, dá sa povedať,
žienka domáca.
Nájdete tu neopätovanú lásku, stratu mi‑
lovanej osoby, šialenstvo, neočakávané
tehotenstvo, ktoré sa stalo prekážkou
v láske, oporu v priateľoch, atď…
Obidve Nany su predstavené ako silné
osoby ktoré aj napriek veľkým prekážkam
žijú dalej. Hačiko povedala jednu peknú
myšlienku, ktorá mi prišla zaujímavá: „Je
jedno koľko nešťastia nás postihlo pokiaľ
budeme žiť ďalej, dobré veci sa diať bu‑
dú“. Veľmi som sa s tým stotožnila, pre‑
tože som to zažila… Keď stratíte milova‑
nú osobu neexistujú žiadne slová, ktoré
by vás pred tou bolesťou mohli zachrániť.
Kniha je v angličtine, ale dá sa nájsť aj
v češtine.
Natália Paškuliaková, 4. Roč.

Dan Millman:
Cesta pokojného bojovníka
38

Táto kniha ku mne prehovorila hlavne
vnútorne, svojim príbehom. Je to auto‑
biografia. Dan Millman bol majstrom sve‑
ta v gymnastike a opisuje ako sa dostal na
vrchol a ešte ďalej so svojim duchovným
učiteľom ktorého v knihe nazval Sokra‑
tes. Starý muž, ktorého stretol v noci na
pumpe keď si išiel zabehať. Skrz celú kni‑
hu sa rozoberá jeho fyzická a hlavne du‑
ševná zmena, ktorá viedla až k osvieteniu.
Z mladého narcistu sa stal múdry a po‑
kojný muž. To čo Sokrates mladého Dana
učí sa dá aplikovať aj do našich životov.
„Koľko je hodín? Je tu a teraz.“ Táto kni‑
ha učí ako žiť v prítomnosti a nenechať sa
zatiahnuť do temných miest našej mys‑
le, kde so sebou nesieme zlé spomienky
a utápame sa v nich. To, že v živote sa ne‑
musíme hnať za jedným cieľom, lebo…
Čo bude potom? Dan sa celý život hnal
za tým, aby bol majstrom sveta v gym‑
nastike, no keď vyhral, zistil, sa už nemá
prečo žiť. Už nemal cieľ za ktorým by išiel
ani zmysel svojho života, lebo všetko čo
chcel, už dosiahol.
„Dôležitý nie je cieľ, ale cesta ktorú prej‑
deme.“ Nežijme v minulosti ani v budúc‑
nosti. Buďme tu a teraz a život bude mať
omnoho viac farieb ako sme si do teraz
uvedomovali.
Lívia Kuzicová, 4. Roč.
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…ak mi radosť urobiť chceš,
kúp mi radšej knihu

Tu je niekoľko spoľahlivých tipov na zaujínavé knihy, kto‑
ré zaručene pomôžu vyplniť dni strávené v karanténe,
či skrátia dlhé zimné večery. Alebo budú skvelým dar‑
čekom pre vašich blízkych.
Romain Roland:
Peter a Lucia

Piers Torday:
Posledná divočina

Myslím, že z množstva kníh, ktoré som čí‑
tala, ťažko vybriem jednu. Aj napriek to‑
mu, by som chcela spomenúť knihu Peter
a Lucia. Táto kniha je založená na nádher‑
nom príbehu lásky dvoch dospievajúcich
ľudí počas 1 sv. vojny. Ich príbeh je dôka‑
zom toho, že ľudské srdce a láska je silnej‑
šie ako nezmyselné zabíjanie.
Okrem toho, že táto kniha je na zozna‑
me povinných diel svetovej medzivojno‑
vej literatúry obsahuje taktiež rôzne ná‑
učné citáty a pekné myšlienky. Je to jed‑
na z mála kníh, ktorá ma zaujala na toľko,
že som si vypísala myšlienky z nej až na
4 strany.
Po jej prečítaní bude aj na vašom zozna‑
me obľúbených kníh.
Dominika Blažeňáková, 4. Roč.

Dvanásťročný Kester Jaynes žije vo svete,
v ktorom vyhynuli všetky zvieratá. Nieke‑
dy sa mu zdá, že mŕtvy je už aj on. Keď
v akadémii pre problémové deti narazí na
kŕdeľ hovoriacich holubov a na rozkazo‑
vačného švába, pomyslí si, že sa naozaj
zbláznil.
Zvieratá mu však čosi prezradia…
Holuby ho odnesú do divočiny s posled‑
nými živočíchmi, ktoré prežili. Jeho po‑
moc totiž potrebuje múdry jeleň. Spoloč‑
ne sa vydajú na dlhú cestu, na ktorej ich
sprevádza nadšené vĺča, rozmaznaná vý‑
stavná mačka, tancujúci myšiak a odhod‑
lané dievča Polly.
Na knihe sa mi páči príbeh, spracovanie
a myšlienka.
Viktória Králinská, 3. Roč.

Lev Nikolajevič Tolstoj:
Kreutzerova sonáta
Povaha hlavného hrdinu, ktorú sa ma Tol‑
stoj pokúsil vo svojej novele primäť po‑
chopiť vo mne vzbudzovala radikálne po‑
stoje. Pri prvom čítaní (ešte ako násťroč‑
ná na strednej škole) som mala tendenciu
ho pochopiť a z nejakého dôvodu akcep‑
tovať jeho vášnivé reakcie. Keď som po
knihe siahla nedávno (už ako manželka
a matka rodiny), tiahlo ma to hlavného hr‑
dinu skôr odsúdiť a jeho myšlienkové po‑
chody vo mne vzbudzovali akýsi vzdor.
Každopádne knihu odporúčam, ako jed‑
nu z mojich obľúbených. Ponúka diapa‑
zón pestrých názorov na lásku, partner‑
ský život a limity spoločnosti, ktorá nás
obklopuje.
Silvia Rajčanová

Peter Gibey:
Byt dráčikom je úžasné!
Kniha je o malom drakovi, ktorý sa roz‑
hodne neposlúchnuť svojich rodičov, pretože nechce plieniť dediny a vraždiť ľudí.
Keď sa ho rodičia spýtaju, čo chce teda ro‑
biť a on odpovie, že chce háčkovať.
Táto odpoveď rodičov rozhnevá a tak sa
malý dráčik rozhodne, že utečie a pôjde
na cesty háčkovať.
Hugo Sekanina, 1. Roč.

na palube lode Grampus, ktorá smerovala
do južných morí. Veľký obdivovateľ E. A.
Poea – Jules Verne vydal roku 1897 román
Ľadová sfinga, ktorý je priamym pokračo‑
vaním Pymových príhod.
Sabina Červíková

Ivan Sergejevič Turgenev:
Mumu
Na jednej z hodín ruštiny sme pozerali
animovanú rozprávku, v ktorej vlk a teliat‑
ko čítali poviedku Ivana Sergejeviča Tur‑
geneva „Mumu“. Keďže ani jeden zo žia‑
kov tú poviedku ani autora nepoznal, od‑
poručila som im ju vyhľadať a prečítať :)
Maria Vladimirova

Marjane Sateapi:
Komixový román PERSEPOLIS
Autobiografia, krorú autorka aj sama ilu‑
strovala! Zatiaľ jediný vydaný komiks od
ženy moslimky!
Vtipné, veselé, prekvapivé, nečakané, po‑
nuré, filozofické, jednoducho vyrozpráva‑
ný dej s pridanou umeleckou hodnotou
čb ilustrácií.
– dej na pozadí iránskych dejín 70-90 rokov
– sila početnej rodiny a rodinných vzťa‑
hov
– potieranie rovnosti a práv žien
– hlavná ešte nedospelá predstaviteľ‑

ka bez rodičov je politickým utečencom
v Európe
– problémová kultúrna integrácia, ale aj
vtipné postrehy o západnej kultúre oča‑
mi moslimského dievčaťa
– hľadanie lásky, vtipne hlášky a obrázky
ohľadom telesných zmien počas dospie‑
vania dievčaťa

Janka Kajánková:
Ako prekonať stavy utrpenia
Kniha, o ktorej sa veľa hovorí. Autorka kni‑
hu napísala ako tínedžerka, dnes pomá‑
ha ako koučka, prednáša deťom, mládeži
aj dospelým, ako sa vymotať z bludného
kruhu beznádeje. Kniha je autobiografic‑
ká, je úprimná a (nielen) pre mladých ak‑
tuálna, keďže je
– o problematike alkoholizmu a domáce‑
ho násilia (Jankin otec)
– o šikane v školskom prostredí
– o strate sebahodnoty – cez prežívanie
seba ako beznádejnej obete okolností (sebapoškodzovanie, pokus o sebevraždu)
– o liečení v psychiatrickom zariadení
– o poznaní samého seba, o sile zbaviť sa
starého JA a budovaní si novej silnej iden‑
tity.
Tieto dve knihy mi doporučila kolegyňa,
rozhodne je to náročnejší žáner.
Ľubica Podhorská

Antoine de Saint‑ Exupéry:
Malý Princ
„Nakresli mi barančeka.“ Touto prosbou
osloví malý chlapec so zlatistými kučera‑
mi pilota, ktorý havaroval v saharskej púš‑
ti. Odkiaľ sa tam to chlapča vzalo? Prilete‑
lo azda z nejakej vzdialenej planéty v spo‑
ločnosti sťahovavých vtákov? Alebo je to
svojím spôsobom prízrakové dieťa len vý‑
plodom pilotovej fantázie?
Určite viete, o čom je táto kniha a aj keď
som prečítala veľa kníh, tak tato je moja
srdcovka. V knihe sa autor snaží poukázať
na to, že aj obyčajné veci sú dôležité.
Simona Baránková, 1. Roč.

Edgar Allan Poe:
Príbehy Arthura Gordona Pyma
z Nantucketu
Neobyčajne dômyselný a napínavý ro‑
mán z námorníckeho prostredia je prešpi‑
kovaný prvkami cestopisu, exotiky, horo‑
ru a tajomna. Román pojednáva o vzbure

Strahovská knižnica v Prahe.
Dvojstranu pripravila Lucia Janíková

Knižnice predstavujú najväčší symbol nášho intelektuálneho vývoja.
Mnohé boli budované cele stáročia a pohľad na ne vám vyrazí dych.
Knižnica Real Gabinete Portugues De Leitura, Brazília

https://eduworld.sk/cd/zuzana‑ granska/2298/20-magickych‑kniznic‑ktore‑vas‑ absolutne‑ ocaria, @elensham #architectanddesign
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Všetko sa začalo, keď som bol ešte malé dieťa. Moja mat‑
ka síce moc nesúhlasila, no môj otec ma učil so zbraňami.
Musel som robiť česť mojej rodine ako budúci bojovník. Môj
otec bol Generál, takže to bolo celkom pochopiteľné, že už
od vtedy, keď som spravil svoj prvý krok ma začal učiť. A prá‑
ve vďaka tomu môžem vďačiť tomu, že ešte žijem. Od vte‑
dy, čo naše kráľovstvo padlo a väčšina našej populácie pad‑
la, sa začali ťažké časy. Ľudia sa nestihli spamätať z toho, že
prišli o svojich najbližších, keď museli riešiť svoje vlastné preži‑
tie. Nemali sme kde zostať, zima sa blížila a jedla tiež nebolo
veľa a k tomu sme sa museli tiež postarať o zranených. Z ve‑
ľa detí, takých ako ja, vtedy som mohol mať tak dvanásť, sa
stali siroty.
Ako čas šiel ďalej, našli sme miesto, kde zostať a začať od
znovu. Je to už dlhý čas, čo sme sem do Norizghorodu prišli.
Od vtedy som stihol dospieť a stať sa jedným z najlepších bo‑
jovníkov. Môj otec by bol na mňa určite pyšný, bohužiaľ ho
zabil Hnedý škrat, vodca škratov, ktorý spôsobili pád nášho
kráľovstva. Nikdy nezabudnem na ten pohľad, ako ho pre‑
pichol svojím mečom. Vtedy som prisahal pomstu a teraz,
ako sa zdá, budem mať tú možnosť. Vojenské sily sa preskupi‑
li a vyzerá to tak, že na nás chystajú útok.
„Hej Dax. Vnímaš ma?“, spýtal sa ma môj priateľ Nurox.
Nebol to len môj priateľ, ale zároveň aj princ nášho ľudu, kto‑
rý bude musieť za pár dní nastúpiť na trón. „Prepáč, stratil
som sa v myšlienkach.“, ospravedlnil som sa mu. „To nevadí,
no nemal by si sa až tak utápať v minulosti. Nechcem ťa stra‑
tiť len kvôli nejakej túžbe sa pomstiť.“ „Ja viem, no stále to ne‑
dokážem dostať z hlavy. Je to niečo, čo ma bude prenasledo‑
vať až do smrti.“ Odpovedal som mu trochu smutno. „Viem,
že mi to nič dobré neprinesie, no aj tak sa od toho nemôžem
oslobodiť. Viem, no máme pred sebou ďalšie hrozby. Vyzerá
to tak, že ‚Hnedá tvár‘ chce dokončiť to, čo pred rokmi začal.
Vyhladenie nášho kráľovstva.“ Pri tom, ako hovoril, mi polo‑
žil ruku na rameno a zadíval sa mi do očí. S hlbokým povzdy‑
chom som sa pozrel na zem a odpovedal. „Musíme sa pripra‑
viť. No neviem, cesty sú strážené, nedostaneme všetkých do
bezpečia útekom a na boj máme stále málo ľudí. Na to, aby
na našu žiadosť o pomoc odpovedal Ruzgorod, nemáme
čas. Nestihli by prísť včas. Myslím, že jediné čo môžeme robiť,
je užiť si naše posledné dni.“ „Tak nehovor. Máme dosť mužov,
aby sme vydržali do príchodu pomoci. A ak aj nie, musíme
zariadiť aspoň to, aby deti a ženy prežili.“, rozhodne odporo‑
val. Vedel som, že má pravdu, no spomienky mi priniesli aj tú
beznádej, ktorú som cítil vtedy. S povzdychom som prikývol
a otočil som sa, aby som zariadil potrebné.
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Ich útok začal len o niekoľko dní neskôr skoro ráno. Na‑
šťastie deti a ženy už boli v úkryte a my sme zatiaľ bránili
hradby. Darilo sa nám, až kým nezačali ich lukostrelci strie‑
ľať ohnivé šípy. Po čase sa oheň rozrástol cez drevené strechy
domov a my sme boli doslova uväznení v ohnivo‑krvavom
pekle. Nepriatelia sa začali dostávať cez hradby. Vedel som, že
teraz máme len dve prchavé šance. Buď prídu posily Ruzgo‑
rodu, v čo som pomaly ani nedúfal, alebo niekto musí za‑
biť Hnedého škrata, čo spôsobí značné oslabenie nepriateľa.
Predsa len bez príkazov sú ako stratené šteňatá. Myslím, že je
jasné, pre čo som sa rozhodol. No pred tým, než vyrazím, som
išiel za Nuroxom. „Nux!“, oslovil som ho a on už len z môjho
pohľadu vedel, čo sa chystám urobiť. „Nie! To nesmieš. Zabi‑
je ťa!“, rýchlo odpovedá so smútkom a zúfalstvom. „Je to na‑
ša jediná nádej a ty to vieš! Musím ísť!“ „Viem ale…“, hlboko si
povzdychol. „Nechcem ťa stratiť, si jeden s posledných, čo mi
zostal.“ „Máš kráľovstvo, o ktoré sa musíš postarať. Bude z te‑
ba výborný kráľ a predsa len… Buď zomrieme všetci, alebo
len niektorí. Nemôžem sa dívať, ako zomierajú všetci, keď to‑
mu môžem zabrániť“, preruší ma škrat, ktorý sa ma pokúsil
zabiť, no skôr, ako sa o to pokúsi, je bez hlavy. Nux si hlboko
povzdychne a prikývne na súhlas. Vidím, ako sa mu pri tom
tlačia slzy do očí, no teraz nemôžem prestať. Chcem aby žil
a spolu s ním čo najviac z nás. Rýchlo sa otočím a idem nájsť
Hnedého vodcu. Viem, že ak by som tam zostal o chvíľu dlh‑
šie, zostal by som. Ich vodca bol na vrchu skaly blízko hra‑
dieb, aby vydával rozkazy. Musel som sa nepozorovane k ne‑
mu priblížiť, čo v konečnom dôsledku nebolo až tak ťažké,
keďže ostatní boli vo víre bitky.
Videl som, ako dáva rozkaz svojmu pobočníkovi, ktorý ho
odchádza splniť. Teraz som mal šancu, nielen že bol sám, ale
mal som aj moment prekvapenia. „Rande sa môže začať…“,
pomyslel som si a rýchlo som vytiahol môj meč, no nepoda‑
rilo sa mi dosiahnuť nič iné, než len malý škrabanec. Mal vý‑
borné zmysly. Pri mojom pokuse sa len zasmial a začal útočiť.
Jeho útoky boli moc silné a rýchle, takže som sa nezmohol
na nič iné, než len sa brániť. „Si dobrý!“, zvolal. „Väčšina by
bola už mŕtva!“ To vyhlásenie vo mne len spustilo väčšiu chuť
toho bastarda zabiť. Začal som viac útočiť a dokonca sa mi
podarilo mu useknúť prst. Očividne ho to prekvapilo, no tiež
začal viac útočiť a mne nezostávalo nič iné, než sa zase brá‑
niť.
Neviem ako, no zrazu som bol na zemi a jeho meč bol len
pár centimetrov od mojej hrude. Jediné, čo mu bránilo v tom
ma prepichnúť, bol môj vlastný meč, ktorý som používal ako
štít. Bohužiaľ mi dochádzali sily a jediné riešenie, ktoré mi na‑
padalo bolo… Rýchlo som môj meč odstránil z dosahu jeho
meča. Následná bolesť ma ohromila no vedel som, čo mu‑
sím robiť a moju vlastnú zbraň som mu zapichol do hrude.
Videl som jeho prekvapenie, keď sa narovnal a pomaly pa‑
dal. Usmial som sa naňho a pri tom som cítil, ako sa mi krv
valí do úst. V tom som začul zvuk. Pomoc je tu! Mohol som
umrieť s kľudným srdcom.
Ema Brescherová

Dax a Nurox
Kresba: Marek Gríger
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Isle of dogs – Psí ostrov je film svojrázneho režisé‑
ra Wesa Andersona natočený pomocou stop‑ motion
animácie. Ako to už pri Wesovi býva, žáner filmu je
možné ohraničiť len ťažko, Ostrov psov sa pohybuje
niekde v rozmedzí sci‑fi, dystópie, komédie a drámy.
Z každého má trošku. Má veľmi silnú výtvarnú strán‑
ku. A tá Vás buď zaujme a osloví, alebo si poviete –
toto je pre mňa moc.

Osobne pri každej stop‑motion animácií ma ako prvé za‑
ujme vizuálna stránka za ktorou sa vždy skrýva veľký kus
práce. Avšak kľúčovým aspektom sú pre mňa postavy, res‑
pektíve bábky. Na rozdiel od klasickej kreslenej animácie,
v stop‑motion bábkach cítim omnoho viac emócií a taktiež
aj vzťah tvorcu k postavám. Ostrov psov nie je výnimkou.
Použitie škaredo‑pekných prvkov na postavách psíkov ale
aj samotných ľuďoch ich dokonale prepojilo s prostredím.

Príbeh je jednoduchý. Po vypuknutí „psej chrípky“ v Japon‑
sku sa ľudia rozhodnú zbaviť svojich štvornohých kamošov
a vyhostia och do „karantény“ na odľahlý ostrov – smetisko.
Malý chlapec Atari sa rozhodne dostať sa na ostrov a nájsť
svojho psíka/ chlpatého bodyguarda. O odtiaľ sa začína mi‑
sia – dostať sa z ostrova a vrátiť sa späť.

Zo svojrázneho japonského mesta zastretého tieňom pro‑
pagandy sa dostávame na ostrov odpadkov a post priemy‑
selných zón. Detailné prostredie, občas doplnené jemnou
kreslenou animáciou, zakaždým žije svojou vlastnou nála‑
dou rovnako ako precízne prepracované postavy.
Tento film by som nikdy nepovažovala za kúsok pre deti. Pod
tenkou šupkou pozitívnej energie a dojemnými psími očami
sa skrýva niekoľko silných existenčných a civilizačných prob‑
lémov, ktoré na mňa počas filmu doľahli.
Na záver by som len povedala, že som si film veľmi uži‑
la a považujem ho za jednu z najprepracovanejších stop
‑motion animácií tohto desaťročia.
Veronika Mudráková

Hlavná Postava:
To čo je na filme príjemné je, že akoby nemal tak úplne hlav‑
ného hrdinu – dôležitým sa stáva celá skupina psov obýva‑
júcich nehostinný ostrov. Fandíme teda celej svorke. Rovna‑
ko ako Atarimu, ktorý medzi drsňáckymi psami hľadá toho
svojho.
Ako každý film od Wesa Andersona aj tu svoju úlohu zohráva
netradičné rozprávanie príbehu. Skvelý inteligentný humor,
ktorý nie je „na prvú“. Špecifická farebná paleta pripomí‑
na iný svet a pomáha dokresliť dojem dystopie blízkej bu‑
dúcnosti. Animácii vdýchli život výborne vybraté hlasy her‑
cov a medzi obsadením nájdete také hviezdy ako Edward
Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda
Swinton, či Yoko Ono.
Barbora Šimová,

Ak máte radi filmy, ktoré sú vtipné, nesú určité po‑
solstvo a potrpíte si na kvalitný vizuál, pozrite si to.
Haf!

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MSZWHytvaNo
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10 NAJZNÁMEJŠÍCH VIANOČNÝCH

vybral Patrik Štancel

10. Šťastné a veselé Vianoce

Na internete sa objavila správa, že prichádza obrovská nálož nových emoji. Úplne no‑
vé, ale aj upravené emoji prídu začiatkom budúceho roka na naše chytré telefóny. Aj
keď v súčasnosti využívam maximálne tri emotikony určite vyskúšam aj nové, možno
si nejaké aj osvojím. A tak som začala googliť…
Taká kniha vlasne už je na svete volá sa Emoji Dick, jedná sa
o prepis knihy Moby Dick. Má 735 strán a jednu kópiu nájde‑
me aj v zbierke knižnice amerického kongresu.
Čo je vlastne tou ohlásenou veľkou novinkou – Gender emo‑
jis. Mňa táto novinka teší. Ľudia budú mať možnosť zvyk‑
núť si na niečo, čo bolo pred pár rokmi a možno ešte stále
odsudzované. V strednej Európe sme nadmerne konzerva‑
tívni, takže sa pripravme na ľudí, ktorým sa vôbec nebude
páčiť bradatá žena alebo muž so svadobným závojom.
Vôbec najobľúbenejším emoji je ale smajlík, ktorý sa smeje
až mu z toho tečú slzy.
Natália Ťaptíková

9. Let it snow

Pôvod tejto piesne pochádza z Hollywoodu, kde roku 1945 Sammy Cahn napísal text
a Jule Styne skomponoval hudbu. Môžeme poznať verzie v podaní Franka Sinatru, Deana Martina
alebo aj Michaela Bublé, a tiež nám môžu byť známe z rôznych vianočných filmov.

8. Santa Claus is coming to town

Ako v reklame na Coca-Colu, tak aj v iných vianočných piesňach sa spomína príchod
Santa Clausa. Notoricky najznámejší príchod Santu je práve v tejto piesni, napísali ju v roku 1934
John Frederick Coots a Haven Gillespie.

7. Najkrajšie Vianoce

Opäť jedna zo slovenských rádioviek. Viac ako originál verzia od IMT Smile nám mohla v hlave
utkvieť verzia bývalých študentiek našej školy Brigity Vrábeľovej a Andrei Maronovej,
ktorú spoločne zaspievali na vianočnom večierku 2019.

6. It‘s beginning to look alot like Christmas

V tomto duchu sme sa inšpirovali na:
https://hashtag.zoznam.sk/video ‑youtuberi‑sa‑popasovali‑
‑s‑prisloviami‑v‑emoji‑jazyku‑z‑ich‑vtipnych‑hlasok‑budes‑
‑plakat‑od‑smiechu/
a napísali niekoľko „vianočných“ prísloví a porekadiel v emo‑
ji jazyku. Viete, ktoré to sú?

Pieseň bola napísaná roku 1951 Meredithom Willsonom. Pôvodne bola pomenovaná iba
“It´s begining to look like Christmas”.

5. Last Christmas

Bolo by vianočnej párty keby nebola Korona, ale nebolo by vianočnej párty ak by tam nezahrali práve tento
vianočný hit. Pieseň, ktorá bola roku 1984 vydaná anglickým pop duom „Wham!“
a producentom Georgom Michaelom nás stále núti hýbať sa v rytme hudby,
akoby ju vydali iba včera. Preto si zaslúži piate miesto v našom rebríčku.

4. Hallelujah

Pieseň na štvrtom mieste síce poznáme všetci, ale každý pozná iné slová alebo interpretov.
Skladba má viacero verzií, v ktorých sa síce melódia zachováva, ale slová sa menia.
Známa je napríklad verzia od Neala Armstronga alebo Alexandry Bruke. Jej autorom je však
kanadský spevák Leonard Cohen. Pieseň spatrila svetlo sveta roku 1984.
Od Lucie do Vianov, každá noc má svoju moc.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Katarína na blate a Vianoce na ľade.
Na svätého Mikuláša neučí a neskúša sa.
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Nie som moc prekvapená, že smajlíky pre mobilnú komu‑
nikáciu pochádzajú z Japonska. Výrobcovia našli inšpiráciu
v predpovedi počasia a v komiksoch Manga. V roku 1999
Shigetaka Kurita vytvoril set 180‑tich smajlíkov a v Japonsku
sa ujali veľmi rýchlo.
Pozor emotikon nie je emoji a smajlik je len jeden
z emoji znakov – pozri https://techbox.dennikn.sk/temy/
dnes‑je ‑svetovy‑den ‑emoji‑aku‑maju ‑historiu‑legendarni‑
‑smajlici/.
Prečo Emotikony využívame? Sú všade, v textových sprá‑
vach, e‑mailoch či na sociálnych sieťach a sú spoločensky
akceptované. Vnášajú do komunikácie emócie, zvyšujú pres‑
nosť textu v komunikácii. Obrázok vyjadrí viac slov naraz.
Podľa môjho názoru najbežnejšie používame emojis na od‑
ľahčenie nálady pridaním sarkazmu a humoru, za zmierne‑
nie obsahu a sú tiež pohodlnejšia a rýchlejšia voľba ako sa
vyjadriť. Nie sú emoji trochu krok späť? Vraciame sa k pikto‑
grafickému písmu, či k hieroglyfom?
Predstavte si knihu písanú emotikonmi, nebolo by to zaují‑
mavé? Každý by v nej našiel iný obsah alebo rozdielne po‑
naučenie. Museli by sme viac rozmýšľať nad tým, čo je tam,
písané“ a nie len tak prefrčať stranami.

Sem zaradím pieseň, ktorú môžeme na Slovensku počuť počas vianočných sviatkov minimálne
päťkrát denne v každom rádiu. Veľký úspech mala verzia piesne naspievaná v roku 2013. Spojili sa viaceré známe
slovenské tváre, ako napríklad Marián Čekovský, Peter Cmorík, Mirka Partlová a ďalší. Za sedem rokov od zverejnenia
si skladba nazbierala takmer 7 miliónov zhliadnutí na YouTube.
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3. Tichá noc, svätá noc

Pieseň ktorej pôvod siaha až do roku 1816 všetci veľmi dobre poznáme. Text piesne napísal roku 1816
Joseph Mohr, no skomponovaná bola až roku 1818 Franzom Xaverom Gruberom.
Dnes je táto koleda preložená do 300 jazykov.

2. Somewhere in my memory

Pieseň na druhom mieste v našom rebríčku Vám, ako jediná, nemusí znieť povedome hneď
po prečítaní jej názvu, no keby ste si pustili film „Sám doma“, okamžite budete vedieť, o ktorej piesni je reč.
Stala sa jeho hymnou a prináša so sebou nádhernú vianočnú atmosféru pri tónoch
orchestra a spevu prevažne detského zboru. Poďakovať za ňu môžeme Johnovi Williamsovi.

1. All I want for Christmas is You

ISSN 2644-6243
Na prvom mieste nie je nikto iný, ako Mariah Carey s jej skladbou, ktorú každý z nás pozná
a nevie sa rozhodnúť, či sa mu páči alebo mu naopak lezie na nervy. Pieseň pochádza z albumu „Merry Christmas“,
ktorý vyšiel roku 1994 a na priečky „Billboard Hot 100“ sa dostáva dodnes.
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