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SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM

ZO ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Na strednom Slovensku v Turčianskej záhradke je aj záhrada našej školy. Pestujeme v nej zvláštne kvety. Ak im venujeme
dostatočnú starostlivosť, odmenia sa nám originálnymi tvarmi, hýria farbami a potešia všetkých, ktorí sú ochotní vnímať ich čudesnú krásu. Naša školská záhrada je trochu výnimočná, pretože je umiestnená v interiéri a počasie nemá na ňu veľký vplyv a ak,
tak len nepriamo – ak je vonku daždivo, čo iným záhradám prospieva, v našej záhrade je akosi smutno a kvety prestávajú rozkvitať. Vtedy vychádza naše úsilie častokrát nazmar. Nepomáha nám, keď prosíme, nepomáha nám, keď si dvíhame adrenalín a nakoniec rezignujeme. Vtedy musíme počkať a dúfať, že sa opäť vyčasí a kvety začnú opäť rásť a naberať silu.
Zato ak je vonku slnečno, je to polovica úspechu. Naše kvety sa vtedy usmievajú a predbiehajú sa v rýchlosti a bizarnosti rastu. Ano, niekedy sú naozaj bizarné a či je slnko alebo dážď, musíme zaviesť špeciálne opatrenia. Musíme im, takpovediac, pristrihnúť krídelká. Niekedy je to bolestivé, ale kvety to potrebujú, inak nám prerastú cez hlavu. Kvety sú také, keď ich pestujeme ako
vo vatičke, tak začnú príliš bujnieť a rozrastať sa, ale keď sa o ne nestaráme, tak vädnú. Treba nájsť taký ten správny záhradnícky prístup. Keď treba, tak ich musíme pokropiť, inokedy im pomôže pohnojiť a dodať živnú pôdu a občas ich treba preriediť ,aby
si nezavadzali. Hovorí sa tomu aj sedliacky rozum.
Naše kvety nás ale najviac potešia, keď ich môžeme z našej záhrady vybrať a ukázať na verejnosti. Vtedy, keď sú sami za seba a nemusíme nad nimi držať ochranú ruku. Vtedy nám robia dobré meno, šíria naše pestovateľské schopnosti aj do iných záhrad na Slovensku. Zdobia mnohé kytice, z ktorých je cítiť, že ich srdce bije pre…
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ROČNÍK: prvý
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: praktické cvičenia
TERMÍN REALIZÁCIE: február – jún 2018
TEMATICKÝ CELOK: práca s materiálom
ZADANIE: navrhni a zrealizuj objekt z papiera
– inšpiruj sa svetom rastlín, konkrétne kvetov
– hľadaj, bádaj, objavuj
– nájdi, následne štylizuj, variuj, konštruuj
– vytvor NOVÝ DRUH kvetu
– s materiálom pracuj pomaly, pozorne a čisto
– výsledné objekty budú dva, biely a farebný

KVETY

CIEĽ: naučiť sa
– ako pracovať s materiálom
– ako vnímať tvar (pôsobenie svetla, pôsobenie farby)
POUŽITÝ MATERIÁL: papier od firmy ANTALIS
KVET (významovo): kvitnúca časť rastliny / rastlina pestovaná pre okrasu
KVET (vedecky): časť rastliny, skladajúca sa zo skrátenej
stonky letorastu a evolúciou účelne premenených listov. Kvety obsahujú rastlinné reprodukčné orgány, ktorých konečnou
funkciou je produkcia semien

Najmenší KVET má Wolffia (asi 0,5 mm)

Najväčší KVET má Rafflesia (až 1 meter veľký)
KVET po latinsky FLOS
KVET po česky KVĚT

KVET po francúzsky FLEUR

KVET po anglicky FLOWER

KVET po španielsky FLOR

KVET po nemecky BLUME

KVET po taliansky FIORE

KVET po poľsky KWIAT
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KVET po maďarsky VIRÁG

KVET po rusky …
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Lea Krejčíková

Sofia Stráska
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Lea Krejčíková

Sofia Stráska
Lívia Kuzicová

Dávid Matula
Timea Kážmérová

Antúria symbolizuje pohostinnosť, šťastie a hojnosť
Astra je symbolom trpezlivosti, elegancie a pôžitkárstva
Fialka je symbolom obojstranného rešpektu a úcty v manželstve
Frézia symbolizuje nevinnosť a ohľaduplnosť
Gerbera patrí do rodiny sedmokrások a vyjadruje veselosť a hravosť
Hortenzia je synonymom trvalej a vážnej lásky
Chryzantéma symbolizuje vernosť, milosrdenstvo ale aj optimizmus a radosť zo života
Kala je symbolom vznešenosti a krásy, biela sa spája s čistotou a nevinnosťou
Karafiát	symbolizuje hrdosť a krásu, červený sa spája s obdivom, ružový s láskou
k milovanej žene alebo k matke, fialový symbolizuje náladovosť, žltý
opovrhnutie, odmietnutie alebo sklamanie
Ľalia je symbolom čistoty, dokonalosti a rafinovanej krásy
Narcis	je symbolom úcty, spája sa s predstavou nového začiatku, znovuzrodenia ale aj
s neopätovanou láskou
Orchidea vyjadruje jedinečnosť
Ruža symbolizuje v prvom rade lásku, jej symbolika sa môže líšiť v závislosti od farby
Slnečnica	je kvet, ktorý znamená oddanosť a bezvýhradnú lásku, môže byť však aj
symbolom domýšľavosti
Tulipán vyjadruje úspech a slávu, niekto ho ale považuje i za kvet hlúposti
Vlčí mak je symbolom optimizmu a skromnosti
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Lívia Kuzicová

10

Flóra Tatier

(Zo spomienok z nespočetných túr vo Vysokých Tatrách,
Marcela Pajurková)

11
Prvý raz som navštívila Vysoké Tatry, keď som mala pätnásť rokov. Svojou majestátnosťou, nádherou, farebnosťou,
premenlivosťou, náhlymi zmenami počasia a úžasnými výhľadmi z najvyšších končiarov mi tieto malé veľhory učarili natoľko, že som sa do nich každoročne vracala a dodnes
vraciam a trávim v nich voľné chvíle. Náčrtník a fotoaparát
boli mojou stálou záťažou v batohu.
Okrem čarokrásnych pohľadov z tatranských štítov do
dolín a na okolité štíty, niekedy iba trčiace z hustých hmiel,
akoby plávali v šľahačke, som obdivovala a stále obdivujem
prekrásnu tatranskú kvetenu.
Moje oči láskali všetky tie pestrofarebné kvety rôznych
tvarov, okolo ktorých som prechádzala v turistických topánkach. Pri mnohých som sa zastavila, pokochala pohľadom
na ne, urobila skicu, alebo ich krásu zachytila fotoaparátom.
Najkrajšie miesta, ktoré privítajú každého návštevníka
úžasnou kvetenou, sú napr.: Poľana pod Sliezskym domom
a Kvetnica nad Sliezskym, ďalej Bielovodská a Javorová dolina, Zlomiská, Mengušovská dolina s Hincovými a Žabími plesami, Furkotská dolina s Rakytovskými plieskami, tiež Hlinská a následná Kôprová dolina a nekonečná Tichá dolina.
No prvenstvo v kráse a počte kvetov majú stále Belianske Tatry so strmou Monkovou dolinou a pôvabnými Prednými a Zadnými Meďodolmi. Nezabudnuteľným zážitkom je tiež
prechod hrebeňom Belaniek cez Bujačí vrch, Predné a Zadné Jatky cez Kamzíčiu jaskyňu, Hlúpy a Ždiarsku vidlu. Na
skalách tu rastú celé kolesá plesnivca alpínskeho, astry alpínskej, stokrásky Micheliho, ponikleca bieleho, kamzíčnika

chlpatého, bohaté trsy zvončeka maličkého, tiež zvončeky
alpínske, snehobiele veternice narcisokveté, skalnice horské,
turice jednoúborové, prvosienky holé a ďalšie.
V dolinách zďaleka vidno husté porasty kýchavice Lobelovej a prilbice tuhej, ktoré patria medzi naše najjedovatejšie rastliny.
Trávnaté svahy našich Tatier zdobia aj ďalšie kvety, ako
napr. všivec Oederov, dryádka osemlupienková, prvosienka
vyššia, rozchodnica ružová, všivec pralesnatý, viaceré druhy
veterníc, prasatnica jednoúborová (podobná púpave), tiež
modrofialová zerva hlavičkatá, horec žltý bodkovaný. Koncom leta tu lúky zakvitnú bledomodro až modrofialovo celými kolesami horca luskáčovitého.
Na vlhkých miestach a okolo potokov oživuje zeleň hadovník väčší svojimi ružovými kvetmi a kvety zlatohlava karpatského svietia ako malé slniečka a do tejto symfónie farieb
sa vnorí cyklamenová kortúza Matthioliho.
Na jar a na jeseň sa podhorské lúky zmenia na ružovo-fialové koberce šafránu a jesienky obyčajnej. Pastvou pre oči
turistu je aj zakvitnutá kosodrevina, ktorá svojimi kvetmi, pripomínajúcimi sviečky v živých svietnikoch, akoby chcela pohladiť oblohu.
Spomenula som len niekoľko rastlín, ktoré sú výrazne dominantné na území Vysokých Tatier a sú neustálou výtvarnou
a estetickou inšpiráciou. Rastlinná ríša sa tu do súčasnosti ustálila na 1600 druhov siníc a rias, 1000 druhov húb, okolo 700 druhov lišajníkov, 700 druhov machorastov a takmer
1400 vyšších cievnatých rastlín.

KDE BIJE SRDCE EURÓPY?!
Geografický stred Európy (Kremnické Bane, GPS: N48° 44´38“ E18° 54´48“)
SLOVENSKO je stredoeurópska krajina, s rozlohou 49.035 km2.
Susednými štátmi sú Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Rakúsko. Hlavným mestom Slovenska je Bratislava.
A koľko nás je? Približne 5 439 231.
SLOVENSKO to sú aj:
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Automobilky
Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Bardejov, Bojnice
C
Čičmany
Dunaj
Ď
E
Fatra,folklór
Gerlachovský štít
Halušky
Ch
I
J
Karpaty, Košice, Kremnica, Kriváň
Levoča
Ľ
Martin
N
Ň
O
Poľana
Q
R
S
Štúr
Tatry, Terchová
Ť
U
Váh, Vlkolínec, Východná
X
Y
Z
Ž

VÝLET Z PRVÁCKEHO HNIEZDA
Ranné vstávanie je vo všeobecnosti nemilou záležitosťou.
Viete však, aké ťažké bolo pre nás vstávanie po Dotykoch
a spojeniach na výlet? Takmer nemožné. A zúfalé. Napriek
tomu sa pár odvážlivcov podujalo na túto výpravu. Bolo nás
naozaj len pár, čo ma, osobne, sklamalo. Avšak čakalo nás
prekvapenie.

a s odhodlaním. Niekto len s batôžkom a niekto, žiaľ, s kuframi. Ale na hrad sme sa dostali!

Medzi nami sa ocitol tajomný výletník. Viete, kto to bol?
Samozrejme, že neviete, veď ste tam neboli. Nebol to nikto
iný, ako naša pani taj… Áno, pani Gregorová sa podujala doplniť naše osadenstvo odvážlivcov. A bola teda naozaj plnohodnotný výletník!
Dostávame sa k cestovaniu. Teda sme cestovali. Občas
dlho, občas kratšie. Potom sme prestupovali. A znova cestovali. Trúsili po sedačkách keksy, vychutnávali si obložené
chleby, rezne, kyslé uhorky. Ponúkali sme sa navzájom mesiačikmi jabĺk a pozorovali mihotajúce sa škvrny za neumytými oknami. (Naozaj boli neumyté.) Konečne sme sa po niekoľkých hodinách ocitli v Starej Ľubovni.
Tu si dovolím poznamenať, že sa presúvame do fyzicky náročnejšej časti nášho výletu. Ak vám to nie je známe,
Ľubovniansky hrad sa nachádza na poriadnom kopčisku.
A nám, prirodzene, autobus do tejto vysokohorskej destinácie odišiel prakticky spred nosa. Boli sme tým pádom odsúdení na presun po vlastných končatinách. A my sme sa,
uznávam, štverali, rovinkovali a skratkovali naozaj zanietene

plietol aj osobný sprievodca, môj dlhoročný priateľ a básnik,
A. Kollár. Vďaka jeho rodáctvu priamo zo Starej Ľubovne sme
sa dozvedeli ešte o niečo viac o meste a jeho histórii. Ďalej
na nás čakal skanzen, ktorý nám prostredníctvom dobových
stavieb priblížil život našich predkov. Súčasťou skanzenu bola aj malá zoologická záhrada, ktorá sa, paradoxne, tešila
obľube práve u našich chlapcov. Potom sme už ale všetci
boli poriadne hladní, takže sme rezko zamierili do neďalekého pohostinstva, kde sme si schuti pomľaskali.
Spokojní a najedení sme sa vybrali naspäť dolu vŕškom
a nechávali za sebou dominantu Starej Ľubovne. Na stanici
sme sa ešte naposledy pohľadom rozlúčili s hradom, zelenými lúkami a našimi našliapanými kilometrami. A opäť sa začal cestovný kolobeh. Moja spiatočná cesta sa neobišla bez
menších incidentov, ale to je úplne iný príbeh. Vo Vrútkach
sme si všetci popriali pekný víkend, poďakovali si za výlet
a každý sa pobral vlastným smerom s plným batôžkom dojmov z nezabudnuteľného výletu z prváckeho hniezda.
S. Kucková

Osobne som prehliadku hradu absolvovala už minimálne
päťkrát, ale tak, ako aj teraz, som si z nej opäť odniesla niečo nové. Videli sme vystúpenie sokoliarov, stálu expozíciu aj
skutočne vzácne korunovačné klenoty. Do cesty sa nám pri-
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PÁN RIADITEĽ: Čaká Vás viac než veľa práce! Nemajte však obavy. Otázka: „Bolo mi toto treba?“ nie je na mieste. Vaša snaha
bola, je a bude korunovaná úspechom, treba len veriť. Nezlomná vôľa všetko zdolá. A aj tretiaci sa raz naučia kresliť.
PEDAGÓGOVIA: Vážení, svitá na lepšie časy. Tohtoročná úroda žiactva je naozaj hojná, najvyššia za posledné dvanásťročie. Okná sú vymenené, po prievane nezostalo ani stopy, čo môže byť predzvesťou toho, že vedomosti v hlavách našich zverencov už
nie sú ohrozené! Iba, že by nie.
PÁN ŠKOLNÍK: V tomto roku vám roboty neodbudne, práve naopak. Neradno ju teda vyhľadávať, ona si totiž nájde vás. Predpokladaná je i zvýšená frekvencia kartónových nočných mor. Nezúfajte však, batérie vám dobije pobyt na čerstvom vzduchu v školskej záhrade.
ČASOPIS: Mladý a úspešný, naša pýcha, naša radosť, naša budúcnosť. Vskutku všestranný, nabitý informáciami a plný talentu.
Niet čo dodať, ozaj vydarené dieťa.
ROČNÍK PRVÝ: Tešte sa z prítomnosti, všetko je pre vás nové a krásne. Z idyly vás na moment vytrhne iba október, cech umelcov
vás príjme do svojich radov. Pozor, budete si to musieť zaslúžiť! Dobrá rada znie: Zdravte sa! S láskou v srdci a s úctou v hlase.
ROČNÍK DRUHÝ: Ste veľkí druháci, nik nie je dôležitejší ako vy. Užívajte si tento omamný pocit. Škola patrí vám. Čakajú vás výzvy, s nimi sa „popasujte“, prvákov „pasujte“. Všetko osobné nechajte bokom, krutosť nie je prípustná.
ROČNÍK TRETÍ: Rozbehnuté to už máte. Konečne pokoj. Osemnástka „za dverami“, maturity ďaleko. Blbnite, flákajte sa, žite. Kedy, keď nie teraz?! Vaše heslo znie: „Tretiak bez podmienky je ako prestávka bez cigy.“ Bŕŕŕ.
ROČNÍK ŠTVRTÝ: Hahahá! Vás to už dobehlo. Začiatok novembra prinesie dôvod na oslavu, tak si to užite. Pár mesiacov si pravdepodobne nevydýchnete. Veselie sa u niektorých opäť dostaví až koncom mája. Niektorí však budú musieť čakať póóódstatne dlhšie.

Radka Kalajová, , 3. roč., Slovenské sudoku
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HOROSKOP K ČAJU

NOVÉ TVÁRE

Každoročne od nás zo školy odchádzajú starí žiaci so slzami
v očiach či úsmevom, ale taktiež aj s otázkou v hlave „a čo teraz?!“. Ale každoročne nám sem pribudnú aj nové tváre! Vytešení prváci, plní očakávaní si prešli obrovskou zmenou, keď
k nám do školy nastúpili. Zopár z nich, z tej hereckej časti,
sme sa teda opýtali, ako to zvládajú…

Bol to pre teba veľký šok alebo zmena, keď si
sem prišiel/prišla? Zvykol/zvykla si si už?

– Tak, zmena to určite bola oproti základnej škole. Začal byť
taký prísnejší režim, ale zatiaľ v pohode.
– Určite to bola veľká zmena, pretože na základke je to trošku
inak a tu sú aj iné predmety a noví učitelia a úplne noví žiaci.
Ale som veľmi rada, že som tu.
– Najskôr som si zvykal na to, že som v novom prostredí.
Všetko je úplne iné, iný systém v škole, napr. že sú tu hodinové prestávky. Je to proste pre mňa všetko úplne nové, ale
postupne si zvykám. Ale zatiaľ sa tu cítim briliantne a priam
ako doma. Aj kolektív, aj partia, každý sa s každým baví a nikto nemá s nikým problém.
– Práveže úplne v pohode, ja som bola úplne spokojná s učiteľmi, ten prístup, intrák, škola, SUPER!
– Zvykol som si celkom rýchlo, táto škola je super!

Aký je tvoj obľúbený predmet, zatiaľ?
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Eva Osifová, 3. roč., Obaly na medovníky
Kristína Klocháňová, 3. roč., U nás doma

– Spev, herectvo, klavír. Také tie praktickejšie predmety.
– Spev, veľmi rada spievam a pani učiteľka je zlatá a tiež aj tanec, pretože balet som nikdy nerobila a baví ma to.
– Spev s pani Janekovou, ona je super a herectvo s pani Pagáčovou, ona má taký ten svojský humor a to je super!
– Sluchová analýza, to mám dosť rada, herectvo určite
a spev.
– Asi spev, lebo máme skvelú pani učiteľku.

Bol/a si už na nejakom predstavení u nás
v MDM? Ak áno na čom? Páčilo sa ti to? Prídeš
znova?

– Bola som na The Bitches a dosť, dosť sa mi to páčilo, určite
ešte prídem.
– The Bitches som videl. Bolo to super! A jasné, že ešte prídem.
– Áno bol som na The Bitches a veľmi sa mi to páčilo, pretože
herecké výkony, ktoré podali boli priam profesionálne.
– Ahm, páčilo sa mi! Boli sme na The Bitches a bolo to také
vtipné a originálne.
– Áno boli sme na The Bitches a bolo to super, dievčatá
parádne hrali!

Predstav si, že by ťa mal nejaký herec učiť
akýkoľvek predmet. Ktorého herca by si si
vybral/la?

– Emil Horváth, jednoznačne!
– Určite Emil Horváth!
– Asi Koleník, lebo on vie zahrať všetko! Milého, drsného a je
taký mužný typ.
– Asi Jožko Vajda, to je moja srdcovečka!
– To je riadne ťažká otázka! (po dlhej úvahe) Asi Koleník.
Rebeka
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VÝLET ZA HRANICE SLOVENSKA
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ЗДРАВСТУЙ, РОССИЯ! – 2018

19. – 25. augusta 2018 deväť mladých ľudí – víťazov súťaže „Ruské slovo“ v Košiciach a finalistov festivalu „Ruská
pieseň nad Dunajom“ v Trenčianskych Tepliciach mali česť
vycestovať do Sankt Peterburgu a zúčastniť sa projektu
«Здравствуй, Россия!». Projekt realizuje Federálna agentúra pre medzinárodnú spoluprácu (Россотрудничество) pre
mladých krajanov, žijucích mimo Ruska a mladých ľudí – víťazov súťaží a olimpiád v ruskom jazyku.
Naši študenti strávili šesť nezabudnuteľných dní v kruhu priateľov. Celkovo do Sankt Peterburgu pricestovalo 300
mladých ľudí z 25 krajín Európy, Ázie a Afriky. Všetkých spojila láska k Rusku, jej jazyku a kultúre.
V programe exkurzií sme mali poznávací autobusový
zájazd po Sankt-Peterburgu, nahliadli do Petropavlovskej
pevnosti (s ktorej sa začala výstavba mesta), Isaakijevého
chrámu (pravoslávneho kostola), Dacánu (budhistického kostola-školy), prvej z Ruských univerzít (Санкт-Петербургский
университет), filmového štúdia (Ленфильм), múzea Arktídy
a Antarktídy, monumentu pamäti blokády Leningradu, šľachtického sídla Gatčiny, svetoznámej Ermitáže a Petergrófu.
Jeden z večerov účastníci prezentovali svoje krajiny. Každé družstvo malo za úlohu pripraviť krátke video a vystúpenie. Záverečný večer pre účastníkov bola organizovaná vedomostná súťaž (na základe informácii, ktoré získali počas
exkurzií) a tanečná zábava.
Vo voľnom čase sme navštívili Marijinské divadlo opery a baletu a pozreli si balet Petra Iljiča Čajkovského „Labutie Jazero“, prechádzali sa po meste, koštovali typické ruské

jedlá a nápoje, počúvali pouličných umelcov. Slovom, snažili sme sa „nasávať“ atmosféru kultúrneho hlavného mesta
Ruskej Federácie, múzea pod holým nebom, mesta, ktorému
hovoria „severná Venécia“.
Maria Vladimirova
Šesť dní, stoštyridsaťštyri hodín, päťstoosemnásťtisíc štyristo sekúnd strávených v nádhere, nazvanej Sankt Peterburg. Monumentálnosť, sila, dominancia, šarm. To sú slová, ktoré pre mňa dokážu charakterizovať toto mesto. Mesto
obalené v šate histórie. Rodisko mnohých známych osobností, ktoré dokázali ovplyvniť svetovú literatúru, hudbu,
umenie ako také. Vidieť množstvo pamiatok, ktoré dodnes
dýchajú históriou a tajuplnom je nezaplatiteľné. Chrám svätého Izáka, Námorná katedrála svätého Mikuláša, Petropavlovská katedrála. To všetko sme mohli vidieť a obdivovať. Mali
sme možnosť prekročiť prah mnohých významných pamiatok. Veľkolepú, svetoznámu Ermitáž, o nič menej vznešený
Petrodvorec, budhistický chrám a mnoho dalších. Bývať 50
metrov od majestátnej Nevy bolo magické. Myslím, že najväčšie čaro z nej sršalo pri západe slnka.
Počas spomínaných šiestich dní, som zažila krásne momenty, na ktoré sa nedá len tak ľahko zabudnúť. Zoznámila som sa s ľudmi z iných krajín sveta. V skvelom programe
„Здравствуй Россия“ bolo zúčastnených 25 krajín, vrátane Slovenska. A teda výlety boli o to zaujímavejšie, keď si do
autobusu sadli ľudia pochádzajúci priam z iných svetových
strán. Odlišný temperament, výzor, rodný jazyk, kultúra… Po
pár hodinách sme sa prestali hanbiť a zoznámili sa. Odváž-

nejší, nadviazali rozhovor. Niektorí sa stali priateľmi, iní sa naučili aspoň pár slovíčok v doposiaľ nepoznanom jazyku.
Po tomto plnohodnotne strávenom čase, už môžem len
ďakovať, že som mala možnosť. Možnosť vidieť, dotknúť sa
a cítiť to neopísateľno. Tú vznešenosť a krásu. Odišla som plná Petrohradskej atmosféry a sily.
Po mojich mnohých konšpiráciach a nekonečných úvahách som konečne prišla na to, z čoho dokázal slávny Fiodor
Michajlovič Dostojevskij čerpať toľkú inšpiráciu, ktorú neskôr
pretavil do jeho obdivuhodných románov. V Sankt Peterburgu sa narodil a istý čas tam býval. A to dozaista stačí na to,
že na jeho romány sa nedá zabudnúť tak, ako na toto mesto.
Eva Gribová

Dňa 19. 8. 2018 sme šťastne prileteli na jedno z najkrajších miest Ruska, do múzea pod holým nebom – samotného Sankt Peterburgu.
Mesto, ktoré počtom obyvateľov je také veľké ako naša
malá rodná republika. Veľmi krásne a pôsobivé svojimi pamiatkami, čistotou, množstvom ľudí a zaujímavou architektúrou.
Vďaka projektu «Здравствуй, Россия!» sme mali skvelú príležitosť, za ktorú sme všetci vďační. Videli sme miesta,
o ktorých mnohí len snívajú. Napríklad nezabudnuteľná Ermitáž, majestátne chrámy, katedrály…
Bolo príjemné vystúpiť v meste, prejsť sa po nekonečnom
námestí plnom ľudí, spevákov, hudobných skupín a rôznych
umelcov. Ochutnať tradičné ruské jedlo, ktoré je aj u nás na
Slovensku veľmi obľúbené. Najpríjemnejšie však bolo zistiť,
že aj v meste, kde je neustále rušno a plno, sa nájdu ľudia,
ktorí sa tak isto na chviľku zastavia a užívajú si okolitú krásu.
Agata Gažová
Samozrejme som sa na moju návštevu Ruska veľmi tešil. No nečakal som, že budem až tak moc ohúrený krásnym Ruskom. Zoznámil som sa s naozaj super ľuďmi z rôznych krajov sveta.
Hovorí sa, že Petrohrad je múzeum pod nebom, alebo aj
Benátky severu. Je to skutočne pravda a mrzí ma, že som
nestihol pozrieť všetky jeho zákutia. Snažil som sa s ním zoznámiť (aj s Ruskom) ako sa len dalo. Mal som možnosť navštíviť celosvetovo známu Ermitáž, pokochať sa výhľadom na
križník Aurora, alebo navštíviť prekrásny Petergrof. Bohužiaľ

sa mi nepodarilo zachytiť nočný život tohto mesta v plnej kráse. Samozrejme sme stretli veľa pouličných muzikantov, pri
ktorých si človek, proste, zaspievať musel. Hotel sme mali
perfektný, bol som naozaj spokojný. Zároveň musím poďakovať aj našim „sprievodkyniam“ za skvelý výklad o každej pamiatke. Rozhodne toto mesto navštívim ešte raz.
Michal Babčo
Sankt Peterburg úžasné mesto plné skvelých ľudí, ktorí sú moc milí, pozitívni a užívajú si krásny život, ktoré toto
mesto ponúka. Moc som si užíval krásy tohto mesta, sú tam
úžasné budovy, kultúrne pamiatky a ich národné jedlo, palacinky plnené mäsom, by som odporučil každému. Program,

ktorý sme mali bol úžasný a som zaň vďačný. Dozvedel som
sa a uvidel som veci, ktoré vo mne niečo zanechali. Najviac
sa mi páčili paláce. Nádherný pohľad bol na ulice, ktoré doslova praskali dobrou atmosférou a človek sa ani pri prechádzke nenudil. Jednoducho krásny zážitok. Sankt Peterburg je mesto, ktoré je cez deň plné ľudí a života a večer to
isté plus otváranie mostov cez ktoré plávajú lode. Nič iné mi
neostáva, než zmieriť sa s tým, že som už doma. Bolo mi tam
naozaj dobre a dúfam, že sa tam čoskoro vrátim. Ďakujem.
Timotej Taraba
Ani neviem ako, a prišiel deň, ktorému patril dátum 19. 8.
2018. Deň, kedy som sa konečne dočkala a odcestovala za
veľkým kusom sveta. Deň, kedy som dostala možnosť sa zúčastniť projektu „Dobrý deň, Rusko“.
Po 1,5 hodine v aute, 2,5 hodinách vo vlaku, 2 hodinách
čakania a takmer troch hodinách v lietadle, som sa ocitla na
území Sankt-Peterburgu. Ako prvé som zacítila ich podnebie. Hovorí sa, že v Rusku je zima a… je to pravda (haha). Dlhé nohavice a koženka mi ani zďaleka nestačili. Po príchode
na Ochtinský hotel, kde nás ubytovali, sme sa rozhodli nestrácať ani chvíľku čas. A tak sme sa vybrali do Mariinského divadla na balet s názvom „Labutie jazero“. Už len zo samotnej budovy som bola ohromená, nehovoriac o hre… Od
pondelka ráno do piatku v noci sme mali program v rámci
projektu. Videli sme hádam úplne všetko, čo by človek, ktorý pricestuje do St. Peterburgu, mal vidieť. Denne sme mali 2-4 prehliadky. Od múzeí, cez chrámy až po cárske sídla.
Cez celé mesto sme cestovali v našom autobuse, priemer-
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nou rýchlosťou 10 km/h. Bez akejkoľvek srandy. Premávka
v centre je príšerná. Nehovoriac o parkovaní, ktoré je zrejme
úplne v poriadku aj na hlavných cestách. (Aspoň sme mali viac času prezerať si budovy a veci vo výklade obchodov.)
Našťastie nám tieto nekonečné cesty spríjemňovala naša pani sprievodkyňa, ktorá nám neprestajne hovorila zaujímavé
príbehy. Tie budovy tu sú neskutočné. Tak krásne a tak rozličné. Všetko je priestranné a rieka Neva celé mesto dotvára do dokonalosti. Nočné mesto znie hudbou, ľudia konečne
spomalia a niektorí sa dokonca aj usmievajú. Najkrajší zážitok bol, keď sme všetci Slováci začali tancovať do rytmov
talentovaného speváka a po čase sa k nám pridávali všetci ostatní. Ani nevieme ako a tancovalo celé námestie. Ta-

mi. Stropy. Akoby si dávali súťaž v tom, ktorý bude krajší. Po
večeri, ktorá bola vždy rovnako pestrá ako obed, sme mali čas pre seba. Tento čas sme venovali na spoznávanie sa,
prechádzanie po meste, alebo sme len tak sedeli na balkóne, vysoko nad zemou, sledovali sme nočné otváranie mosta a rozprávali sa. Mrzí ma, že moja ruština bola ešte ďaleko
od úrovne všetkých ostatných. Pripravila som tak samú seba
o množstvo informácií a priateľov. Za všetko ďakujem mojej
pani učiteľke Marii Olegovne, ktorá sa o nás starala, mnoho
nás naučila a bola prekladačom vždy, keď sme to potrebovali. Týchto 7 dní sa mi vrylo do pamäti. A budú tam už navždy. Ďakujem.
Sara Brehovská

ký kultúrny zážitok. Potom sme sa unavení a vyčerpaní vrátili na hotel. Celý týždeň sme chodili po rôznych múzeách, videli sme veľmi veľa pamiatok a nádherných budov. Niekedy
už toho počas dňa bolo na mňa dosť a hlavne ma veľmi vyčerpávali cesty autobusom, ktoré trvali niekedy dlhšie kvôli
zlej premávke. Ale vždy ma posilnili úžasné raňajky a večere
v hoteli alebo výborné obedy v reštauráciách. Jedlo tam bolo naozaj skvelé a nemôžem povedať žiadne negatívne slovo.
Tak isto som si tam našla veľa nových kamarátov z rôznych
krajín a hlavne som si zdokonalila pri nich ruštinu a angličtinu. Bolo úžasné vidieť, ako toľko mladých ľudí z celého sveta spája jeden jazyk. Mesto SantPeterburg bolo pre mňa veľmi vyspelé, veľké a krásne mesto a som veľmi rada, že som
ho mohla navštíviť.

Všetko to začalo nedeľou, devätnástym augustom, kedy sme
precestovali pol dňa, aby sme sa dostali do nášho cieľa —
Petrohradu. Mimochodom to bol aj môj prvý let, ktorý som si
nesmierne užila. :) Keď sme konečne dorazili na miesto, uvítalo nás nemilé počasie, doslova také ako v Rusku. Príšerná zima, už vtedy som sa zamyslela, čo budem robiť so všetkými letnými šatami, ktoré mám v kufri. Nasadli sme na mini
strelu, ktorá nás priviezla do hotela, kde sme mali stráviť najbližších pár dní. Zvonku to nevypadalo bohviečo, tak ako pomerne väčšina budov v Rusku, ale keď sme vstúpili dovnútra, bola som nadmieru spokojná a očarená. V hoteli som sa
cítila veľmi príjemne, nakoľko sa o nás starali ako o kráľov.
Na program sa nemôžem sťažovať, síce to občas prebieha-

Sarah Kristína Novotná
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kže ešte raz, náš deň, prebiehal asi takto. Ráno sme vstali
a šli na raňajky priamo v hoteli, (čo mimochodom bola moja najobľúbenejšia časť v rámci jedla) do obeda sme absolvovali prehliadky a potom šli na obed. Vždy niekam inam, no
reštaurácie boli nadpriemerné. Prekvapilo ma, že o nás bolo tak SKVELO postarané. Po obede sme pokračovali a opäť
sme sa autobusom snažili dostať na ďalšie miesta. Bolo obrovskou výhodou, že sme mali všetky lístky dopredu zajednané, pretože čakanie v nekonečne dlhých radoch, ktoré mimochodom najviac vyplňovali Korejci, by nám ukrojilo kus
z nášho krátkeho času. Ľudia sa tlačili, sácali a často sme
nevideli kvôli trčiacim mobilom nad hlavami. Mne osobne to
však úplne neprekážalo, pretože najkrajšia časť, bola nad ni-

Na zájazd do Ruska som sa veľmi tešila. Bola som rada,
že sme dostali takú ponuku, myslím, že taká možnosť sa naskytne len raz za život. Hneď ako sme vystúpili z lietadla ma
trochu prekvapilo chladné a upršané počasie, veď nie nadarmo sa hovorí, že je „zima ako v Rusku“. No môj kufor na toto premenlivé počasie moc nebol pripravený. Hneď ako sme
prišli do hotela prekvapil ma veľmi milý a ochotný personál.
Tak isto som bola veľmi nadšená z izieb. Boli čisté, pekne zariadené a mala som krásny výhľad z okna. V prvý deň ako
sme pricestovali, išli sme sa pozrieť do Marijínskeho Divadla
na balet Labutie jazero. Divadlo bolo obrovské a nádherné.
Nikdy som v takom divadle ešte nebola. Bol to pre mňa veľ-

Náš pobyt v Rusku začal v nedeľu ráno letom z Viedne
priamo do Sankt-Peterburgu. Tam na nás už čakali a aj keď
sme vstúpili do upršaného počasia, nepokazilo nám to nadšenie z tohto očarujúceho a obrovského mesta. Veľmi milo nás privítali aj v našom hoteli, ktorý sa mi veľmi páčil. Po
krátkej obhliadke mesta sme mali možnosť vidieť aj ruský balet, čo prekonalo všetky moje očakávania a potom už unavení z cesty sme sa vyspali do ďalšieho dňa. V hoteli sme mali počas celého týždňa pripravené raňajky a večere, obedy
sme zas mali v hoteloch počas prehliadok v meste. S jedlom
sme boli veľmi spokojní a môžeme povedať, že chutilo. Každý deň nás čakal bohatý program plný zaujímavých exkurzií po celom meste. Videli sme množstvo pamiatok, histórie
a inej kultúry. Nemuseli sme vyčkávať dlhé rady pred vstupmi a naši sprievodcovia na nás už čakali. Posledný deň v Piatok nám vyšlo krásne počasie spolu s najkrajším programom
– navštívili sme Petergrof, ktorý mňa osobne očaril najviac.
Večer sme mali zábavný program s diskotékou, kde sme sa
poriadne vytancovali a rozlúčili. Počas celého týždňa sme si
spravili množstvo fotiek a priniesli zo sebou suveníry pre celú rodinu. Ak sme aj všetkému nerozumeli, naša pani učiteľka
nám veľmi ochotne pomohla a preložila. V prvý deň – pondelok – bola prezentácia jednotlivých krajín, kde sme sa oboznámili s deťmi z rôznych krajín. Jednu z najkrajších spomienok budem mať práve na kamarátov, ktorých sme si tu za
tento krátky čas našli a prežili s nimi veľmi príjemné chvíle.
Ľudia boli milí, priateľskí a ochotní v každej situácií. Po každej stránke sa mi jednoznačne páčilo a som nesmierne vďačná za takúto príležitosť, ktorú sme dostali.
Stela Kubicová
Týždeň v Rusku mi ubehol strašne rýchlo. Najprv som si
myslela, že si tam nenájdeme kamarátov, ale hneď v prvý deň
sme spoznali úžasných ľudí z rôznych častí zeme. Celé dni
sme trávili na nohách. Ochutnala som nové jedlo a dokonca
som zistila veľa zaujímavostí, ktoré by som sa nikdy cez internet nedozvedela. Určite by som sa tam chcela vrátiť znovu
a som rada, že som mohla vidieť krásu Petrohradu.
Vanesa Raticová
Zdravstvuj Russia! Názov skvelého projektu, ktorého som
mohla byť súčasťou. Týždeň plný zážitkov a spoznávania.
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lo veľmi rýchlo a občas aj chaoticky, ale videli sme množstvo
krásnych vecí, na ktoré budem s radosťou spomínať. Ak by
som si mala vybrať miesto, ktoré sa mi najviac páčilo, tak sú
to potom všetky. Každé jedno miesto, ktoré sme videli má
niečo do seba, najmä tie nádherné vysoké stropy. Celý tento týždeň bol o spoznávaní, a nie len Petrohradu ale aj ľudí
z rôznych kútov sveta. Ľudí z dvadsiatichpiatich krajín. Som
nesmierne vďačná za túto možnosť! Jedinou našou nevýhodou bolo, že sme nie úplne všetko rozumeli. V každom prípade neľutujem ani jeden deň, ktorý som tu strávila a veľmi
pekne ďakujem za všetko!
Zuzana Motyľová

Ak chcete byť originálny a oživiť šatník, vyhnúť sa všednosti a komercii, predstavujeme vám horúce novinky multidimenzionálnej sezóny.

Pinky girl

Letný look kamkoľvek do prírody aneb (inakšie) outfit,
ktorý rozžiari každý šatník.
Outifit sa skladá z moderných prvkov ako sú holografické
topánky, holografická ľadvina a tričko so starými cédečkami.
Výroba trička zahŕňa prácu s tavnou pištoľou, veľa cédečiek, nožnice a veľa nervov. Cédečka som polámala a sňala
z nich holografickú vrstvu a postrihala som ju na rôzne tvary.
Následne som ich rozmiestnila po celom tričku. Zabralo mi to
celý deň a spôsobilo popáleniny od taviacej pištole (ironický smiech).
Lívia Kuzicová

Babka Ježina

Lívia radí:
„Všetko holografické prispieva k vašemu šťastiu.“
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Klasický outdoorový kúsok z jesennej kolekcie babky Ježiny so štipkou magickosti pre efekt.
Toto je jeden z novších originálnych charakterov, pôvodne
lesný druid, ale perfektná mimika Ley ma presvedčila o vytvorení Ježiny. Osobnosť babičky je veľmi prudká až výbušná. Ako každý klasický dôchodca. Má rada mentolové cukríky a neustále popíja neidentifikovanú modrastú tekutinu.
V budúcností mám určite v pláne urobiť jej vlastný príbeh.
Veronika Mudráková

MÓDA INEJ DIMENZIE
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Babka Ježina radí:
„Listy vo vlasoch, hlina na tvári, pár zubov hore
dole a sem tam nejaká bradavica, zaručene
štýlové a nikdy nevijde z módy.“

Sebastián Gáll, 4. roč., Reklamná kampaň
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Katarína Štefániková, 3. roč., Čičmanská sedma

Barbora Blahušiaková, 3. roč., Výšivka

Bianka Pavolková, 3. roč., Chlape, nehnevaj sa!

NA SLOVENČINE (POETICKY)
Žiaci prvého ročníka mali na hodine slovenského jazyka a literatúry napísať báseň v sylabickom veršovom systéme a použiť
anaforu, metaforu a prirovnanie. Niektoré sa podarili lepšie, iné s menšími chybami. Konečný výsledok však naozaj nie je zlý. Veď
napokon posúďte sami…

Vločka

Zakázaná láska – srdce pri nej praská.
Zakázaná láska – vznikla mi z nej vráska.
Zakázaná láska všetko nám chce sľúbiť
ako pani Mečková, bude nás vždy ľúbiť.

Padá vločka studená,
padá sama bez mena.
Ľahučká jak páperie,
Aj zimu nám prinesie.

Objavila sa sčista-jasna
Neuveriteľne krásna
Myšlienky mi uchvátila
A hradbu prelomila

Ľudia, prečo ničiť naše srdcia jedom nenávisti?
Ľudia, predsa sa nám to aj tak všetko vráti a vymstí.
Ľudia, uvedomme si akú váhu majú naše činy.
Ľudia, spomeňme si, že každý máme svoj podiel viny.

Bola taká éterická
Až sa mi v očiach blýska
Vlasy ako lúče slnka
Prírodná to divožienka

Prečo potom rozbíjať porcelán duší na kúsky?
Prečo potom rozlámať hnevom nádeje halúzky?
Vymeňme teda srdcia sťa kameň
Za nekonečnej lásky prameň!

Rozbúrené more jej oči obmýva
A s krásou sa jej to prelína
Je to ľudská bohyňa
A mňa to nadchýna

Viktória Svoradová
Katarína Hodžová

Lenka Berková
Veronika Ševčíková
Viktória Králinská)

Sára Ondríková

Ona stála na pobreží.
Ona v ruke srdce drží.
Pozerá sa na to more,
vlny sťa neskrotné kone.
Klára Pavlíková
Alexandra Romanová
Alexandra Králiková
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Hviezdy, nočné slnko na nebi.
Hviezdy, žiaria ako trblietky.
Hviezdy, zišli z tvojich očí.
Hviezdy, v ktorých život končí.
Hviezdy padajúce z neba.
Hviezdy prestali veriť vo mňa.
Hviezdy, ktoré žiariť prestali.
Hviezdy moje meno kričali.
Hviezdy, ktoré lásku poznali.
Hviezdy, tie pomaly umreli.
Hviezdy zabalené v chlade.
Hviezdy vravia, že sme na rade.

Čím dlhšie to trvá
Tým viac sa odolať nedá
Neukojiteľnou túžbou zmietaný
A zúfalstvom prenasledovaný
Už to nezvládam
A do hlbín sa prepadám
Žiadostivosťou sa zadúšam
A osud tým neustále pokúšam

Lucia Janíková
Viktória Kadášová

Podlieham už jej pohľadu
A tým porušujem svoju zásadu
Keď sa tam nedívam,
Tak temnote podlieham
Len vtedy sa z temnoty dostávam,
Keď pri nej zaspávam
Je taká jemnunká,
Že zaspávam len zľahunka
Prečo len sme tomu prepadli
A láske takto podľahli
Teraz sa navzájom napĺňame
A tým sa do neba dostávame

Katarína Kasanická, 3. roč., Anjeli a čerti

Martin Sumka, 1. roč., Štruktúra

Juliana Kuglerová

Zlomky pocitov

Tá žiadostivosť, tá túžba
Neliečiteľná to choroba
Aj jej to už v očiach badať,
Že sa pri mne snaží ovládať

Barbora Matušovičová

Pocit to neznámy a taký nežný.
Pocit to strašidelný a taký krásny.
Pomaly ma to užiera.
Pomaly ma to hltá.
V tme sme stáli.
A v láske vädli.
Ľahol si si na stred cesty
a hlavou si bol v lese nežných.
V priepasti sme stáli celí od krvi
a na hlave posiaty nezábudkami.
Je to hlúposť, je to krásna ilúzia.
Je to krása, je to veľká halucinácia.
Malo to byť ako zrkadlo,
ale je to iba okno z vysokej veže.
Je to studňa, do ktorej padneš a už sa von nedostaneš.
Pocítiš zármutok tŕňov a bolesť v rebre mojom.
Sme ako Adam a Eva v rajskej záhrade z dreva.
V temnote mysle sa mi strácaš a v tme ukrývaš.
Vyzerá to tak, že nie sme na to pripravení.
Vyzerá to tak, že nie sme pre seba stvorení.
Ale čím to je, že ťa stále potrebujem,
a že slnko stále svieti na oblohe?
Ale prečo sa mesiac strieda zo slnkom poliatym po oblohe?
Asi musíš mať všetko zo všetkého.
Asi musíš mať aj môj ret popálený o ten tvoj.
Daniel Konček

Láska nás spojila
Srdcia nám dobila
Verne nám slúžila
Úlohu splnila

Krv, ktorá je prúdiaca žilami.
Krv stekajúca medzi veršami.
Krv, ktorá sa dostane do hlavy.
Krv farebnejšia jak divé pávy.
Maximiliana Gontková

Daniel Dička
Michal Gallo
Michal Keller
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RANOKRESŤANSKÉ UMENIE
Vývoj ranofeudálnych štátov – Franská ríša
Spoločenská situácia:

Jednou z príčin pádu Západorímskej ríše boli aj vpády
„barbarských“ – germánskych kmeňov, ktoré od 4. storočia útočili na rímske hranice. Po jej páde v 5. storočí vznikli
na území bývalej ríše tri kultúrne oblasti: oblasť román-

sko-germánska, byzantsko-slovanská a oblasť islamská.

Barbarské kmene si prisvojili celé majetky aj s obyvateľstvom. Zo súkromného vlastníctva pôdy vzniklo rozdielne
pozemkové vlastníctvo a s ním dve triedy – poddaní roľníci
a šľachta. Namiesto otrokárskeho zriadenia nastúpilo feudálne zriadenie (z lat. feudum – léno). Jeho základ tvorilo feudálovo vlastníctvo pôdy a neúplné vlastníctvo nad poddaným.
Feudál požičiaval poddanému pôdu, za čo od neho vyberal
feudálnu rentu (najskôr prevažovala naturálna renta, povinná
práca a až neskôr peňažná renta).
Na území bývalej Západorímskej ríše vznikali tzv. barbarské štáty, ktoré vytvorili Germáni. V Taliansku to bola ríša
Ostrogótov a Longobardov, v Španielsku a južnom Francúzsku Vizigótov, v Británii Anglosasov.

Z germánskych štátov dosiahla najväčší význam Franská

ríša. Frankovia obsadili severné Francúzsko, dnešné Belgic-
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ko až k Pyrenejám. Na ich čele bol náčelník Chlodovik, ktorý si zabezpečil podporu cirkvi prijatím kresťanstva (r. 496
v Remeši).

Králi žili z výnosov korunných majetkov. Obchod upadal,
lebo cesty neboli bezpečné, čím upadala aj remeselná výroba a mestá. Franský kráľ Dagobert podnikol r. 631 výpravu
do strednej Európy, ale slovanské kmene, vedené Samom,
ho porazili.
V 8. storočí moc franských kráľov klesla a do popredia sa
dostali bohatí feudáli, najmä majordomovia (správcovia kráľovského domu). Majordomus Karol Martell (Kladivo) a jeho
syn Pipin Krátky po dohode s pápežom zosadili z trónu posledného Merovejovaca (r. 751). Pipin Krátky sa sám stál kráľom. Za to pomohol pápežovi proti Longobardom a daroval
mu územie okolo Ríma, čím položil základy pápežského štátu. Syn Pipina Krátkeho – Karol Veľký – rozšíril Franskú ríšu
do stredného Talianska, severného Španielska a Uhorska.
V roku 800 ho pápež Lev III. v Ríme korunoval za rímskeho cisára, stal sa tak zakladateľom stredovekej Svätej ríše
rímskej (zanikla r. 1806). Karol dokončil rozdelenie krajiny na
grófstva, zakladal pohraničné marky, podporoval poľnohospodárstvo a obchod, zaslúžil sa o rozvoj vzdelania a umenia. Rožšíril lénny systém a cirkev tak upevňovala svoju moc
v Nemecku. Po jeho smrti sa rozpútali v ríši vnútorné boje
o moc, pokračovala feudálna rozdrobenosť, invázia Normanov, Maďarov a Arabov, čo spôsobilo rozdelenie a následný
rozpad ríše. Tým sa vytvorili podmienky pre neskorší samostatný vývoj Talianska, Francúzska a Nemecka.

Baptistérium Saint-Jean v Poitiers

Prvú kultúrnu románsko-germánsku oblasť možno roz-

opevnené dvorce a úžitkové stavby (maják v Boulogne sur

deliť na obdobia:

Mer, most v Mohuči). V cirkevnej architektúre sa používal

predkarolínske (5. – 8. storočie),

centrálny aj bazilikálny typ. Najvýznamnejšou stavbou cen-

karolínske (koniec 8. – polovica 10. storočia),

trálneho typu bola palácová kaplnka Karolovej falce v Aache-

otónske (2. tretina 10. – 1. štvrtina 11. storočia)

ne. Bazilika – naviazala na starokresťanskú, priniesla alebo

Predkarolínske obdobie

Po zániku Rímskej ríše sa výtvarná kultúra západnej Euró-

py rozčlenila na štyri územné okruhy: longobardsko-taliansky, vizigótsko-španielsky, frankomerovejský a ostrovný
(Británia a Írsko).
Germáni mali pôvodne rozvinuté iba dekoratívne umenie, ktoré sa uplatňovalo na výrobkoch umeleckého remesla
(šperky, spony, pracky, zbrane, kovové nádoby a pod.). Nepoznali monumentálnu architektúru, v sochárstve uplatňovali
iba reliéf.
Architektúra
Architektúra nadviazala na starokresťanský typ pozdĺžného kostola s plochým stropom a centrálneho kostola s klenbou. Zachovalo sa iba málo pamiatok: Tempietto longobardo
v Cividale, baptisériá v Poitiers a Aix-en-Provence, krypta
v Jouarre.
Sochárstvo
Uplatnil sa iba plošne štylizovaný a dekoratívny reliéf. Príkladom je Sigwaldov reliéf v baptisériu v Cividale a plošný
reliéf na merovejských sarkofágoch v južnom Francúzsku.
Maliarstvo

rozvinula nové prvky (pôdorys latinského kríža, dve veže západného priečelia). Zachovali sa iba zvyšky bazilík – Corbie,
Fulda.
Sochárstvo
V tomto období sa síce venovalo aj ľudskej postave, ale
nedosiahlo monumentálny prejav.
Maliarstvo
Rozvíjalo sa monumentálne (nástenná maľba a mozaika)
a knižné maliarstvo.
Monumentálne zdobilo falce, kaplnky a kostoly. Okrem
náboženských námetov sa uplatnili aj svetské. V obľube bola
mozaika – napr. v kaplnke v Aachene, z nástenných malieb
najvýznamnejšie – v krypte Saint-Germain ľAuxerroix.
Knižná maľba zaznamenala rozkvet, pričom to boli najmä
náboženské knihy (biblie, evanjeliáre, žaltáre), niektoré boli určené na reprezentáciu – titulný list s obrazom cisára na tróne.
Umelecké remeslo
Rozvinuté bolo zlatníctvo (dosky na knižných väzbách),
kovotepectvo a rezba zo slonoviny.

Otonské obdobie

Otonská renesancia – je kultúra a umenie za vlády saskej

Vynikala iba knižná iluminácia, vznikla iniciála (začiatočné

dynastie od roku 919 a predstavuje prechodné obdobie

písmeno kapitoly či odseku, zdobené miniatúrou). Používali

medzi karolínskym a románskym umením. Syn Henricha I.,

zoomorfný ornament (vtáky, ryby). Vzácne sú najmä ilumino-

zakladateľa dynastie, Oto I. Veľký sa dal r. 962 korunovať

vané rukopisy ostrovnej oblasti, kde sa vyvinul pod vplyvom

cisárskou korunou a obnovil tak Svätú rímsku ríšu. Za vlády

keltskej kultúry originálny ornament – zložité motívy závitníc,

Ota II. prevládol v ríši byzantský vplyv, lebo jeho žena bola

špirál a pletencov. Vzácne sú najmä: Evanjeliáre z Kellsu,

byzantská princezná. Tento vplyv sa uplatnil aj za vlády ich

z Durrowa a z Lindisfarnu.

syna Ota III., ktorý neskôr nadviazal na karolínsku politiku,

Zvyšky nástennej maľby a mozaiky mali charakter antického iluzionizmu.
Umelecké remeslo
Zlatníctvo skombinovalo pôvodné barbarské techniky
opracovania s prvkami rímskeho a orientálneho umenia, čím

upevnil zväzok s Talianskom, podporoval vzdelanie.
Otonská renesancia našla vzory v byzantskom umení
a bola čisto nemeckou záležitosťou, v ostatných krajinách
bývalej Rímskej ríše vzniká v tom čase románske umenie.
Architektúra

dosiahlo vysokú úroveň. Rozvinulo niektoré jeho nové druhy

Architektúra nadviazala na karolínsku, pričom sa uplat-

– bunkovú verrotériu a bunkový email – cloisonné. Vzácne pa-

nil centrálny aj bazilikálny typ. Najvýznamnejšou stavbou je

miatky: Childerichov meč, vizigótske koruny, Tassilov kalich.

kláštorný kostol sv. Jiřího na Pražskom hrade, kostol sv. Mi-

Karolínske obdobie

Výtvarná kultúra z čias Karola Veľkého predstavuje prvú

renesanciu (znovuzrodenie) antickej kultúry, preto je označovaná aj ako karolínska renesancia. Umenie tohto obdobia
sa pokúsilo vytvoriť jednotný štýl. Bolo však obmedzené iba
na cisársky dvor a nepatrnú vrstvu vládnucej triedy, Vytvorilo
však základy pre vývoj stredovekého umenia.
Architektúra
Rozvíjalo sa svetské aj sakrálne staviteľstvo. V svetskom
vznikali cisárske falce (paláce – Aachen, Ingelheim, Nymwegen), hrady (s donžonom, obytnou budovou a kaplnkou),

chala v Hildesheime.
Sochárstvo
Prejavil sa vplyv karolínskej skulptúry a byzantských predlôh. Ako materiál dominuje kov, vyniká najmä hildesheimská
huta.
Maliarstvo
Nástenné maľby majú už znaky románskeho maliarstva
(kláštor na ostrove Reichenau).
Knižná maľba – v tomto období je príznačné abstraktné
chápanie priestoru, plošné zobrazenie postavy, štylizácia rúcha, kolorujúca úloha farby, teda vývoj k románskej abstraktnej štylizácii.
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Pamiatky: Egbertov kódex, aachenský Evanjeliár Ota III.

skými krízami. Obdobie zavrhovania obrazov svätých nazý-

Najviac však maliari vynikali v mozaikovej výzdobe. Po

Umelecké remeslo – rozvinuté bolo zlatníctvo a rezba zo

vame IKONOKLAZMUS – obrazoborectvo. Za celé jedno

Zlatým obdobím byzantského umenia bola vláda Jus-

technickej stránke je táto mozaika charakteristická tým, že

slonoviny v duchu karolínskej tradície ale pod vplyvom by-

storočie sa zničilo množstvo ikon a iných nádherných ume-

tiniána I. Medzi vrcholné diela tejto doby patrí chrám Bo-

napr. zlaté pozadie, ktoré stelesňuje nekonečnosť a božskosť

zantského umenia (oltár z Bazileja).

leckých diel. V r. 726 dal Lev III. Isaurský odstrániť Kristov

žej Múdrosti – Hagia Sofia (sv. Sofia / vyslovuj Haja Sofia)

je lepené nerovnomerne. Neorganizované lepenie zvyšu-

obraz z brány cisárskeho paláca a nahradil ho krížom, sym-

v Konštantínopole (vysvätený r. 537). Centrálna kupola je

je v oku pozorovateľa efekt trblietania – napr. námet panny

Byzancia

bolom Kristovej obety. V 8. storočí vzniká zápas medzi prí-

vpísaná do štvorca a podopierajú ju 4 piliere (na rozdiel od

Márie vystupujúcej zo zlatého pozadia v kostole na ostrove

vržencami symbolizmu a prívržencami kultu náboženských

Roku 395 sa Rímska ríša rozdelila na západnú a východ-

rímskeho Panteónu, kde kupolu nesie široký kruhový múr).

Torcello, blízko Benátok. V Konštantínopole zdobia nádherné

figuratívnych obrazov. Mnohí prejavovali odpor voči uctieva-

nú. Východorímska – Byzantská ríša, sa rozvíjala samostat-

Kupola Hagie Sofie pôsobí akoby sa vznášala v priestore,

mozaiky chrám Božej Múdrosti – Hagiu Sofiu. Najvýznamnej-

niu obrazov ľudí (medzi nimi moslimovia). Odsudzovali a kriti-

ne, čelila vpádom Germánov, Hunov, Slovanov… vyhla sa aj

pretože ju nesú oblúky a piliere. Po celom obvode kupoly sú

ším strediskom byzantského maliarskeho umenia v 6.stor. na

zovali modlárstvo prichádzajúce s ikonami. Zo začiatku mali

vážnym problémom počas sťahovania národov. V mestách

početné okná, ktoré osvetľujú chrám. Zvnútra bol chrám bo-

Západe bola Ravenna. Mozaiky v San Apolllinare Nuovo sú

náboženské obrazy náučnú aj výchovnú funkciu, no neskôr

prekvital obchod, rozvíjala sa výroba. Hospodárstvo bolo

hato vyzdobený mozaikami. Výzdobu sčasti zničili Turci. Pre

príkladom prechodu medzi starokresťanským a byzantským

mnohí uctievali fyzickú, materiálnu podstatu ikony a zabúdali

podložené zlatou mincou (byzantíny). Na čele ríše bol cisár.

prirýchlu výstavbu chrámu sa vyskytli veľmi vážne technické

umením. Byzantské mozaiky môžeme nájsť aj v chráme San

na pravý zmysel viery (z ikony sa stal fetiš, ktorý je zavádza-

Opieral sa o cirkev a silné vojsko, ktoré bránilo krajinu pred

problémy a r. 559 sa kupola zrútila, takže ju museli nanovo

Vitale v Ravenne, či v chráme sv. Marka v Benátkach. Na-

júci). Zákaz uctievať obrazy smel porušiť iba cisár.

Spoločenská situácia:

útokmi aj vnútornými vzburami. Cisársku moc zvyšovali aj

postaviť. Po dobytí Konštantínopola premenili Turci Hagiu

priek tomu, že cirkevné predpisy viedli k „náučnej“ štylizácii

Neskôr sa prehĺbili náboženské problémy medzi Rímom

Sofiu na mešitu a vybudovali pri nej 4 minarety (vysoké štíhle

a schematizácii, majú spomínané byzantské mozaiky neoby-

obrovské finančné príjmy z obchodu, cla a daní. Úradným

a Konštantínopolom, teda východnou a západnou cirkvou.

jazykom bola gréčtina. Umenie čerpalo z neskoroantickej,

veže zvýrazňujúce mešitu). Vo vnútri chrámu upevnili obrov-

čajne silný výraz.

Skončili sa definitívnym odklonom vých. gréckej cirkvi od zá-

helenistickej kultúrnej tradície a prejavili sa v ňom vplyvy

ské kruhové panely s menami Alaha a Mohameda.

Sochárstvo

padnej rímskej – cirkevná schizma r. 1054. Rozpory sa týkali

orientálnych kultúr.

Ďalšími pamiatkami sú:

liturgických, aj politických otázok (napr. absolútna nadvláda

Konštantínopol: Chrám sv. Ireny (Hagia Eiréne – Svätý

rímskeho pápeža v cirkevných otázkach, manželstvo kňa-

Mier), Chrám sv. Sergeja a Bakcha (kupolové stavby), Chrám

Umelecké remeslo

zov…)

sv. Apoštolov, ktorý dal postaviť cisár Justián – bol zničený,

Vyrábali sa relikviáre, reliéfne zdobené (ornamenty a figurálne

mal pôdorys gréckeho kríža a 5 kupolí;

motívy) truhlice a skrinky, šperky, textil, hodváb, … Zlatnícke

Byzantská ríša sa udržala takmer 1000 r. (do 1453) po
páde Západorímskej ríše. Pomenovaná je podľa malého
gréckeho mestečka Byzantion (Byzancia). Na tomto mies-
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Byzantská architektúra

te založil cisár Konštantín Veľký r. 330 druhé hlavné mesto

V byzantskom umení rozoznávame štyri charakteristické

svojej ríše, nazvané „Nový Rím“ – neskôr Konštantínopol

fázy:

(Carihrad, dnešný Istanbul). Mesto cisár nádherne vybudoval

1. Od založenia Konštantínopola po vládu obrazoboreckých

a tak sa stalo rovnocenné Rímu. Cisára podporovali bohatí

cisárov

patriciovia, ktorí sa presťahovali z Ríma do Konštantínopola

2. Obdobie ničenia náboženských obrazov

aj so svojimi rodinami a majetkom.

kláštory na hore Atos, Chrám sv. Marka v Benátkach

3. Obdobie do vyplienenia Konštantínopola križiakmi (1204)

Rusko: Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky (Uspenskij

Byzantské umenie bolo poznačené viacerými nábožen-

4. Obdobie do dobytia Konštantínopola Turkami

Hagia Sophia, mozaika

Bazilika sv. Jána Evanjelistu v Efeze – kupolová bazilika na
pôdoryse latinského kríža;
kostoly na Sicílii: S. Giovanni dei Lebbrosi, katedrála v Ce-

V sochárstve vynikal reliéf, rezby do slonoviny, bronzové
reliéfne plastiky (náboženské motívy).

práce sa uplatnili na doskách z väzieb evanjeliárov, ktoré vykladali drahokamami, zdobili perlami, ornamentmi a rezbami
zo slonoviny.

falú, Monreale (kombinácia arabského a byzantského štýlu);

RI
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sobor) (1475-9) a Chrám Vasilija Blaženého (1555-60);
Chrám sv. Sofie v Kyjeve (1037)
Svetská architektúra:
Cisársky (posvätný) palác v Konštantínopole bol samostatnou jednotkou – „mestom v meste“, ktoré si následníci
Konštantína zveľaďovali. Jeho pôdorys tvoril komplex rôznych budov v záhradách. Ďalej sa stavali pevnosti v Sýrii,
Malej Ázii, severnej Afrike, … V 8. stor. muselo veľa umelcov
unikať pred obrazoborcami do južnej Itálie. Odtiaľ sa byzantské umenie šírilo ďalej na západ.
Významným strediskom byzantského umenia bola Ravena – chrámy San Vitale, San Apollinare in classe, San
Apollinare Nuovo, Mauzóleum Gally Placidie a iné.
Jednou z najvýznamnejších byzantských architektonických pamiatok je aj chrám sv. Marka v Benátkach. Postavili
ho Konštantinopolskí umelci podľa vzoru chrámu sv. Apoštolov. Pôdorys má tvar gréckeho kríža, strechu tvorí pätica
mohutných kupol, priečelie je bohato ozdobené mramorovými a mozaikovými obkladmi a dekoračnými prvkami. Keďže
bol niekoľkokrát pretváraný, možno povedať, že chrám je po
architektonickej stránke symbiózou byzantského, gotického
a renesančného stavebného slohu. Je nazývaný aj „Zlatá bazilika“ (Basilica d‘Oro).
Byzantské maliarstvo
Antické dedičstvo sa odrazilo na knižnej ilustrácii pergamenových kódexov (biblické námety, motívy zo života cisára).

Chrám Vasilija Blaženého v Moskve

Veštec 
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Žiu voľakode voľaďe edom veštec a ťem veštec mau enu velkú knihu, v kerej poveky čítavau, kod voľakto o poradu k ňemu prišou.
Raz stúpeu do jeho domu sused a prosiu ho, čibe mu om takto pri kravách ňeveďeu voľačo pomocti, lebo že mu one mlieko potratile.
„V tom vám ja pomôžem,“ vraveu vešťec a vezmúc knihu do ruke, čítau v ňej a na ostatok poviedau:
„Sused, ve máťe vo vašej staji duch pekeľníkov Jufa a Galgínu; zato vaše krave ňemajú mlieka. No ale niš to. Vykúrte ve ľem dobre
pec a takem drevom, čo ste ho ňenarúbali, iba nahľadali, — a ja vám tech pekelnech odstránim. Potom buďeťe môcti dojievati tej vaše
krave aj s trema šochtárej.“
Sused nahľadau dreva, zakúriu pec a vešťec medzitem, stiahou sa pod podmostinu, hľadau a duriu tech pekelníkov. Po chvíle príde
do chyže zahnojenej a zaváľenej ako sviňa, držiac v rukách eno zaviazanô vrecko.
„No, sused,“ hovoriu om, „niš sa nebojte; tu je Jufo a Galgína v tomto vrecku; chytiu som jich, ale dos tvrdo. Nebudú vám tej už viac
škoditi.“
A vtom vrhou vrecko do rozpálenej pece, kerô tak strašne sfučalo a praslo, že dobre pec nerozhodilo. – Ale vraj sused predca nedojiu krave s tréma šochtárej; ľem vtode mu mlieka pojavile, kod ich začau ďatelinou chovati.
*
Ťem istej vešťec veďeu aj peniaze a poklade od pozemnech duchov vyčariti a dostáti.
Raz na Zelenej štvrtok vyvábiu do hôr na Hrádok gazdov z tretej ďedine, že jim vom touko nadelí, čo dos buďe aj jich ďetnem ďeťom.
Gazdovia prišli tatam v noci, ako jim bou prikázau, na duch vozech; kerí ale od Hrádku, kod si už tam z vozov prázne láde poskladali, ďelako státi museli, abe sa pri vyčáraní žiadna prekážka ňestala. Vešťec sám ale tašou na Hrádok; mrmlau tam voľačo, štrngau voľačím, akobe sa bou s duchej zhovárau. A po dlhej chvíle prišou ku gazdom, abe si láde s pokladej naplnenej na voze pobrali a iba doma
otvorili a opáčíli; inak žebe mesto pokladov inšie v nich najti mohli.
Gazdovia urobili tak a odišli, kod skôr dobrú vynáhradu dali vešťecovi za ustávania. A vom majster predišou jich, skeďe mali iti a skovau sa na edneho duba.
Horáme bejva mrcha a drgľavá cesta, najme v noci, kod je tma ako v rohu. A taká bola aj táto záskauná púť. Práve kod popri dube,
na kerom ťem vešťec čušau, išli, tak sa dbejriu vôz zospúd do eneho kämeňa, že sa hneď ena ťažká láda rozpukla a z ňej sa samô kamenčia vyrútilo.
Gazdovia, kod to viďeli, co sa stalo a čo je vo veci, počali híkati, za uši sa škrabati a homrati: „Ej či me zriadiu, – kobe sme ti ho mohli
voľaďe jati!“
Om sa jim ľem rozchechotau ako dákej kôň a skočiu z duba a skapau jim vo tme. Boli be za nim bežali, ale kďeže po tme?
*
Edom raz prišlo ti mu zas do hlave, že ho zlej duch trápi. Išou tode k susedovech Ďuru a zazvau ho k sebe do svojho domu, že už
sám nijako nemôže ubraniti sa pred tem zlem duchom. Žena vešťecova práve tode vypálila bola edom sládok a čiernej súdok s pálenem
za stou na lavicu položila, – pri kerom títo dvaja chlapi pekne zabavili sa až do edonactej.
K pounoci povie vešťec susedovi: „Ďuro, musíme už iti!“
„Ďe?“ pejta sa ťem.
„Do cinterína,“ odrečie mu veštec.
„Ja, bouprisám, do cinterína nepôjďem, čo be mi čo chto dávau na sveťe. Ale čajdok, kod sťe ma od večera tak po priateľsky vo vašom pribetku mali, tajdem ja pre Brncíkovech bačíka, žebe išou s nami a tode sa nebudem niš báti.“
Ďuro tajšou a prišou zas hněd aj s bačíkom.
Cinterín bou za dedinou, za širokem jarkom. Zobrali sa oni tode tatam. Vešťec išou popredku, džáňajúc sa od sameho domu až po
cinterín na enej nohe a tí dvaja za ním na šťeroch. – Ako ta prišli, prikázau vešťec ťem dum, abe zďemvo za ohradou stáli; von ale že pôjde do cinterína.
Kod už bou v cinteríňe, zastáu nad enem hrobom a počau sa s voľakou stregou vaditi:
„Te ma nepokojíš! Te ma trápiš! Te taká a taká fľandra!“
Tí dvaja za ohradou čakajúci počuli aj plieskania, akobe ju bou zauškovau.
„Jajda bačík,“ hovoriu Ďuro, keremu už širák na hlave počau riasti, „je tu ňebuďem; ja ujďem domov.“
„Neboj sa, blázom; chyc sa ma!“ dodávau bačík smelosti Ďurovi. „Mám hodnej popenok v rukách!“
Medzitem vyšou veštec z cinterína, džáňau sa domov zas na enej nohe a títo ho nasledovali za samej chyžnej prah, ďe s nim potom
do bieleho dňa zotrvali.
Rano žena, – kod už tí dvaja domov odišli a vešťeca sôm bou obklíčiu, – páči súdok s pálenem – a súdok prázom! – No, mau sa tem
od čoho so stregame vaditi!1
1
Vysvetlivky slov, ako idú v poviestkach týchto do poriadku: de = kde, poveky = vždy, poľa = podľa, vedľa, edom, ena, eno = jeden, jedna, jedno, konica = staja, maštaľ pre kone, kerej, kerá, kerô = ktorý, ktorá, ktoré, ťem = ten, kod = keď, vom = on, tode = vtedy, duch, dum = dvoch, dvom, s trema šochtárej = s troma šochtármi či do troch šochtárov, dojelníc, niš = nič, dos = dosť, s duchej = s duchmi, záskauná = záskalná, dbejriu sa = udrel sa, zospúd = zospod, zriadiu me = zriadil nás, skazil, sklamal nás, podobne ve, t. j. vás,
napr. ubiu ve = ubil vás, tiež počuť: dau me = dal nám, za stou = za stôl, pejta sa = pýta sa, opytuje sa, chto = kto, čajdok i čajsi = príslovka zhusta v Novohrade i v Honte používaná, akoby sme riekli: ale pravda, ale iste, istenky, temer, ale tak je, bačík i báčik alebo bačik = báťa, baťo – takto oslovujú každého staršieho človeka z úcty k nemu, džáňať sa = kľučkať a kývať sa o jednej nohe, na šteroch = o štyroch, na nohách i rukách idúc, zďemvo = zde von, zde vonku, zvonku, jajda = jajže, honej = hodný, veľký, popenok = papek, vatrál,
opálený kyj, som, suom = sen, páči = pozrie.
Kde hlásky d, t, l, n mäkko vysloviť treba pred e, tam položili sme e [v tomto vydaní sú označené mäkčeňom hlásky ď, ť, ň, ľ — E. P.] ináč o stojí alebo miesto obyčajného e alebo miesto y, čo snadno uhádnuť.

Na obálke:
Katarína Kasanická, 4. roč., Maturitná práca
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