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Vážení rodičia, milí žiaci, milí priatelia našej ZUŠ,
prihováram sa k Vám vo veľmi
ťažkom
období
nedobrovoľného
dištančného vyučovania. Hudobný,
tanečný, výtvarný i literárno-dramatický
odbor zasiahlo množstvo tvrdých
rán – zrušenie tanečno-výtvarného
popoludnia,
oboch
spoločných
koncertov s našou družobnou školou,
výchovných koncertov pre žiakov
základnej i materskej školy, divadelných
predstavení a nášho dlho pripravovaného
vianočného koncertu.
Je čas adventu – obdobia, keď
sa každý z nás na chvíľu zastaví, aby sa
obzrel späť a zhodnotil končiaci sa rok.
Pandémia koronavírusu zasiahla každého žiaka i učiteľa. Nemôžeme sa
stretávať, naše kontakty sa obmedzili na obrazovky počítačov a displeje
telefónov.
Preto som nesmierne rada, že Vás môžeme osloviť prostredníctvom
nášho prvého čísla online časopisu ZUŠkoviny. Verím, že bude pre Vás
všetkých príjemným spestrením v čase rodinnej pohody a spoločných
chvíľ v kruhu priateľov.
Za realizáciu myšlienky vytvorenia spoločného portfólia pre
žiakov všetkých štyroch odborov našej ZUŠ zo srdca ďakujem pani
učiteľke Zuzane Spodniakovej.
So starým rokom sa lúčim s nádejou, že ten budúci bude lepší a
dopraje nám naplno rozvíjať nadanie mladých talentov druhej najväčšej
obce na Slovensku – nášho Bernolákova.
Záverom prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov,
plných lásky, šťastia a dobrého zdravia!
						
Mgr. Jarmila Bošková,
riaditeľka školy
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ONLINE VÝUČBA NA ZUŠ BERNOLÁKOVO
Myslím si, že naša dištančná výučba je zvládnutá dobre.
Áno, je pravda, že nie je taká dobrá, ako prezenčná, no to ani nie
je možné. Distančná výučba má žiakom pomôcť, aby sa nemuseli učiť
úplne sami. Špeciálne pri hudobnej náuke je to dôležité. Žiaci sa nevedia
na svoj hudobný nástroj naučiť hrať sami, a preto potrebujú dozor učiteľa,
ktorý im ukáže ich chyby a povie im, ako ich odstrániť. Žiak teda nemá
pocit, že je na to sám a môže sa lepšie rozvíjať.
Áno, je pravda, že niektoré nástroje (napríklad sláčikové) sú
veľmi ťažké na naučenie už aj prezenčnou formou štúdia. Na to, aby
ste sa naučili nové hmaty pravdepodobne potrebujete učiteľa, ktorý vám
ukáže umiestnenie každého prsta na hmatníku. Aj pre študentov, ktorí sa
učia hre na sláčikovom nástroji, je ale dištančné vzdelávanie prínosné,
lebo s učiteľom môžu hrať piesne, ktorých hmaty už poznajú a vzdelávať
sa v hudobnej teórii.
Hudobná teória je práve to, čo sa dá v hudobnom odbore počas
distančnej výučby učiť najefektívnejšie a môže sa dostať najbližšie k
prezenčnej. Či už učiteľ posiela žiakom pracovné listy, alebo majú online
hodiny, žiaci sa vedia naučiť porovnateľné množstvo informácií ako pri
prezenčnej výučbe.
Naša dištančná výučba teda
nenahradí prezenčnú, no svoj účel
si plní výborne.
PS: Veľké ďakujem pánovi
učiteľovi Andrejovi Kováčovi!
Alexander Požár, HO

obrázok:
Leonard Latta, VO
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Online sprievod
Budem úprimný. Online vyučovanie nie je náhrada za normálne
vyučovanie. Mám vlastnú skúsenosť. Teraz v decembri mám nahrať
skladbu Faded, ale musí to byť so sprievodom, a to je na tom najťažšie.
Udržať tempo. Ide o to, že ten sprievod je taký, že keď sa pomýlim, tak
sa nemám, ako do skladby vrátiť. Napriek tomu, že je to tá istá skladba,
sprievod je úplne iný.
Dúfam, že sa pôjde skoro do školy aj preto, lebo keď má môj
starší brat online hodinu v ten istý čas ako ja, tak internetové pripojenie je
také zlé, že niekedy spadne. Keď
nespadne pripojenie úplne, tak
to strašne seká. Keď mám niečo
hrať, kým je pripojenie slabé, nie
je počuť všetko tak, ako to hrám.
No ešte treba mať nainštalovanú
aj nejakú aplikáciu na videohovor.
A zase problém. Internet by bol
oslabený. Vzhľadom na to, že
doma sú všetci druhostupniari,
majú online vyučovanie aj
doobeda aj poobede. Ale dajú sa nájsť aj výhody, vlastne výhoda - nemusí
sa chodiť do školy! Jéééj!
Online vyučovanie nikdy nenahradí normálne vyučovanie, ale
chápem, že teraz je potrebné zostať doma. Je to takto ťažšie aj pre nás
žiakov, aj pre učiteľov, ktorým všetkým ďakujem. Špeciálne ďakujem
patrí mojej pani učiteľke klavíra Želmíre Kovácsovej a pani učiteľke
teórie Magdaléne Izakovičovej!
Andrej Požár, HO

obrázok:
Sofia Výbochová, VO
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Mama a ja online
Všetko sa začalo jedného rána, kedy som vstala, sadla si za počítač
a pripojila sa na online hodinu, ako obyčajne. Vtom sa z obývačky ozval
mamim krik: „Rozumieš tomu…?!“ Počuli ho všetci moji spolužiaci aj
učiteľka. A aj videli, ako som od zahanbenia tresla hlavou o klávesnicu
až myška spadla na zem.
Odkedy mám ja vyučovanie a mama prácu cez počítač z domu,
opakuje túto vetu sediac za monitorom čoraz častejšie. Zo srdca ju
neznášam! Nie mamu, ale túto jej vetu. A tak, aj keď v poslednej dobe
ničomu nerozumiem, moja odpoveď znela tradične – „Áno, všetkému
rozumiem!“ V podstate je jedno, čo odpoviem, ona pokračuje v práci
a ja v učení. Poobede si robím úlohy a ona ich kontroluje. To by bolo
ešte fajn. Ale nekontroluje mi len úlohy, ale aj mňa. Otec má výhodu,
ráno odíde do práce a domov sa vráti až večer. Ja tu s mamou musím
byť zatvorená celý deň a nemám ani súrodencov, aby mohla chvíľu
kontrolovať niekoho iného.
V tento deň som už sedenie doma nemohla vydržať, a tak som sa
pokúsila o útek – nenápadne som si dala bundu a chcela sa vykradnúť za
kamoškami do centra. Ale mama ma vo dveráchch zastavila a povedala:
„Kam si myslíš, že ideš?“
„Nooo…“, vzdychla som si. „Za kamoškami von, prečo?“, zahanbene
som sa usmiala a sklonila hlavu dole.
„Tak to v žiadnom prípade!“
„Ale…“
„Žiadne ,ale‘! Je
korona!“
„Ale
však….“,
mávla som rukou a
radšej som mlčala.
„Rozumiem,
že
doma ťa to už
nebaví, ale nedá sa
obrázok:
Ema Masárová, VO
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nič robiť. Keď chceš ísť von, bež na záhradu. Buď rada, že ju máme!“
Jediné, čo mi teda vďaka ustavičnému maminmu kontrolovaniu aj
v tento deň zostalo, bolo hádzať si loptu cez plot s mojou susedou, ktorá
je múdrejšia než rádio a každých päť minút ma poúčala. Veľa zábavy som
si teda neužila…
Po nevydarenom popoludní konečne nastala moja obľúbená časť
dňa – noc. Vtedy zaľahnem do postele a bezstarostne spím. Tentokrát
to tak ale nebolo. V mysli mi začala vŕtať myšlienka, aké skvelé by to
bolo žiť bez rodičov! Nadšene som nad ňou rozmýšľala a rozvíjala ju do
dokonalsti, takže ani neviem, ako a kedy som zaspala.
Ráno som zaspala na prvú online hodinu. Kričala som na mamu,
prečo ma nezobudila, ale nikto sa mi neozval. Ani som nepočula slávne
„Rozumieš tomu?“ Vbehla som do obývačky, ale nikto tam nebol.
Obehla som zvnútra aj zvonka celý dom, ale mama nikde. Že by sa mi
splnilo moje nočné prianie? Hurá! Bola som šťastná, že som konečne
sama, môžem ísť von s babami a nikto mi v tom nezabráni! Nikto sa
ma už nebude pýtať stále tú istú otázku dokola: „Vieš to? Chápeš to?
Rozumieš tomu?“
Celučičký deň som si konečne robila, čo som chcela! Žiadne
online vyučovanie a úlohy, len pozeranie televízie, hranie na internete
a flákanie po vonku s kámoškami! Po celom dni som zaľahla do postele
ako zvyčajne. Na druhý deň sa ráno zopakovalo zase to isté – v celom
dome ani živej duše a mohla som si robiť, čo som len chcela! Toto moje
šťastie trvalo celý týždeň. Potom však prišiel čas písomky, na ktorú som
sa vôbec neučila. „To dám!“, hovorila som si. A aj som to dala – na
päťku… „Ale aj to je známka, nie?“ povedala som nahlas a mávla rukou.
Takto to so mnou pokračovalo celé mesiace. Hrozilo mi
prepadnutie a ja som si uvedomila, že keby tu bola moja mama, nič z toho
by sa mi nestalo. Ako môže neriadená strela ako ja riadiť samu seba?
Začalo ma veľmi mrzieť, že som si želala, aby mama zmizla z môjho
života a práve vtom som začula jej krik, ktorý mi teraz ale znel ako nežný
hlások – „ROZUMIEŠ TOMU?!“ VSTÁVAJ, LEBO ZASPÍŠ ONLINE
HODINU!“ Slová, ktoré by ma inokedy vytočili, ma zahriali pri srdci
– všetko to bol len sen! Mamu mám doma a s ňou online vyučovanie
zvládnem!
Amélia Heizerová, LDO
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Básnické okienko
Koronavianoce

Pozdrav
(k Svetovému dňu pozdravov
21. novembra)
Idem ulicou rúškom zahalená tvár,
spoznávam ťa a poviem nazdar.
Ahoj – nejak vyšlo z módy,
aj tak sa dáme do pohody.
Dlho sme sa nevideli, dáme spolu pokec,
že našej školskej zábavy je koniec.
Pre dospelákov sme len deti,
ale nám ten čas tak neuletí.
Smutno je mi, keď sa učím sám,
teším sa, keď dobré ráno pani učiteľke
dám.
Objať, ani ruku si dať nemôžeme,
vraj tým covid prenesieme.
Servus, nazdar – prázdninám,
spolužiaci aj škola chýba nám.

Zapálim si sviečku večer,
ľahnem do postele...
Rozmýšľam, dumám, ako je to celé...
Vonku už pomaly zotmelo sa,
Vianoce už na dvere klopú,
vianočné koledy spievať chcem zasa,
darčekov pod stromom opäť mať kopu.
Vianoce na dvere klopú,
konečne sú zas a znovu,
v rodine pokoj vládne nám,
no nikto na Vianoce nechce byť sám.
Už len tá naša korona milá,
aby sa niekam navždy už skryla.
Aby sme mohli Vianoce prežiť,
v radosti a zdraví s rodinou užiť.
Chceme tak veľa? Asi aj áno.
Vždy na to myslím – každučké ráno.
Kedy už bude svet ako predtým?
Stretávať sa s tým a s tým...?
Mám jedno želanie, vianočné želanie,
nech všetko zlé pominie a už len nech dobre je!

Simon Pavlovič, HO

Richard Končok, HO
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Vírus
Naša teta korona,
školy nám zavrela,

V lavici budem sedieť radšej sám,
ako s covidom, čo nesie skazu nám.

teraz sedím smutne sám,
na tašku sa pozerám.

Všetkým ešte ukážeme,
ako s koronkou a covidkom zatrasieme.

Chcem sa učiť a byť znalý,
to koronu nepobaví.

Nech sa zem, hory, lesy, trasú,
z nás si koronka s covidkom neodkusnú.

V triede chcem byť opät členom,
bez rúška a s učiteľom.

Dodržujme tri hlavné kroky,
rúško, odstup, ruky!
Simon Pavlovič, HO

Jednotka učiteľom
Čo sa robí, čo sa deje?
Korona nám školu berie!

A aj WhatsApp pre nás je,
učiteľovi do uška flauta znie.

Keby školu, ale všetko!
Doma trčať ako choré decko.

Keď sa všetko naučíme,
online vystúpenie mať budeme.

Učenie je veľká nuda,
do školy je nám treba.

To všetko, čo sa zmenilo,
našim učiteľom sa riešiť darilo.

Našťastie sme žiačky ZUŠky,
tam uvoľnia sa naše slučky.

Ich snahu, nápady vítame,
jednotku im dávame.

Zoom – vynález tejto doby,
urobí z nás živé baby.

Vaše deti, žiaci, umelci,
chcú sa držať za ruky pri tanci.
Erika Turková, HO, TO
Ema Turková, TO

Spojíme sa v jedno všetci,
tancujeme sťa umelci.

9

Cez koronu
Volám sa Nina Šuttová. Na ZUŠ, teda na Základnú umeleckú
školu Bernolákovo chodím už päť rokov. Kedže je teraz koronavírus a
musíme byť zavretí doma, tak sa musíme učiť cez mobil, tablet či počítač.
Ja osobne sa učím cez mobil a počítač. Chodím na klavír a literárnodramatický odbor. Doma mám vlastný klavír, kde si opriem môj mobilný
telefón tak, aby pani učiteľka videla na klaviatúru. Sadnem si za klavír a
začína hodina.
Keď mám literárno-dramatický odbor, tak si na počítači zapnem
Zoom a naťukám tam heslo, ktoré mi pošle pani učiteľka. Na literárnodramatickom odbore sa učíme predmety hereckého bloku celá trieda
spolu a prednesy po skupinkách, ako keď chodíme do školy. Teraz ale
nanešťastie nemôžeme spolu v triede nacvičovať našu divadelnú hru,
pretože sme v spomínanej karanténe. Takže ju skúšame na diaľku. Okrem
toho hráme tiež etudy a rôzne hry, cez ktoré rozvíjame naše herecké
zručnosti a vedomosti.
Ktovie, kedy sa
spolu všetci aj s učiteľmi
stretneme. Hoci neviem,
kedy to bude, veľmi sa už
teším na to, keď uvidím
moje pani učiteľky
naživo.
Nina Šuttová, LDO

obrázok:
Natália Ištóková,VO
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Zázračné husle
Kde bolo tam bolo, žilo raz malé dievčatko, ktoré sa volalo Sára.
Mala osem rokov. Bývala v malej dedine pri lese s mamou, otcom a so
staršou sestrou. V decembri, na jej deviate narodeniny, jej mama darovala
husle po jej pradedkovi Samuelovi, na ktoré hral on a aj jej mama. Mama
jej povedala: „Sú vzácne a zázračné. Keď na ne zahráš, tak...“ Mama
prestala hovoriť.
,,Mami, hovor ďalej!“, povedala Sára. A mamina odpovedala:
,,Zlatko, to už musíš zistiť sama.“ Sára sa na maminu divne pozrela.
,,Mami, vôbec tomu nerozumiem.“, povedala. Mamina jej ale inú
odpoveď nedala. Svojej dcérke len poradila ,,Uvidíš, skús na ne zahrať´!“
A tak šla Sára do izby, lebo nechcela, aby ju mama počula hrať. Zahrala
na husle a pred Sárou sa objavila lúka, kde boli všelijaké zvieratá, kvety
– nádherná krajina! Veľmi sa jej tam páčilo, ale nechápala, čo sa to deje.
Zrazu precitla a zistila, že to bol iba sen. Bol to nádherný sen!
Zbehla dolu schodmi do kuchyne, kde mama pripravovala chutný
jablkový koláč. ,,Mami, tie husle sú naozaj zázračné!“ „Áno moja milá,
hudba ťa prenesie na krásne miesta, kde sa cítiš dobre. Stačí sa len
započúvať. A aj ty vieš vytvoriť zázračnú hudbu...“ ale to už Sára počula
len trošku, lebo išla do izby, zobrala svoje zázračné husle a začala hrať.
Eliana Navarová, HO

obrázok:
Alica Uhrinová, VO
11

TANEC DAŽĎA
Sedela pri okne a sledovala jedinečný pohyb každej jednej kvapky. Závidela
im slobodu, že im nič nebráni tancovať a vznášať sa vo vzduchu. Bola zúfalá,
uvedomovala si, že už nič nebude tak, ako predtým. Jej život nemá zmysel.
„Tak by som si priala byť jednou z tých kvapiek!“ Z očí sa jej rinuli slzy a
nebo plakalo s ňou. Cítila sa neuveriteľne sama, zabudnutá a neschopná.
Spútaná svojím vlastným nešťastím.
Tma. Nič iné, len tma. Nemohla uveriť, že sa prebrala. Posledné, čo
si pamätá, bolo, že ju mama viezla na tanečnú súťaž. Tanec bola jej najväčšia
záľuba už odmalička. Veľmi sa tešila, že ukáže ostatným, čo v nej je, ale
zároveň mala aj veľkú trému. Postupne sa rozpamätávala. Až ju zamrazilo,
keď si spomenula na to, čo sa stalo.
V ten deň bolo veľmi daždivo a kvôli tomu boli zhoršené podmienky
na cestách. Nebolo skoro nič vidno, celá obloha bola zahmlená. Mama nejako
zle odhadla terén a zrazu BUM! Odvtedy tá tma. Z rozprávania doktorov sa
dozvedela, že auto spadlo do priekopy a prevrátilo sa. Bol zázrak, že to
prežila. Na rozdiel od svojej mamy. Jej srdce zaplavil neskutočný žiaľ, keď
sa to dozvedela. Ľutovala, že neodišla s ňou. Je nemožné presne opísať, čo
vtedy cítila. Nechápala, prečo sa to stalo.
Myslela si, že horšie to už byť nemôže. Osud ale často býva krutý.
Chcela vstať z lôžka, no na jej prekvapenie nemohla. Nehoda ju síce
nezabila, ale zanechala na nej, bohužiaľ, následky. Nemohla sa postaviť,
lebo jej ochrnuli nohy. V tej
chvíli sa jej zrútil celý svet.
Liekom na smutnú dušu
jej bol doteraz vždy tanec.
Jej zmysel života. Pri ňom
aspoň na chvíľu zabudla
na všetky svoje problémy
a sústredila sa na každý
jeden pohyb. Už v živote
nebude môcť nakresliť
obrazec svojimi špičkami
na podlahu. Bolo to pre ňu,
akoby maliarovi uťali ruku
obrázok:
alebo speváčke zobrali hlas.
Dorota Hrušová, VO

12

Odvtedy neznášala dážď, lebo jej pripomínal tú hroznú udalosť.
Jedného dňa veľmi pršalo. Zvyčajne by si v takomto čase v tanečnej sále
trénovala piruety. Teraz ale sedela doma na vozíku a neprítomne hľadela
z okna. Kvapky dažďa v nej vzbudzovali pocit beznádeje a bezmocnosti.
Rozmýšľala nad svojím životom. Odkedy prestala tancovať, strácala
jeho zmysel. V duchu vynadala mame, že to spôsobila. Okamžite to však
oľutovala a začala plakať ešte viac. Stratila všetko – mamu, ktorá jej bola
vždy oporou a chápala všetky jej starosti. A jej najväčšiu vášeň – tanec.
Dokázala ním vyjadriť všetky emócie, radosť aj smútok, lásku aj nenávisť,
odvahu aj strach... Prosto, bola to jej druhá reč. Teraz počula reč kvapiek,
ako jej svojím nezávislým tancom hovoria: „Ty už nikdy nebudeš môcť takto
slobodne tancovať!“ Celé to na ňu doľahlo a uvedomila si, že majú pravdu.
„Už nikdy to nebude také ako predtým! Som naveky odpísaná!“ Dosiahlo to
úplný vrchol a prinútilo ju to vzdať sa.
V tú chvíľu začula v sebe hlas, ktorý sa nedal utíšiť. Niečo
jej hovorilo, že má ísť von. Poslúchla a vyšla. Zaliala ju studená spŕška
vody. Mala nesmiernu chuť tancovať a zrazu počula výkrik „TANCUJ!“
Nechápala, ale spontánne sa začala vozíčkom posúvať dopredu a dozadu.
Postupne cítila, ako sa jej telo uvoľňuje a oslobodzuje. Stále bola síce na
vozíku, ale v predstavách sa jej nohy dotýkali zeme. Tancovala tam medzi
kvapkami nekonečne voľná ako vták. Vedela, že má to najlepšie publikum,
aké si môže priať. Mamu, ktorá sa na ňu pozerá zhora a tlieska jej. Bolo to
pre ňu veľmi dojemné a silné. Svojím tancom jej vyjadrovala lásku. Cítila,
že dážď ju nadnáša a môže vyskočiť hore. Zazvoniť na zvonček, ktorým
potvrdí svoju slobodu.
Opadol z nej všetok žiaľ a doslova splynula s dažďovými kvapkami.
Splnilo sa jej želanie byť jednou z nich. Pochopila, že aj keď jej telo nemôže
tancovať, v duši jej navždy zostanú tie ladné pohyby. Keď sa zahĺbi do svojej
vnútornej hudby – trojštvrťových taktov valčíka, nič ju nebude väzniť. A jej
mama zostane v jej srdci navždy.
Keď teraz vidí dážď, nepripomína jej to smutnú udalosť. Dážď je
pre ňu pripomienkou, že je slobodná. Slobodná vo svojom zmýšľaní. Jej
spontánnosť jej pomáha zvládnuť všetky prekážky a ukázať ľuďom, že
nefunkčné nohy pre ňu nie sú bremenom. Keď má clivú náladu, jej mama ju
povzbudí: „Si silná vo svojich slabostiach!“ To ju vždy posilní a dá jej novú
chuť do života.
Preťala zámer osudu a tancuje ďalej...
Juliana Kučeráková, TO
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O zrniečku, ktoré vyhralo halloweensku súťaž
Bola raz jedna tekvica, v ktorej boli tisíce zrniečok. Na jeseň zostala
tekvica osamotená na poli, kde vyrástla. Ľudia mali totiž dosť tekvíc a
už ju nikto nechcel. Keď sa blížil Halloween, bol silný vietor a rozfúkal
zrniečka na všetky smery. Keď vietor ustál, jedno zrniečko dopadlo do
záhrady, kde bývala rodinka Tekvicových. Aké šťastie, tekvicové zrniečko
pristálo v rodine Tekvicových! V krásnej záhrade onedlho zaspalo prikryté
snehovou perinou.
Na jar začalo svietiť slniečko a zároveň aj slabo pršalo. Práve
vtedy pani Tekvicová prišla s deťmi domov. A deti vykrikovali: „Jéééj,
bude dúha!“ Veru aj bola. A bolo to aj ideálne počasie pre zrniečko, lebo sa
tam zasadilo a neskôr z neho začala rásť maličká stonka. Bola taká malá,
že si ju nevšimli ani deti, ktoré každý deň pobehovali po záhrade. To ale
boli len prvé štyri dni. Zrazu stoka začala hrubnúť a začal na nej rásť plod.
To si už všimli deti aj rodičia. Zistili, že je to tekvica. Potešili sa, pretože
na jeseň bude opäť Halloween a aspoň nebudú musieť kupovať tekvicu v
obchode. Tak sa začali o svoju tekvicu starať. Starali sa o ňu tak dôkladne,
až im vyrástla naozaj veeeeľká tekvica!!!
V deň Halloweenu sa ale zrazu všetci zhrozili – „Veď my tú tekvicu
ani nezdvihneme!“ Ale najmladšie dieťa zrazu dostalo nápad: „Keď
spojíme sily, môžeme ju dotiahnuť až na prívesný vozík, ktorý je pripojený
na auto a tam ju aj rovno vyrezať!” A otec odpovedal: „No super nápad,
Bobi!” A tak to aj skúsili – a podarilo sa! Už sa bolo len treba prezliecť do
kostýmov a ísť na súťaž o najväčšiu tekvicu!!! Keď prišli na miesto súťaže,
dali si odvážiť hmotnosť
tekvice a... VYHRALI!!!
MALI PRVÉ MIESTO
O
NAJVÄČŠIU
TEKVICU!!! A ona
mala tiež tisíce zrniečok.
Takže
možno
ešte
dodnes nejaké z nich
žije...
text a obrázok:
Sofia Hoštáková, LDO
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Poviedka na pokračovanie
Ja a môj pes
Tina
Ja som Tina, trinásťročné dievča, ktoré má dlhé husté tmavohnedé vlasy a
čierne oči. Vždy nosím dlhé vrkoče (už od štyroch rokov). Teraz to možno znie ako
nepotrebný fakt, ale verte, že vám to neskôr pomôže v chápaní deja, ktorého bude,
mimochodom, veľa. Zažila som totiž niečo veľmi zaujímavé. Mám veľmi rada psov
a mám doma bernského salašníckeho psa, ktorý sa volá Gina. Bývame s rodičmi vo
Vyšnej Boci, kde má Gina veľa priestoru na výbeh a keďže viem, že neujde, keď
idem do školy, vždy nechám otvorené dvere, aby mohla ísť so mnou a potom sa
vrátiť. Niekedy sa ide vybehať na blízky kopec. Možno to znie nudne, ale presne
takto sa to začalo. Raz som totiž išla takto zo školy a nikde som Ginu nevedela
nájsť. Hľadala som všade.
Gina
Ahojte, som Gina a som bernský salašnícky pes. Ale všetko už isto
viete od mojej majiteľky a kamarátky Tiny. Budeme sa takto dopĺňať, lebo verte,
že iba podľa jej verzie by vám mnoho vecí nebolo jasných. Psy sú totiž oveľa
chápavejšie než ľudia. A hlavne tento príbeh je o mne. Vtedy, keď som ušla bola
som v Dogylande. Ale pekne od začiatku. Ráno, keď som sa zobudila na Tinin
budík, išla som sa pozrieť na susedove ovce. Okolo plotu išiel akurát Tinin kamarát
Teo s jeho psom Leom. Keď sa Teo nedíval, Leo ku mne pribehol a povedal mi
dve nasledujúce veci: „Gina, máš ísť na úrad niečo od teba chcú.“ Bola som trochu
prekvapená, že odo mňa na úrade niečo chcú, ale šla som. Preto, keď sa zobudila
Tina a išli sme spolu do školy, nevrátila som sa späť domov, ale šla som do lesa.
Tam v lese je totiž obrovské mravenisko. Teda, aspoň ľuďom to tak pripadá. V
skutočnosti je to vchod na psí ostrov Dogyland. Netuším, ako to funguje, ale keď sa
vhrabem do toho mraveniska zrazu sa nachádzam v kaštieli v Dogylande. Dogyland
je, ako som už spomínala, psia krajina, kde nemajú ľudia prístup. Je to ostrov v
tvare nakresleného 2D psa. Miesto ňufáku, očí a obrysov labiek má rieky a jazerá a
tam, kde je chvost, sú hory, ktoré využívame na šport. Niekde uprostred tohto „psa“
je hlavné mesto, Bonesovo. Tam je aj úrad, na ktorý sa mám dostaviť. Sídli tam
prezident ostrova, ktorý je zároveň aj starosta Bonsova. Potom sú tam aj menšie
dedinky, napríklad Chaletovo, Knowo alebo Pawovo. Sú tu aj školy pre vyučovanie
rôznych odborov. Ja sama som sem chodila na základné vzdelanie, kým som bola
malá. Potom som chodila na stredne pokročilé vzdelanie pastiera, ale pokročilé
vzdelanie som už nemala. To majú len policajné a záchranárske psy alebo psy na
liečbu. Odkiaľ si myslíte, že psy vedia poslúchať na povel, obzrieť sa cez cestu
alebo dokonca mať aj povolanie? Hádam ste si nemysleli, že to všetko ich naučili
ľudia tým svojím smiešnym výcvikom? Nie, psy chodia každú noc do školy, aby
sa tam toto všetko naučili a poprípade, keď chcete byť jednoducho prítulný pes,
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zapíšete sa na jazykovú školu, kde vás síce nenaučia rozprávať iným jazykom, ale
môžete sa naučiť rozumieť ľuďom, mačkám alebo iným zvieratám podľa jazyku,
ktorý si vyberiete.
Máme aj reštaurácie. Ja rada chodím napríklad ku Knotovcom, ktorí majú
nízke ceny a celkom dobré menu. Predpokladám, že poznáte rezeň na prírodno.
Tak aj tu ho majú, ale trochu v inej forme. Keď si ho objednáte, zavedú vás do
obrovského kurníku, kde je neuveriteľne veľa sliepok a vy si musíte jednu chytiť.
Keď ju zabijete, oni si ju od vás zoberú a pripravia vám ju. Je to dobrota. Ale chcela
som vám ešte opísať, ako je to s peniazmi. Pes od človeka nedostáva za prácu
zaplatené, a preto nám platí náš prezident. A funguje to asi takto: On si vyrobí v
svojej výrobni naše – psie peniaze. A potom si nás postupne predvoláva a vypláca
nám ich. Podľa toho, koľko sme toho spravili za daný týždeň. Ale pozor, ak je pes
zamestnaním domáci plyšiak a má vyštudované aspoň základné vzdelanie tohto
druhu, tak sa to ráta ako práca. Ak pes nemá vyštudované nič, nedostáva plat. Ale
pri psoch je to s peniazmi iné ako u ľudí. Ľudia platia skoro za všetko. Ale pes platí
iba v reštaurácii alebo v kine. Alebo keď sa ide kúpať. Skrátka, kým človek je od
peniazov prakticky závislý, psy ich majú len ako možnosť užiť si trochu luxusu.
Napríklad, veď aj doma dostávam jesť, takže do reštaurácie ísť nemusím. A bez
kina aj pláže sa zaobídem. Takže asi takto. Sú psy, ktoré chodia domov len od
deviatej ráno do štvrtej popoludní a zvyšok dňa a noci sú v Dogylande. Napríklad
učitelia. Jedna chyba pravidiel tu však predsa je, a to delenie spoločnosti. Ak pes
nemá pána, často dostáva nižší plat ako jeho kolegovia. Alebo ak sa pes iba málo
ukazuje v Dogylande, keď tam príde, nemôže vstupovať do reštaurácii a na pláž. Je
to trochu nepríjemné, ale nič sa s tým nedá robiť.
Počas tohto rozprávania som prišla až k radnici. Prešla som okolo kostola,
ktorý je takzvaného nezainteresovaného náboženstva. Skratkou sa nazývajú nezatní.
V toto náboženstvo verí väčšina psov, ktorí sa do Dogylandu nedostávajú často. Títo
nepatria do skupiny neuznávaných, lebo väčšinou do Dogylandu nechodia práve
kvôli zamestnaniu. Napríklad, také záchranárske psy musia byť v plnom nasadení
stále. I keď to asi hovorím skôr o našich Dogylandských záchranároch. Tí totiž musia
byť v nasadení tu. Je
takmer na dennom
poriadku, že sa nejaká
čivava rozhodne ísť si
zacvičiť do hôr a skôr
než sa nazdá, už pre
ňu idú záchranári, lebo
opustila časť vrchov
pre psy menšieho
vzrastu a dostala sa až
do veľmi vysokej. A to
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Obrázok:
Gréta Hrušová, VO

nie je všetko. No nejdem to teraz rozoberať. Ale aj záchranári musia byť pri ľuďoch
vždy na pozore. Keby ich náhodou potrebovali aj v noci, musia tam byť. Nemôžu
riskovať, že by ich nevedeli nájsť.
Dobre, teraz zase späť ku mne. Už klopem na dvere u prezidenta. Nie
labou, ale chvostom. Tak to robíme, keď chceme byť slušní. „Ďalej!“, ozvala sa
odpoveď prezidenta. Zdala sa mi akási utrápená. Vošla som dnu a posadila sa na
krásny vyšívaný koberček. V Dogylande sa to neberie ako pri ľuďoch. Kým u
nich ide o zaužívané spojenie „ísť k riaditeľovi na koberec“ a znamená to, že ich
ide niekto vyhrešiť, u nás sa nepoužívajú stoličky, takže jednoducho sedíme na
koberčekoch. A čím krajší je koberec, tým váženejšia je osoba, u ktorej na ňom
sedíme. Keď som sa usadila, prezident začal „Slečna Salašnícka.“ „Vykašlite sa
na to“, povedala som skrátka. Vykala som mu, ale zároveň som mu dala najavo,
že ma fakt má oslovovať normálne. Sme totiž kamaráti. Býva v Nižnej Boci, čo je
celkom blízko k nám. A stretávame sa na kopci, keď pasieme ovce, samozrejme,
každý svojho stáda. „No dobre, Gina, tak ideme na vec.“ Povedal tónom, akože sa
rozpráva s priateľkou a očakáva od nej osobnú podporu a radu. „Naša situácia sa
vyvíja príšerne. Špióni v ľudskom svete sa prestávajú hlásiť a niektorí dali otvorene
výpoveď. Ale bez nich sme stratení. Neprídeme na to, kde treba poslať psa, keď sa
tu chce zdržať pôvodný majiteľov pes, ani kde treba zachrániť život ešte predtým,
než ho objavia záchranári. Ach, naše dobré meno sa stráca.“, povzdychol si. Tak
toto bola katastrofa. Lebo psy boli vďaka špiónom o všetkom informovaní včas. „A
to ešte nie je všetko. Doteraz sme mali s Catkinsamom aký-taký krehký mier. Ale
teraz objavili našich špiónov a zajali ich. Síce to ešte nevyhlásili oficiálne, ale som
si istý, že zajtrajšia audiencia automaticky znamená otvorenú vojnu,“ vyhlásil a s
obrovským povzdychom si sadol na svoj koberec. Nemohla som si nevšimnúť, že
je oveľa krajší ako môj. Myslím koberec.
Dúfam, že ste pochopili vážnosť situácie. Ak nie, tak ja sa vám to
pokúsim vysvetliť. Ide totiž o to, že keď sme ešte mali špiónov, tak sme o všetkom
vedeli oveľa skôr ako ľudia. A tak sme si urobili dobrú povesť. Ľudia nás začali
zamestnávať a my sme od prezidenta dostávali plat. Ale keď sa nám naša povesť
začne rozpadávať, bude to mať fatálne dôsledky. Ľudia prestanú mať taký záujem
o psy, tie nebudú mať plat a nebudú chodiť do reštaurácií, ktoré potom nebudú
môcť platiť prezidentovi za to, že môžu predávať na jeho území a celý ekonomický
systém sa týmto zrúti. Asi vás bude zaujímať, prečo musia reštaurácie platiť.
Nuž preto, prečo som povedala. Lebo sú na prezidentovom území. Hoci aj psy sa
vyvíjajú, stále sme tvory, ktoré si chránia svoje územia. Akurát sa už nechystáme
útočiť na toho, kto nám stúpil na územie, ale vyberáme od neho peniaze. Je to niečo
ako daň u ľudí, ale tu ju musia platiť len ľudia, ktorí podnikajú. A ani ich nie je až
tak veľa. A svoje územie majú len starostovia a prezident. Takže reštaurácia v meste
zaplatí starostovi a on nejakú časť zase zaplatí prezidentovi. Veľmi jednoduché.
A ešte som s vami chcela prebrať ten problém s Catkinsamom. To je
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Obrázok: Barbora Mia Mikudíková, VO

ostrov v tvare mačky a už si domyslíte, kto
sú jeho obyvatelia. Mačky. Mali sme u nich
špiónov, aby sme vedeli, či nechystajú nejakú
vojnovú zradu. Lebo poznáte vzťah medzi psami
a mačkami. No a teraz, keď nám našli špiónov,
tak považujú za zradcov mieru nás. Prezident si
povzdychol a pokračoval: „Najskôr sme sa ich
snažili presvedčiť, že sme skutočne nechceli
vyvolať vojnu. Videl som, že nám neveria, a tak
som sa v snahe zachrániť to rozhodol, že poviem
pravdu. Povedal som im, že špióni tam boli, aby
sa ubezpečili, že zrada sa nechystá na ich strane.
To im na chvíľu vzalo vietor z plachiet, ale trvalo
asi tridsať sekúnd, kým prišli s argumentom, že
mačky nepovažujeme za spoľahlivé. A to bol koniec. Vedel som, že obyčajná veta
,To nie je pravda.‘ ich nepresvedčí, tak som si proste vypočul, že zajtra so mnou
chcú mať audienciu a odišiel som.“ Prezident, veľký zlatý retriever, vyzeral byť
dokonale zúfalý. „Zajtra mám audienciu aj s prezidentom Baňjova a ver, Gina, že
ak nám vyhlásia vojnu aj zajace, asi odídem z úradu.“ Povedal skleslo a ja som
vedela, že niečo musím bleskove urobiť. Ale najprv som si s ním musela vyjasniť
jednu vec. „Prečo by nám, pre pána Jána, mali zajace vyhlasovať vojnu?“, vyhŕkla
som priam rozhorčene. Ale on ma prekvapil. „Ale Ginie, nehovor, že to nevieš.“
Prekvapene sa na mňa pozrel „Zajace a králiky si najali aj sokoly z Falconova a
ver, že proti toľkým nemáme šancu. Ak doteraz niečo bránilo Baňjovčanom zabrať
naše územie, tak vedz, že to bola naša veľkosť oproti nim. Ale teraz, keď majú
sokolov... Nemáme šancu.“, dokončil. Ale mne práve niečo napadlo. „Tak na nich
nemôžeme ísť silou, ale zákonmi!“, vyhlásila som. „Podľa zákonov ani sokol, zajac
či králik nespadajú do našej kategórie, takže na tento ostrov zaútočiť nemôžu.
Jedine, že by chceli útočiť na naše ďalšie ostrovy, ktoré sme získali dobýjaním.
Takže to chce plán.“ Civel na mňa s otvorenými ústami. Zrazu sa ozval štekot a
vošli Havdosťáci. To sú niečo ako policajti. Mali reprezentačné uniformy, takže
som usúdila, že oznamujú nejakú návštevu. A to mi pripomenulo, že návštevy sú
len od pol tretej, takže by som už mala byť doma. Rýchlo som sa zdvihla, švihla
chvostom na pozdrav a bežala do kaštieľa. Tam som, ako obyčajne, vliezla pod oltár
a ocitla som sa v lesíku. Ihneď som bežala domov, kde ma už čakala Tina.
Tina
Nakoniec Gina pribehla smerom z lesa a vyzerala akosi znepokojene.
Pokračovanie nabudúce...
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Lujza Tychánska, LDO

Vianoce u pani riaditeľky
Kto na ZUŠ by nepoznal našu vždy usmiatu a milú pani riaditeľku? Viete však,
ako vyzerajú Vianoce u nej doma? Ktorý vianočný darček ju doposiaľ najviac
potešil a ktorý jej dal najviac zabrať? Všetko sa dozviete, ak si prečítate náš
rozhovor s riaditeľkou ZUŠ Bernolákovo – Jarmilou Boškovou!
Tento rok bol náročný pre všetkých
učiteľov našej ZUŠ aj pre žiakov –
ako veľmi náročné to potom je pre
riaditeľa?
Riaditeľ školy je zodpovedný za celý
jej chod – za prácu všetkých učiteľov,
za výsledky výchovno-vzdelávacieho
procesu, ktoré sú obrazom jej úrovne.
Je ťažké byť vždy spravodlivým,
hoci sa o to veľmi snažím. Aktuálna
situácia spôsobuje mnohým osobné i rodinné problémy, niet rodiny, ktorej by sa
pandémia nejakým spôsobom nedotkla. Strach i obavy sa prejavujú každodenne.
Verím však, že budúci rok prinesie všetkým oveľa pozitívnejšie emócie a budeme
môcť naplno rozvíjať talent našich žiakov pri prezenčnom vyučovaní.
Oproti minulému školskému roku však nebolo online vyučovanie pre žiakov žiadnou
novinkou. Cítili ste, že na tento spôsob učenia prešli rýchlejšie?
Každý z nás už mal skúsenosti, takže sme sa snažili všetko pozitívne zachovať,
prípadne vylepšiť. Takže áno, prechod na online vyučovanie bol v porovnaní s
minulým školským rokom plynulý, už bez negatívnych emócií.
Aké je dištančné vyučovanie pre vás, nie ako riaditeľku, ale ako učiteľku klavíra?
Oceňujem u svojich žiakov najmä samostatnosť, ktorú potrebujú pri dištančnom
vyučovaní. Obdivuhodne ovládajú technológie, pracujeme s vopred nahranými
klavírnymi sprievodmi, cez maličké displeje telefónov, so skresleným zvukom
klavíra. Napriek tomu dosahujú skvelé výsledky. Je to aj zásluhou rodičov, ktorí
obetujú svoje telefóny na kvalitný prenos dát. Osobný kontakt so žiakom však
žiadna elektronika nenahradí.
Keď sa vám počas karantény podarilo nájsť si voľný čas, ako ste ho najradšej
trávili?
Snažím sa nájsť si čas na prácu v záhrade – je to pre mňa relax, protipól k duševnej
práci. Vďaka vyvýšeným záhonom, ktoré som dostala ako darček od svojho
manžela, sa mi podarilo vypestovať pozoruhodné exempláre rôznych plodín,
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ktoré som s radosťou rozdávala celej rodine. Najviac voľného času som ale
venovala prechádzkam s vnučkami – pravidelne sme spoločne navštevovali moju
osemdesiatdva ročnú mamičku. Hoci sme dodržiavali požadovanú vzdialenosť a
mali rúška, na spoločné rozhovory sme sa vždy veľmi tešili.
Sme pred začiatkom vianočných prázdnin a keďže za sebou máte náročné pracovné
obdobie, tešíte sa už na oddych? Ako budete prežívať tohtoročné vianočné sviatky?
Na oddych sa veľmi teším, bude zaslúženou odmenou za mesiace tvorivej práce.
Vianočné sviatky strávim s rodinou a priateľmi. Po minulé roky som pomerne veľa
času venovala nácviku programu na koncert učiteľov – štvorručným a komorným
skladbám, ktoré vyžadujú dlhodobú a dôkladnú prípravu. Tento rok, žiaľ, kvôli
pandémii koncert nebude. Budem sa venovať činnostiam súvisiacim s prechodom
ZUŠ na právnu subjektivitu. Nie som typ človeka, ktorý rád sedí pri televíznych
programoch, beriem ich skôr ako „podmaz“ k domácim prácam, ktorých má každá
žena aj počas sviatkov vždy neúrekom.
Viacerí cez sviatky konečne nájdu viac času na čítanie. Aké knihy najradšej čítate
vy?
Ako dieťa som obľubovala detektívky – napríklad všetky možné diely Troch
pátračov, postupne však vyhrali rôzne notové materiály. Na sólové i komorné
vystúpenia bolo treba veľa cvičiť, knihy preto nahradila hudobná literatúra. Pri
veľkom počte žiakov je treba stále vyberať a študovať nové etudy, prednesy,
štvorručky, šesťručky, osemručky – často som hrala do jednej – druhej v noci.
Mám, našťastie, ohľaduplnú rodinu, ktorá mi to nevyčíta. Momentálne sa moja
literatúra týka skôr povinného čítania typu Zákon o pedagogických zamestnancoch,
vyhlášky, smernice, zápisnice...
Hoci sme túto zimu ešte veľa snehu nemali, venujete sa počas zimných prázdniny aj
nejakým zimným športom?
Vzhľadom na moje slabé kosti napadnuté osteoporózou,
už preferujem iba prechádzky. Venujem sa skôr
pravidelnému cvičeniu Päť Tibeťanov a zostáv Tai Chi –
Osem kusov brokátu a Päť zvierat, ktoré som sa naučila
počas minulých rokov. Kým nás nezastavil koronavírus,
s radosťou som navštevovala cvičenie pilatesu pod
vedením našej skvelej cvičiteľky Jarky.
Prezradili ste síce, že televíziu doma používate skôr
ako zvukové pozadie, no vianočné rozprávky a filmy
neodmysliteľne patria k Vianociam. Aké sú vaše
najobľúbenejšie?
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Nikdy nevynechám Tri oriešky pre Popolušku. Moje deti mi ju nahrali aj na USB,
to však nie je ono. Chýba tam atmosféra Vianoc, ktoré umocnia celý zážitok. Rada
si pozriem aj iné vianočné rozprávky – Mrázika, Perinbabu či Princeznú so zlatou
hviezdou. Mám tiež rada príbehy o zvieratách – najlepších priateľoch človeka –
Bela a Sebastián, Lassie sa vracia, Hačikó: príbeh psa alebo Osem statočných.
Aká je vaša obľúbená vianočná koleda?
Nepochybne je to Tichá noc, ktorú hrávam aj so svojimi žiakmi.
Ktoré vianočné pečivo u vás doma nesmie na Vianoce chýbať a prečo?
Ako spomienka na moju starú mamu ostávajú stálicou medvedie labky. Nikto z
nás ich nedokáže upiecť také dobré ako ona, ale postupne sa zlepšujeme. Mamička
nás pravidelne zásobuje vynikajúcimi a krásne ozdobenými medovníkmi. Posledné
roky môj predvianočný čas patril stabilne prípravám a realizácii adventných,
výchovných a vianočných koncertov, mala som obsadené všetky víkendy, takže na
pečenie veľa času neostávalo. Aby sme si mali na čom pochutiť, najobľúbenejšie
koláčiky pre každého člena rodiny som radšej objednala.
Z čoho sa skladá vaše štedrovečerné menu?
Máte tradičné štedrovečerné menu. Nesmie chýbať jabĺčko, cesnak, med a oblátka.
Potom nasleduje šošovicová polievka alebo vianočná kapustnica a nakoniec
vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom.
Spomínate si na nejaký vtipný zážitok, ktorý ste počas Vianoc zažili?
Keď mal náš syn štyri roky, „náhodou“ sa mu v ruke zapálila pätnásťranová svetlica.
Problém bol, že to bolo na Štedrý večer a v obývačke našej mamy. Po prvých
výbuchoch som zachránila situáciu nasmerovaním svetlice do rohu miestnosti
mimo televízora a záclony. Postupne hustol dym, až sme nevideli takmer nič. Po
skončení zvukovej časti zážitku nasledovala menšia brigáda – bolo treba upokojiť
vystrašené deti, dôkladne vyvetrať a vyčistiť steny od čiernych fľakov. Nakoniec
ostala iba jedna neopraviteľná škoda – vypálená diera na novej oranžovej mikine
našej dcérky. V ten večer nám síce do smiechu nebolo, ale spätne na tento zážitok
spomíname iba s úsmevom. (smiech)
Aký vianočný darček, ktorý ste dostali, vám doposiaľ urobil najväčšiu radosť?
Asi môj prvý klavír. Pod stromček sa síce nezmestil, ale bol vysnívaný a odvtedy je
mojím druhom na celý život.
A ktorý darček, čo ste niekomu darovali, vám dal najviac práce – od vymýšľania až
po realizáciu? Obdarovaný mal z neho veľkú radosť?
Moja vnučka túžila mať domček pre bábiky. Najprv som obišla všetky hračkárstva v
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okolí, ale nič vhodné som nenašla. V jednom z našich bernolákovských obchodných
centier som objavila drevený domček, ale kým som stihla do predajne prísť, už
mali iba príslušenstvo do rôznych izieb. Nakúpila som ho s malou dušičkou, či
domček ešte niekde budú mať. Okamžite som vyštartovala do Senca, kde mali ako
zázrakom posledný kus. Veľmi som sa mu potešila. Ešte väčšia bola radosť našej
Lilianky, keď si postupne rozbaľovala všetky izbičky a nakoniec s tatinkom zložili
celý domček.
Po Štedrom dni prichádza čas návštev, ale aj vychutnávania si domácej pohody.
Ako trávite tieto dni?
Nakoľko máme iba malú rodinu, návštevy stihneme za dva dni. Potom sa bežne
venujem domácim prácam, ktoré som za niekoľko mesiacov nestihla – upratovaniu
skriniek, zásuviek, triedeniu šatstva, dokladov... Podľa príslovia „Kto hľadá
(robotu), nájde.“ Po práci sa rada odmením dlhšou prechádzkou s rodinou alebo
priateľmi.
Krátko po Vianociach budeme mať Silvester a príchod nového roka 2021. Dávate si
novoročné predsavzatia? Ak áno, aj ich zvyčajne dodržíte?
Odkedy sa mi darí udržiavať si stabilnú váhu, predsavzatia si nedávam. Snažím sa
zdravo žiť a predchádzať chorobám, ktoré sú už v mojom veku bežné.
Čo si najviac prajete, aby sa v budúcom roku splnilo?
Priala by som si zdravie pre nás všetkých. Je to to najcennejšie, čo človek má. A
potom priestory pre našu školu. Aby každý odbor mal možnosť kvalitne rozvíjať
talent čo najväčšiemu počtu žiakov. Verím, že vedenie obce spolu s obecným
zastupiteľstvom tento náš pálčivý problém vyrieši k všeobecnej spokojnosti.
A keby ste mohli napísať list Ježiškovi, čo by ste si želali pre všetkých zamestnancov,
žiakov a priateľov našej ZUŠ k Vianociam a do celého nového roka?
Príjemné prežitie vianočných sviatkov. Nech sú plné zdravia, šťastia a rodinnej
pohody. A veľmi by som si priala, aby budúci rok bol priaznivejší k našim aktivitám.
Aby sme sa mohli spoločne
stretávať na našich podujatiach bez
strachu a obáv z všadeprítomného
vírusu a navzájom sa obdarovávať
krásnymi umeleckými zážitkami,
ktoré prináša hudba, tanec, divadlo
i výtvarné umenie pre nás všetkých.
Nina Šuttová, LDO

Obrázok:
Ela Tomová, VO
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ČAROVNÉ VIANOCE
Teta Jolie: Veselé Vianoce!
Elenka: Ďakujem teta, Žoli!
Teta Jolie: A teraz Elenka, ti ideme dať darček.
Elenka: Jupí! Páni, tá krabica je veľká! Čo tam asi je? (rozbalí darček) WOOOW,
to je pekná perina a vankúš a krásne voňajú! A k tomu je ešte Knižka vianočných
rozprávok!
Strýko George: Tak dobrú noc, Elenka. Teraz si môžeš ísť čítať z knižky v
posteli.
Teta Jolie: A nezabudni na novú perinu a vankúš! (Elenka odíde k sebe do izby,
a začne si čítať)
Elenka: „Kde bolo tam bolo, bola raz jedna Vianočná krajina plná snehu.“
(zívne si, zaspí, a zobudí sa vo Vianočnej krajine) Kde to som? Vyzerá to tu ako
v tej knižke! Ale to predsa nie je možné, je to iste len sen!
Škriatok č. 1 (objaví sa za ňou): No nie, toto sen nie je!
Škriatok č. 2: Je to pravé, veď sa skús dotknúť toho snehu.
Elenka (dotkne sa snehu): Brrr, ten sneh je ale studený! Prepáčte, no neviete,
ako by som sa dostala naspäť domov?
Škriatok č. 1: Jasné že viem. Treba ísť za Ježiškom! On ťa tam dopraví.
Škriatok č. 2: Tak už poďme!
(vydajú sa na výpravu a cestou stretávajú rôzne vianočné tvory, až prídu k
Ježiškovi)
Ježiško: Čo si želáte, moji poslíci?
Škriatok č. 1: Jedno dievčatko sa tu stratilo.
Elenka: Prosím vás, Pán Ježiško, zaviedli by ste ma domov?
Ježiško: Spiatočnú cestu si mala celý čas pri sebe.
Elenka: Ako to?
Ježiško: Tvoja rozprávková knižka, mala si len čítať ďalej.
Elenka (vezme rozprávkovú knižku a otvorí ju a začne čítať): „Dievčatko stretlo
dvoch škriatkov, s ktorými putovala k Ježiškovi. Cestou stretli rôzne tvory, ale
napokon dorazili do cieľa. Ježiško a dievčatko šťastne pricestovali domov.“
(zavrie oči a zobudí sa v posteli) Och, to bol teda zvláštny sen, ako keby bol
živý!
Strýko George (vojde do izby): Tak čo, Elenka, aká bola Vianočná krajina?
Elenka (spýtavo sa na strýka pozrie, vzápätí sa jej tvár rozžiari): Nádherná!
Ďakujem!
KONIEC

Alžbeta Chadimová, LDO
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Vianoce u nás doma
Vianoce mám zo všetkých sviatkov
najradšej. Nie je to len kvôli darčekom, ale
aj preto, že sme všetci spolu doma, v celom
dome je vianočná vôňa a svieti stromček.
Mamka pečie všelijaké koláče. Sú zdravšie
ako obyčajné, ale aj napriek tomu sú chutné.
Na Štedrý deň mamka varí tradičné jedlá.
Mávame kapustnicu, lososa a zemiakový
šalát a pre tých, ktorí nechcú rybu aj plnené
rezne. Celý deň idú vianočné rozprávky,
púšťame si koledy a hráme hry. Párkrát sa s
bratom pohádame, ale potom sa rýchlo udobríme, aby si to Ježiško náhodou
nerozmyslel. Podvečer prestrieme a vyzdobíme stôl, pekne sa oblečieme
a ideme večerať. Mamka s ockom dávajú pod obrus peniaze. Vraj, aby sme
ich celý rok mali dostatok. Najprv sa spolu pomodlíme Otčenáš. Potom povie
ocko niekoľko viet o tom, aký je rád, že sme sa všetci stretli pri jednom stole
a že dúfa, že to tak bude rovnako aj o rok. Na prípitok si dáme šampanské,
samozrejme, detské, po ktorom sa všetci pobozkáme a zaželáme si šťastné a
veselé Vianoce. Nasleduje oblátka s medom a malý kúsok cesnaku, ktorý musí
zjesť každý. Mamka vraví, že aspoň symbolicky, aby sme boli celý rok zdraví.
Potom si robíme krížiky medom na čelo. Nám mamka a mamke tatino. Je to
preto, aby sme sa celý rok ľúbili. Potom nasleduje kapustnica, ktorá je po tých
všetkých ceremóniách už väčšinou aj studená. Nevadí mi to, vtedy myslím už
len na darčeky. Potom zjeme druhé jedlo a niekedy medzi tým môj brat Adam
rozleje svoj pohár šampanského na obrus. Je to už pomaly taká tradícia ako to s
medom. Túto večeru jeme s bratom oveľa rýchlejšie ako obyčajne, aby sme sa
rýchlo dostali pod stromček k darčekom. Ocko si ale vypýta vždy dupľu. Podľa
mňa to robí schválne, aby sme si počkali dlhšie. Keď je všetko zjedené, ideme
všetci do izby čakať v okne Ježiška. Ockovi sa každý rok zdá, že ho niekde
v diaľke zahliadne. Ja si tým nie som taký istý. Mamka po chvíli potrebuje
odbehnúť na wc, tak Ježiška čakáme bez nej. Potom vždy nasleduje zvonček a
my sa s Adamkom rozbehneme k stromčeku. Každý rok je tam kopa darčekov
a trvá nám hodnú chvíľu, kým všetky pootvárame. Dúfam, že tento rok to bude
tiež tak.
Takže preto, ako som napísal v úvode, Vianoce mám zo všetkých
sviatkov najradšej a teším sa, že tento rok rýchlo ubehol a sú tu zas. Už teraz
som zvedavý, či sa môjmu bratovi podarí neporušiť tradíciu.
Andrej Kosorin, LDO
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Obrázok:
Hana Príkopská, VO

Štedrý deň je môj najobľúbenejší
deň! Vstávam skoro ráno, pretože sa
veľmi teším. Rýchlo sa oblečiem a bežím
k rodičom a všetkých zobudím. Mama
ráno upratuje a začína variť kapustnicu.
Chystá na večeru zemiakový šalát a
vysmáža rybu, tiež dokončuje koláče.
Najviac sa teším na medových ježkov,
ktorých mám najradšej. Ja spolu so
súrodencami si zatiaľ upratujeme izby a
potom pomáhame mame, lebo chceme byť pri všetkom, čo sa deje. Keď sú
koláče dokončené, všetci sa tešíme na vylizovanie zvyšnej čokolády z hrnca.
Všetci spoločne ozdobujeme stromček vlastnými ozdobami zo
slaného cesta. Sú to naše vlastné ozdoby, ktoré mladší brat aj raz testoval, ale
veľmi mu nechutili. Najviac sa tešíme, keď sa na stromčeku zapnú svetielka
a nevieme sa naň vynadívať. Pod stromčekom hráme spoločné hry, čítame
rozprávky a čakáme na večer.
Keď sa zotmie, všetci netrpezlivo čakáme na večeru, lebo sme
aj hladní. Pred večerou sa pomodlíme a tato rozkrajuje jabĺčko, ktoré si
rozdelíme. Ďalším chodom sú oblátky s medom a cesnakom, mama nám
spraví aj medový krížik na čelo, aby sme boli dobrí ako med. Ďalším chodom
je kaša, ktorej jeme iba trochu, potom si ešte naložíme kapustnicu. Najviac
nám však chutí ryba so šalátom. Keď sme navečeraní, ideme s prskavkami
pred dom zaspievať vianočné koledy. A keď sa vrátime, darčeky sú už
konečne pod stromčekom. Všetci sme zvedaví, čo sa schováva v našich
balíčkoch. Potom sa do noci hráme a tešíme novým veciam.
Ivana Balažovičová, LDO
Vianoce sú obdobím, kedy je vonku bielo a trávite čas s rodinou.
A ja nie som výnimka. Na Vianoce väčšinou jazdíme k starým rodičom do
Popradu. Na Vianoce sa vždy veľmi tešíme. A nielen na darčeky, ale aj na
babku s dedkom, ktorí nás vždy radi privítaju. Keď prídeme, stromček už
stojí a my s bratom len čakáme, kedy konečne pod ním budú darčeky. Už od
rána sa neviem dočkať.
Na Štedrý deň máme na obed iba polievku. Celý deň dospelí
chystajú štedrovečernú večeru a ja s bratom netrpezlivo čakáme, kým sa
zotmie. Na začiatku večere sa najprv pomodlíme a babka nám dá medový
krížik na čelo. Potom nasledujú oblátky s medom a cesnakom. Po oblátkach
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máme na večeru kapustnicu, ale ja
si aj tak nedám, lebo nemám rada
polievky. Ako druhé majú dospelí
kapra a my s bratom máme rybie
prsty, aby sme nezjedli kosti. Potom
nasledujú bobaľky s makom. Cez
večeru nesmieme odísť od stola.
Keď dojeme výbornú večeru,
tak sa pomodlíme a môžeme
ísť rozbalovať darčeky! Keď
už rozbalíme všetko, tak sa ideme hrať s tým, čo sme dostali. Dospelí sa
rozprávajú a potom si pustia telku a spolu ju pozerajú. Ja sa hrám s bratom
a píšem si s kamarátmi. Na Vianoce ideme spať asi tak o desiatej. Všetky
hračky si vezmem k posteli. A to sú moje Vianoce. Milujem Vianoce!
Petra Baculáková, LDO
VIANOCE, obdobie lásky, šťastia, radosti a nádeje. Stromy a
rastliny začína pokrývať sneh a ľudia začínajú zháňať jedličky. Toto vám
vlastne pripomína normálne Vianoce, no ja vám idem povedať príbeh, vďaka
ktorému verím na čaro Vianoc.
Boli to Vianoce ako každé iné. Otec kupoval stromček, mama jedlo a
ja so sestrou výzdobu. Keď sme prišli domov, začalo snežiť. So sestrou som
stavala snehuliaka, kým mama s otcom chystali rodinnú večeru a stromček.
Keď všetci prišli, teda teta, ujo, babka, bratranci a sesternice, začali sme
hodovať. Na večeru bola veľká kačica s lokšami a potom oblátky s medom.
Keď sme všetko pojedli, začali sme sa schovávať.
Všetci sme sa tešili na darčeky. No vtedy sme
sa schovali spolu do jednej izby. Nebol žiaden
dospelý, čo by tie darčeky pod ten stromček
dal. Pomaly som vyšla z izby a nakukla za roh.
Doteraz neviem, či sa mi to iba zdalo, alebo som
vážne videla červený rukáv... A pod stromčekom
boli presne tie darčeky, ktoré sme napísané na
papierikoch hádzali do ohňa v krbe!!!
Verte tomuto príbehu, či neverte, no ja od
tej chvíle verím na Ježiška!
Nina Šuttová, LDO
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Obrázok:
Barbora Mia Mikudíková, VO

Básnické okienko
Vianoce

VIANOCE
U nás doma – Vianoce.
Stromček sa nám ligoce.
Všade vôňa koláčikov,
dobrôtiek aj medovníkov.

Vianočný stromček žiari,
o Ježiškovi sa mi marí.
Aké darčeky dostanem?
Čo pod stromčekom nájdem?
Vonku sneží,
kapor sa praží.
Na stromček dávame dekorácie,
preto sa nikdy neviem dočkať na Vianoce!
Sofia Hoštáková, LDO

Stretneme sa všetci zas,
ľúbime sa – každý z nás.
Svetielka už blikajú,
darčeky nás čakajú.
Ešte veľké želanie!
Zdravie, lásku aj šťastie.
Radka Čechovičová, LDO
Daria Čechovičová, LDO

Obrázok:
Hugo Čársky, VO

Obrázok:
Eva Trégerová

27

Redakcia a zostavenie časopisu:
Zuzana Spodniaková
ZUŠ Bernolákovo
Svätoplukova 38
900 27 Bernolákovo
www.zusbernolakovo.sk

