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Milí čitatelia,
tento rok nebol na našej ZUŠ-ke taký ako
„bežné“ školské roky. V septembri sme ho
začínali s očakávaniami, ale aj s obavami.
Práve obavy sa napokon stali skutočnosťou
v momente, keď sme museli prejsť na
dištančnú výučbu. Tá totiž nemôže, napriek
všetkej snahe, v plnej miere nahradiť
prezenčné vyučovanie. Prechod do online
priestoru bol však po minuloročných
skúsenostiach celkom plynulý. Napriek
odlúčeniu sa pedagógom a žiakom podarilo
vedomosti a zručnosti nielen udržať, ale aj
rozvíjať. Dôkazom boli aj online koncerty
a ďalšie video výstupy, ktoré sme Vám
pravidelne prinášali. Chcel by som sa preto v mene všetkých pedagógov
srdečne poďakovať žiakom za ich úsilie napredovať, ako aj rodičom za
ich trpezlivosť počas vyučovania na diaľku a spoluprácu pri realizovaní
nahrávok z domu. Len spoločnými silami sme túto náročnú situáciu zvládli,
mnohému sa aj naučili a takto posilnení sme sa v máji konečne dočkali
vysnívanej chvíle návratu žiakov všetkých odborov do priestorov našej
školy. Pedagógovia aj žiaci mali obrovskú radosť z opätovného stretnutia.
Pomaličky sme sa začali vracať do „normálu“. Pred sebou ale máme ďalšiu
výzvu. Koncom školského roka a začiatkom letných prázdnin totiž čaká
časť našej školy sťahovanie do priestorov základnej školy na Školskej ulici.
Od nového školského roku 2021/2022 bude teda vyučovanie prebiehať v
dvoch budovách – Spojenej škole na Svätoplukovej a Základnej škole na
Školskej ulici. Po prázdninách v nich privítame našich žiakov a pustíme sa s
novým elánom do práce. Veríme, že už budeme môcť koncertami, výstavami
a predstaveniami tešiť našich divákov NAŽIVO. Kým sa ale stretneme po
prázdninách, chcel by som všetkým žiakom, rodičom a pedagógom popriať
krásne leto a veľa pekných zážitkov!
Andrej Kováč, DiS. art.,
poverený zástupca riaditeľky
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Výnimočné úspechy trubkárov a barytonistu
Pripraviť sa na súťaž počas pandémie nebolo jednoduché!

VOR:

Keď bol chlapcom, vyrastal s dychovou hudbou v rodičovskom dome, od malička
hrával s kamarátmi v dychovke v rodnej obci. Neskôr si u profesora Michala
Jánoša na Konzervatóriu v Bratislave zamiloval trúbku ako kráľovský nástroj.
Bol členom Vojenskej hudby prezidenta Slovenskej republiky a dodnes je aktívnym
členom dychovej hudby Záhorienka. Okrem toho vyučuje na našej ZUŠ hru na
plechových dychových a bicích nástrojoch a zobcovej flaute. V školskom roku
2020/2021 sa mu podarilo s jeho žiakmi dosiahnuť výnimočný úspech a získať
veľa ocenení na celoslovenskej aj medzinárodnej súťaži.
V prvom rade by som vám všetkým chcela
poblahoželať k dosiahnutým úspechom.
Aké presne ocenenia a na akých súťažiach
tvoji žiaci získali?
Ďakujem veľmi pekne. V novembri 2020
sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Dni
Miloša Ruppeltda so štyrmi z mojich žiakov.
Andrej Varga získal 1. miesto v 1. kategórii
v hre na trúbke, Timotej Števove 2. miesto v
1. kategórii v hre na barytóne, Filip Szaksz 3.
miesto v 2. kategórii v hre na trúbke a moja
najmenšia žiačka Lucka Vinarčíková čestné
uznanie a cenu pre najmladšiu účastníčku
v hre na trúbke. A nesmiem zabudnúť
spomenúť, že ty, Danka, si získala cenu za
klavírny sprievod. :-) Vo februári tohto roka
sa v Paríži konala medzinárodná súťaž Les
Clés d´Or a Andrejovi sa podarilo získať striebornú medailu a Lucke bronzovú.
Obe súťaže sa z dôvodu pandémie konali online formou.
Ak by si mal porovnať účasť na súťaži, ktorá sa koná bežným spôsobom s
online formou, ktorá bola jednoduchšia?
Každá má svoje výhody aj nevýhody. V každom prípade, akákoľvek účasť na
súťaži je pre žiakov aj pre mňa samého obrovskou skúsenosťou. Súťaž, ktorá
sa koná prezenčne, kladie na žiakov väčšie nároky v zmysle zvládnutia živého
výkonu a prípadnej trémy. Online súťaž si, okrem samotného výkonu žiaka,
vyžaduje aj kvalitné zvládnutie nahrávky, čo v podmienkach našej školy z
priestorových dôvodov nebolo úplne jednoduché zabezpečiť.
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S akými ťažkosťami ste sa počas prípravy v tomto školskom roku stretli?
V prvom rade to bol veľmi krátky čas na prípravu súťažného repertoáru. Žiaci
prišli po letných prázdninách, ktorým predchádzala prvá vlna pandémie, kedy
boli vyučovaní dištančne. U hráčov na plechové dychové nástroje je veľmi
dôležitý nátisk a výdrž. Tú po prázdninách žiaci, prirodzene, nemajú rovnakú ako
v priebehu školského roka. Znovu ju získať trvá deťom pár týždňov. Tento rok
sme museli zvládnuť všetko pod obrovským časovým tlakom, keďže už koncom
októbra sa školy znovu zavreli. Súťažné nahrávky sme robili v posledný piatok
pred zatvorením škôl. Bola to obrovská zodpovednosť, pretože ak by sa nám z
akéhokoľvek dôvodu nahrávky nepodarili, už by sme ich nemali, kde nahrať.
Ako prebiehalo takéto nahrávanie?
Doobedie sme venovali výzdobe triedy hudobnej náuky, kde sme vešali závesy
za klavír a inštalovali dekorácie, ktoré nám vytvorili žiaci z výtvarného odboru.
Poobede prebiehalo samotné nahrávanie. Každý žiak musel nahrať podľa
stanovených súťažných podmienok celý repertoár vcelku bez prerušenia. Nahrávky
nesmeli byť nijako upravované či strihané. Nahrávali sme mobilným telefónom,
a tak sa nám napríklad už na konci jednej z nahrávok stalo, že zavolal kuriér
a museli sme celú nahrávku zopakovať od začiatku. (smiech) Hra na plechový
dychový nástroj je fyzicky náročná, a tak žiaci na úrovni ZUŠ nedokážu zahrať
celý repertoár viac ako dvakrát za sebou, jednoducho už nevládzu. A tak sme
sa doslova modlili, aby to ten druhýkrát vyšlo bez prerušenia. Bola to posledná
šanca. Keď boli nahrávky hotové, už len stačilo vyplniť prihlášky na súťaž a
zaslať ich porote na posúdenie.
Podarilo sa ti dosiahnuť so žiakmi tento rok naozaj krásne výsledky, máš
nejaký tajný tip na prípravu žiakov na súťaž?
Najdôležitejšou tajnou prísadou v recepte na úspech je podľa môjho názoru
pozitívna motivácia. Žiakov treba v prvom rade pre účasť nadchnúť. Aj žiak musí
byť stotožnený s tým, že sa chce súťaže zúčastniť a zabojovať o dobré umiestnenie,
nielen pedagóg. Ak o tom sám nie je presvedčený, je to zbytočné. Dôležitý je
výber vhodných prednesových skladieb, ktoré žiakovi, takpovediac, sadnú a
kde môže ukázať svoje silné stránky. A, samozrejme, detailné vypracovanie po
technickej aj výrazovej stránke. Pri takom krátkom čase, ako sme mali tento
rok na prípravu, to nebolo jednoduché dosiahnuť. Príprava tesne pred súťažou
je veľmi intenzívna, žiaci navštevujú ZUŠ-ku aj každý deň a cvičíme skladby
aj s klavírnym sprievodom. Dôležité sú aj skúsenosti. Na súťaže chodíme so
žiakmi od roku 2014, čím viac majú skúseností, tým je väčšia šanca na úspešné
umiestnenie. Samozrejme, veľká vďaka patrí tebe, Danka, za to, že si podporovala
mojich žiakov počas nácviku aj pri nahrávaní kvalitnou korepetíciou. Pretože aj
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dobrá korepetícia je jedným z tých detailov, ktoré nakoniec zohrávajú svoju rolu pri
dosiahnutí úspešného výsledku.
A teraz sa opýtame žiakov, ako vnímali
túto skúsenosť oni:
Deti, blahoželám vám všetkým k výborných
výsledkom. Andrej, ako sa teraz spätne pozeráš ty
na celú prípravu súťaže? Bolo to náročné?
Áno, bolo to celkom náročné, pretože sme mali na
prípravu o mesiac menej času ako po iné roky. Nosil
som si trúbku ráno do školy a odtiaľ rovno do ZUŠky. Vďačím pánovi učiteľovi, že nás trošku pritlačil
pohnúť sa s prípravou, aby sme stihli spraviť nahrávky
včas. S takými dobrými výsledkami som nepočítal, ale
som veľmi rád a ďakujem pánovi učiteľovi, že nás tak
kvalitne na súťaž pripravil.
Timo, ty hráš na barytóne. Je ťažké hrať na takom
veľkom dychovom nástroji? Získal si 2. miesto na
súťaži po veľmi krátkej dobe, na tomto nástroji hráš
len druhý rok. Zúčastníš sa súťaže aj v budúcnosti?
Nie je ťažké na ňom hrať, skôr je tento nástroj náročný
na kapacitu dychu, práve preto, že je to mohutný nástroj.
Cvičiť treba teda každý deň, aby som mal dostatočnú
kondíciu. A na ďalšiu súťaž pôjdem veľmi rád, lebo je
to pre mňa zaujímavá a užitočná skúsenosť.
Filip, ty si najstarší. Pár súťaží si už absolvoval. V čom bol tento ročník odlišný?
Prakticky vo všetkom. Od marca minulého roka
sa učíme dištančne, čo so sebou prinieslo viac
komplikácií, a preto bolo aj ťažšie sa pripraviť či už
minulý rok na absolventské skúšky, alebo tento rok
na súťaž. Normálne hodiny stoja na tom, že učiteľ
má so žiakom, prípadne skupinou, osobný a priamy
kontakt, a tak nás môže ľahšie a lepšie usmerniť. A
hlavne, mohli sme takmer kedykoľvek ísť na klavírne
korepetície, čo dištančnou formou nebolo možné
absolútne vôbec. Tým, samozrejme, utrpela aj kvalita
hrania. Na jeseň, keď sme sa začali venovať príprave
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na súťaž, to bolo, samozrejme, počuť. Veľký rozdiel bol v samotnej súťaži v tom,
akou formou sa konala tento rok. Na rozdiel od hromadnej celodennej akcie, na
ktorej sa postupne priamo pred porotou predstavia postupne všetky čísla, sme v
nevykúrenej, provizórne upravenej miestnosti, robili nahrávku spolu len štyria
ľudia. Porotcovia mali prístup len k výkonu sprostredkovanému nahrávkou, ktorá
musela byť od každého účastníka súťaže iná, keďže každý mal na to iné prostredie
a podmienky. Vyhodnotenie nebolo hneď po výkone a trvalo nejaký čas. Toto bol
asi najzásadnejší rozdiel. Som rád, že som nakoniec dopadol ešte pomerne dobre.
Súťaží som, pravdaže, absolvoval už niekoľko, ale tento formát a systém bol od
základov iný.
Lucka, ako si sa ty dostala k tomu, že hráš na
trúbke? U dievčaťa v tvojom veku je to celkom
nezvyčajné. Baví ťa to? A prezraď nám, aký je
pán učiteľ?
Ja som najskôr chcela hrať na bicích, ale potom
som videla v triede hrať pána učiteľa na trúbke a
veľmi sa mi to zapáčilo. Poprosila som tatina, aby
mi kúpil takú striebornú trúbku, ako má pán učiteľ.
Hrám na ňu rada. Pán učiteľ je veľmi dobrý, aj
moja sestra mi ho závidí! :-)
Ďakujem všetkým za rozhovor a prajem ešte veľa skvelých úspechov v budúcnosti!
Mgr. Daniela Škottová
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Obrázok:
Mirka Baricová, VO

1. apríl 2021

PRVÝ APRÍL S FREDOROM

Drahý denníček,
závidím ti, že si nikdy nevlastnil Fredora. Nie, že ho nemám rada, ale už mám viac
starostí s ním ako so školou. A nebudem ti klamať – to je už čo povedať.
To krpaté morča mi včera – takmer – zjedlo obľúbené ponožky a predvčerom
utieklo z klietky k susedom do špajzy. Museli sme im potom kupovať tri kilá
čokolády na varenie, pretože na tej ich si Fredor s radosťou stihol pochutiť. TRI
KILÁ! Fredor bude po tomto zážitku asi naozaj obézny...
Každopádne, neuveríš, čo sa mi stalo dnes! Alebo teda – čo Fredor dnes zasa
vymyslel. Budeš prekvapený!
Keďže Fredora musíme po zážitku s čokoládou strážiť ako oko v hlave, presunuli
sme mu klietku hneď k mojej posteli, pretože mama vraví, že mňa zo spánku
zobudí aj najmenší šum. Nikdy totižto neprespím rodinný budík, ktorý nám
zakaždým zvoní o šiestej ráno na celý dom a rodičom sa ho zase absolútne vždy
podarí prespať. Ja ten budík jednoducho nenávidím!
Ale dobre, späť k veci. Ako som spomínala už predtým, Fredorova klietka je teraz
u mňa, čo je ešte väčšia katastrofa ako ten budík. Vždy päť minút po tom, čo v
rodine všetci ideme spať, Fredorovi napadne, že on je vlastne „strašne hladný“ a
začne kvičať ako vyšinutý na celý panelák. Väčšinou sa k tomu kvikotu pripojí
aj zvonenie zvončeka na našom byte, keď sa na ten hluk prídu sťažovať susedia,
ktorí bývajú o štyri poschodia vyššie.
Včera večer som teda musela zaspávať v kvičiacom sprievode a pri štyroch
sťažujúcich sa susedoch. Začínajú mi chýbať časy, keď som počula iba budík.
A keď potom konečne unudilo Fredora prosíkať o zeleninu (ktorú najbližší týždeň
tak skoro mať nebude, keďže od zožratia susedovej čokolády drží nedobrovoľnú
diétu), tak na hodinách už bolo minútu po polnoci. Prehadzovala som sa v posteli
ešte dosť dlhý čas, kým sa mi podarilo zaspať. Ani neviem, ako som to vlastne
dokázala. Hodnú chvíľu som sa predtým prevaľovala v posteli a premýšľala nad
žartíkmi, ktoré by som mohla ostatným vyparatiť na prvého apríla.
Keď som ráno zobudila, ihneď som mala pocit, že čosi nie je v poriadku, aj keď
som absolútne nemala tušáka, že čo. A potom mi to došlo. Z Fredorovej klietky
nebolo nič počuť. Proste ticho. A to väčšinou neznamená nič dobré. Keď totiž
Fredor práve neobžiera hrdzu na mrežiach, nelikviduje napájadlo alebo nekvičí
a neprosíka o zeleninu, je počuť ticho, čo znamená, že nemá za lubom nič dobré.
Rýchlo som sa pozrela do klietky – a ako sa dalo čakať, Fredor tam nebol! Tento
šok o chvíľu vystriedala panika a paniku potom zasa pokoj – bolo prvého apríla,
takže niečo takéto sa od mojej rodiny vždy dá očakávať.
Okamžite som vstala a išla zobudiť ostatných – jednak preto, lebo už som prespala
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online slovenčinu (prvýkrát v
živote sa mi podarilo odignorovať
náš BUDÍK!) a nepotrebovala
som mať ešte väčší problém, a
jednak som chcela zistiť, kto a kam
schoval Fredora.
Zamierila som do kuchyne, cez
ktorú sa dá prejsť do spálne, kde
spia rodičia. Tí väčšinou spia
najdlhšie, preto som ich chcela
zobudiť ako prvých – o to viac
ma však prekvapilo, keď som
našla všetkých pobehovať po byte
a všade čosi hľadali. Ako prvá si
ma všimla sestra a hneď na mňa
vyletela a vrieskala po mne, že
kam som schovala Fredora a že už
to vraj nie je vtipné. Keď som jej
na to rovnakým tónom odsekla, že o tom nič neviem a že presne na to isté som
sa chcela opýtať ja ich, vysvetlila mi, že keď si išla ráno do MOJEJ izby pre svoj
mobil, všimla si, že tam Fredor nie je. A odvtedy bola v celom byte trma-vrma.
Po hodnej chvíli mamina vyhlásila, že ide skontrolovať susedovu špajzu (a
pre istotu zo sebou zobrala ďalšiu čokoládu na varenie) a otec išiel hľadať vo
všetkých škárach a zásuvkách v dome. Ja som išla PRE ISTOTU skontrolovať
svoje obľúbené ponožky v prípade, že by na ne Fredor znova dostal chuť.
Prešla už asi hodina, ale Fredora nikto nikde nenašiel. Všetci sme už boli fakt zúfalí
a hľadali sme pre istotu úplne všade – tato prezeral všetky fľaše od šampanského,
sestra zasa zvliekala obliečky z perín v celom byte a mama zasa prezerala vrecko
na prach z vysávača, či sa tam Fredor náhodou nenachádza. Niekedy mám v tejto
domácnosti pocit, že žijem s bláznami.
Začínali sme si už všetci myslieť, že Fredor nadobro zmizol a že celé hľadanie
bolo márne. Zničene sme to nakoniec vzdali, a ja som sa išla pre istotu pripojiť na
fyziku, z ktorej do konca už aj tak ostávalo iba päť minút. Myslela som, že moju
zničenú náladu teraz už naozaj nič rozveseliť nemôže. Aspoň som si to myslela.
Keď som prechádzala okolo kúpeľne, uvedomila som si, že sú na nej dokorán
otvorené dvere. To by ešte nebolo také divné, keďže v kúpeľni hľadala moja
sestra a tá za sebou dvere nikdy nezatvára. Divné bolo to tichučké škrabanie a
bublanie, ktoré sa z nej ozývalo.
Vletela som tam ako namydlený blesk a rýchlo začala prehľadávať všetko, čo mi
prišlo pod ruku. Bola som si na STO PERCENT istá, že Fredor tu niekde je, keď
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sa k tichému škrabotu a bublotu pridalo ešte aj tiché kvíkanie. Keď som prezrela
každý kút a každú poličku v kúpeľni, ale Fredora som nikde nenašla, prišlo mi
to naozaj zvláštne a rozmýšľala som, kde ešte môžem hľadať. A potom mi to
došlo – jediné miesto, kam som sa ešte nepozrela, bola záchodová misa! Keďže
bol na nej ale zatvorený poklop, vôbec mi predtým nenapadlo, že by tam Fredor
mohol byť.
Rýchlo som otvorila poklop a pozrela do záchoda. Myslela som, že ma na mieste
porazí, keď som v ňom uvidela Fredora, ako celý šťastný pláva v záchodovej
vode a pazúrikmi oškrabáva steny záchoda. Musela som ho potom rýchlo
vyloviť a osušiť, aj keď sa strašne bránil. Po celý čas som mu vysvetľovala,
že ak tak strašne rád pláva, nech to aspoň nerobí v záchodovej mise, navyše so
zavretým poklopom a bez nášho dovolenia. Netváril sa, že by si moje slová bral
nejako veľmi k srdcu, alebo že by ma vôbec počúval.
Neskôr, keď som sa pripojila na hodinu matematiky, musela som počúvať dlhé
karhanie od pani učiteľky, že online hodiny sú povinné a ja ich nemôžem iba
tak hocikedy vynechať. Dnes som mala asi smolu. Pani učiteľke som sa snažila
vysvetliť, že som ich nevynechala „iba tak“ a že sme museli po celom dome
hľadať naše morča, ktoré som nakoniec našla plávať v záchodovej mise.
Najhoršie na tom bolo, že dnes je prvý apríl, a preto moju ospravedlnenku
vôbec nebrala vážne. Alebo aspoň tú časť so záchodovou misou... K aprílovým
žartíkom som sa teda dnes vôbec nedostala, keďže som vraj „dobrovoľne
vymeškala štyri hodiny a na ospravedlnenie som si vymýšľala, že moje morča
dokáže plávať v záchodovej mise“, a musela som ostať ďalšie štyri hodiny po
škole.
Život so školou a Fredorom dokopy je naozaj ťažký...
Jana Habalová, LDO

Obrázok:
Nina Gallová, VO
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Veľkonočný darček
U nás doma to bude tento rok už deviatykrát, čo si pripomíname šťastný
a veselý Veľkonočný pondelok.
Tentokrát sa okrem ranného hľadania vajíčok po dvore a
doobedného šibania a oblievania stalo aj niečo navyše...
„Ja, Radka! – vtedy som mala dva roky a štyri mesiace – som v ten deň
netušila, aké prekvapenie ma bude čakať hneď po obednom spánku!“
„Ja Daria! – som už od rána vedela, že dnes je ten správny deň sa
NARODIŤ!“
Obe sme v ten Veľkonočný pondelok pred deviatimi rokmi dostali ten
najkrajší darček na svete!
SESTRIČKU!
... a o pár rokov neskôr...

Daria Čechovičová,
LDO
Radka Čechovičová,
LDO

Obrázok:
Mirka Brabcová, VO
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JOGURTOVÁ POCHÚŤKA

RECEP

T:

Zdravím všetkých, čo čítajú náš školský časopis. Ja sa volám Betka
Chadimová a pripravila som si pre vás recept na moju obľúbenú,
veľmi jednoduchú a vždy zaručene osviežujúcu
JOGURTOVÚ POCHÚŤKU!
POTREBUJEME:
1 banán
1 biely jogurt
ovsené vločky
med
.

POSTUP:
1. Do misky dáme banán ktorý vidličkou rozpučíme na kašu.
2. Pridáme jogurt, med a ovsené vločky.
3. Zamiešame.
DOBRÚ CHUŤ!
Alžbeta Chadimová, LDO

Obrázok:
Barbora Kolláriková, VO
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ROZHO

VOR:

Mgr. Daniela Škottová

„Hudba je stále so mnou.“
Vždy usmievavá a tvorivá – miluje
hudbu, more i jazdu na koni. Jej
práca je jej životným poslaním. Na
skvelú pani učiteľku hry na klavíri a
korepetítorku Danielu Škottovú jej žiaci
i rodičia nedajú dopustiť. V rozhovore
nám prezradila, ako prebiehalo jej
online vyučovanie počas druhej vlny
pandémie, koľko by sme mali cvičiť na
klavíri a ako nestratiť motiváciu, ale aj
aké boli jej hudobné začiatky a aké má
plány na letné prázdniny!

Konečne sme sa mohli všetci vrátiť do školy – aké pocity ti návrat priniesol? Tešila
ste sa?
Áno, samozrejme. Bol to pre mňa istým spôsobom sviatok. Osobný kontakt so žiakmi aj
s kolegami mi veľmi chýbal.
A aké boli reakcie tvojich žiakov, ako prežívajú návrat do školy oni? Tiež sa tešili?
Mám pocit, že mám so svojimi žiakmi pekný vzťah. Niektoré reakcie, hlavne tých
menších, boli naozaj veľmi milé a spontánne. Bolo vidieť, že sa tešia. Tí starší to zase
vyjadrili vetou typu: „Pani učiteľka do ZUŠ-ky sa teším, ale do školy nie.“ (smiech)
V čom je pre teba prezenčné vyučovanie najviac nenahraditeľné?
V možnosti priamo zasiahnuť do hry žiaka, korigovať nedostatky. Napríklad, ak
pokrivkáva rytmus, učiteľ môže tlieskať alebo nahlas počítať, aby žiakovi pomohol. Pri
dištančnom vyučovaní cez telefón je prenos zvuku oneskorený, a tak toto vôbec nie je
možné. Museli sme si pomáhať rôznymi nahrávkami, do ktorých som žiakom počítala.
Odpočúvať pedalizáciu cez telefón je takisto skoro nemožné. Rovnako aj dynamické
rozdiely sú značne okresané technickým prenosom. Nebolo možné úplne dokonale
vidieť na ruky, a tak po návrate do školy som s hrôzou zisťovala, aké neuveriteľne
krkolomné prstoklady sú schopní moji žiaci povymýšľať. (smiech) A u klaviristov je
obrovský problém samotný nástroj. Kým iní žiaci majú svoj nástroj, na ktorom hrajú
doma aj na vyučovaní, klaviristi hrajú vždy na inom nástroji. Väčšina žiakov má doma
elektronické nástroje, ktoré ani pri najlepšej vôli nemôžu úplne nahradiť skutočný klavír.
Starší žiaci, ktorí hrajú už skutočne náročné skladby, mali zo začiatku veľký problém
uhrať ich na krídle. Ak by som to mala k niečomu prirovnať, tak je to ako keby niekto
niekoľko mesiacov posilňoval s kilovou záťažou a potom by si zrazu naložili päťdesiat
kilogramov a chcel by to okamžite zvládnuť.
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Bol prechod na online vyučovanie v porovnaní s minulým rokom, kedy takáto
situácia vznikla po prvýkrát, v niečom jednoduchší?
Pre mňa a mojich žiakov to bolo jednoduchšie v tom, že druhú vlnu som očakávala, a
preto som sa na ňu pripravila. Od začiatku septembra som žiakov poháňala, aby sme toho
na hodinách spravili čo najviac osobne. Stále som im hovorila, že nemáme veľa času a
znovu budeme doma. Boli usilovní, a tak sme si nahrali v škole napríklad štvorručné
skladby, aby ich mohli cvičiť doma s podkladom v tempách, ktoré im vyhovovali.
Sústredila som sa na také aspekty výuky, o ktorých som vedela, že sú pri dištančnom
vyučovaní problematické. Správne držanie ruky, prstoklady, rytmus, pedalizácia,
dynamika či frázovanie.
Objavila si vďaka online vyučovaniu aj niečo pozitívne – prospešné, čo by bolo
dobré využívať aj počas normálnej výučby?
Áno, zistila som, že napríklad nahrávky skladbičiek s počítaním, ktoré si žiak môže
pustiť doma, pomáhajú hlavne menším deťom v rýchlejšom nácviku správneho rytmu.
A, paradoxne, niektorým žiakom online výuka pomohla sa osamostatniť. Nemohli sa
toľko spoliehať na moju pomoc a boli nútení viac využiť vlastné vedomosti. U mnohých
som zaznamenala veľký posun v náročnosti skladieb, ktoré sú schopní zvládať.
Vďaka tebe sme sa mohli počas online vyučovania tešiť z interných Online
koncertov z domu, ktoré si pre nás pripravovali. Pomáhali s nahrávkami aj rodičia?
Za všetky nahrávky z domu treba poďakovať v prvom rade práve rodičom našich žiakov,
ktorí si takto na chvíľu mohli vyskúšať, že nahrať podarenú nahrávku s dieťaťom nie
je vôbec také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Iste bolo pre nich
náročné, popri všetkých ich povinnostiach, zabezpečiť ešte niečo takéto. Často sa stalo,
že pedagóg s prvou nahrávkou nebol spokojný a nahrávanie sa muselo zopakovať.
Treba však povedať, že nahrávky boli veľmi vydarené, za čo patrí vďaka rodičom,
pedagógom aj žiakom. Takáto výborná spolupráca rodičov a učiteľov určite prispievala
k napredovaniu žiakov hudobného odboru.
Na inšpiráciu pre žiakov – koľko denne cvičí pani učiteľka klavíra?
Vzhľadom k tomu, že mám veľa žiakov, cez týždeň je toho času na cvičenie minimum.
V podstate hrám počas týždňa na hodinách korepetícií alebo s mojimi žiakmi štvorručne
alebo na dvoch klavíroch. Odhadujem, že to môže byť tak do dvoch hodín denne. Cez
víkendy skutočne cvičím, venujem sa nácviku korepetícií alebo skladieb, ktoré sú potom
prezentované napríklad na učiteľskom koncerte. Čas, ktorý venujem cvičeniu sa líši
podľa náročnosti skladieb. Zažila som tiež situáciu, kedy bolo potrebné neplánovane
nacvičiť celkom náročný klavírny sprievod štyri dni pred učiteľským koncertom. Vtedy
som prišla o siedmej večer domov zo školy, navečerala som sa a dva dni od ôsmej
do jednej v noci som cvičila päť hodín bez prestávky. Na tretí deň som vedela, že to
zvládnem zahrať na koncerte tak, ako si predstavujem.
Koľko odporúčaš žiakom denne cvičiť, aby sa vo svojej hre zlepšovali?
Bolo by fantastické, keby všetci moji žiaci cvičili každý deň aspoň tridsať minút.
Nie vždy sa to však dá zrealizovať. Deti sú dnes veľmi preťažené úlohami a rôznymi
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projektami zo školy. Majú tiež často okrem hudobného nástroja aj veľa ďalších rôznych
mimoškolských aktivít. To je potom ťažké. Robia veľa vecí, ale ani jednu naplno. Budú
mať väčší rozhľad a viac skúseností z rôznych oblastí, to je pozitívum. Negatívom ale je,
že nenaplnia celý svoj potenciál v žiadnej z nich.
Prečo je pri cvičení dôležitá pravidelnosť?
Hra na hudobný nástroj je kombináciou psychickej a fyzickej činnosti. Obe stránky si
vyžadujú tréning. Pravidelné cvičenie nedovolí pamäti zabúdať, ale neustále upevňuje
to, čo sa snažíme naučiť. Zároveň je to fyzický tréning, ktorý pravidelnosťou zlepšuje
jemnú motoriku a posilňuje svalstvo, aby bolo schopné zvládať stále vyššiu náročnosť.
Či už ide o prácu rúk v prípade klávesových a strunových nástrojov, svalstvo pier u
plechových dychových nástrojov, či bránicové dýchanie u všetkých dychových nástrojov
a tiež pri speve. Dieťa, ktoré sa cvičeniu venuje pravidelne napreduje oveľa rýchlejšie
ako to, ktoré cvičí len občas. A, samozrejme, títo žiaci potom výrazne vynikajú a
dosahujú výborné výsledky nielen na koncertoch školy, ale tiež na interpretačných
súťažiach. Okrem pravidelnosti je však dôležité sa naučiť cvičiť efektívne. Je potrebné
cvičiť tie veci, ktoré potrebujeme zlepšiť, nie prehrávať dokola to, čo nám ide. Najhoršie
je, ak dieťa cvičí nesprávne a s chybami. V takom prípade si vlastne chyby a zlozvyky
upevňuje. Za týchto okolností by bolo snáď lepšie, ak by necvičilo vôbec. Je preto
veľmi dôležité sústrediť sa na hodinách a počúvať svojho pedagóga, ktorý sa snaží vždy
pomôcť a poradiť. Zapamätať si, čo mi pani učiteľka na hodine hovorila a podľa toho
doma cvičiť. Ak sa toto deje, vidieť v hre na hudobný nástroj veľmi rýchle napredovanie.
Akú motiváciu by si žiakom poradila, aby mali chuť cvičiť aj cez prázdniny?
Ja svojim žiakom vždy poviem, aby si hlavne oddýchli. Nikdy sa veľmi nespolieham na
to, že budú cez letné prázdniny cvičiť. Ale musím ich teraz veľmi pochváliť a povedať,
že ma väčšinou milo prekvapia a po prázdninách prídu a povedia, že keď boli doma, tak
cvičili. Často sa stane, hlavne u starších žiakov, že si sami nájdu skladbu, ktorá ich osloví
a cez letné prázdniny sa ju naučia. Spoločne potom
už len dotiahneme detaily. Snažím sa vyberať žiakom
skladby, ktoré sa im páčia. Potom majú motiváciu si
sadnúť za klavír, lebo si ich chcú vedieť zahrať. Som
presvedčená, že hudba je sama najlepšou motiváciou.
Učíš hrať na klavír aj svoje dve dcéry? Majú
záujem o hudbu, respektíve o iné umenie?
Áno, moja mladšia dcéra prejavuje o hudbu záujem
už od skorého veku. Od malička je denne obklopená
hudbou, a tak je to asi prirodzené. Snaží sa ma
napodobniť a sadá si ku klavíru sama od seba. Horšie
je to už s autoritou, predsa len vlastnú mamu dieťa
vždy bude počúvať menej ako iného učiteľa. Klavír
máme preto taký doplnkový. Venuje sa hlavne spevu
a hre na violončelo. Staršia dcéra zase rada tancuje.
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Spomenieš si ešte na svoje začiatky s hudbou? Bol klavír tvoja jasná voľba odmalička?
Áno, odkedy si pamätám, nikdy som neuvažovala nad iným nástrojom ako klavírom. Moja
stará mama mala doma krásne historické krídlo, ktoré síce nebolo naladené, ale úplne ma
fascinovalo. Viem, že to bol pre mňa sviatok, keď som na ňom mohla počas návštev skúšať
hrať prvé tóny.
Kedy si zistila, že sa chceš hre na klavíri venovať profesionálne?
Asi v siedmej triede na základnej škole. Mama sa so mnou zrazu začala rozprávať o tom,
kam pôjdem na strednú školu. Mala predstavu, že pôjdem na gymnázium. Viem, že som sa
jej vtedy spýtala: „A to teda už nebudem chodiť na klavír?“ Povedala mi: „No už nie, ale
môžeš si hrať doma.“ Vtedy ma chytila panika. (smiech) Povedala som jej, že v žiadnom
prípade nechcem prestať hrať na klavíri a asi to bolo veľmi presvedčivé, lebo vtedy s
pomocou mojej pani učiteľky poprosili profesora Juraja Mašindu z Konzervatória, aby si
ma vypočul. Od toho momentu som chodievala každý utorok poobede do Bratislavy, kde
som sa pod jeho vedením pripravovala na talentové skúšky.
Nemala si teda niekedy ako dieťa „krízu“ a chuť začať robiť niečo iné?
Ale áno, hneď na začiatku v prvom ročníku, keď bolo treba začať hrať dvomi rukami.
(smiech) Samozrejme, nešlo mi to okamžite ako všetko ostatné a bolo treba vyvinúť
nejakú námahu, aby som na to prišla. Začala som vymýšľať a chodila som za mamou, aby
ma odhlásila, lebo mi to nejde. Našťastie, moja mama urobila najlepšiu vec, akú mohla.
Zobrala tú najväčšiu varechu, ktorú sme mali doma a sedela pri mne s tou varechou a veľmi
prísnym pohľadom, kým som tú skladbičku nenacvičila. (smiech) Zistila som, že som to
nakoniec zvládla a odvtedy som už žiadnu krízu nemala. Dodnes som jej za to vďačná!
Dokázala by si si predstaviť život bez hudby?
Určite nie! Hudba je stále so mnou, keď prežívam radosť, ale je aj mojím spoločníkom vo
chvíľach, keď mi je ťažko. Zvyknem sa, takpovediac, „vyhrať zo smútku“.
Aký je tvoj najobľúbenejší hudobný štýl? Čo rada počúvaš?
Vypočujem si rada čokoľvek, čo je kvalitné. Od ľudových piesní, cez dychovku,
populárnu, filmovú hudbu až, samozrejme, po klasiku. Mám veľmi rada barokovú hudbu
a impresionizmus. Páčia sa mi skladby Astora Piazollu. Aj súčasní hudobní skladatelia
komponujú krásne skladby, hlavne v oblasti filmovej tvorby – Hans Zimmer, Vangelis,
Enio Morricone, John Williams. Moji najobľúbenejší hudobní skladatelia však žili v období
romantizmu. V podstate ide vo všetkých prípadoch o slovanských skladateľov – Smetana,
Dvořák, Chopin, Mussorgskij, Čajkovskij. A hudobný skladateľ, ktorého obdivujem
najviac je Sergej Rachmaninov.
A spomedzi modernej populárnej hudby – máš obľúbenú kapelu alebo interpreta?
Mám ich veľa obľúbených, v podstate všetkých, ktorí tvoria hudobne kvalitnú produkciu.
Ak začnem od tých starších, tak sú to Luis Armstrong, Frank Sinatra, Aretha Franklin,
potom interpreti, ktorých skladby zneli v rádiách v mojich mladších rokoch – Abba, Sting,
Lisa Stansfield, Celine Dion, Whitney Huston, Mariah Carey, Gloria Estefan, Rick Astley,
Michael Jackson, Stevie Wonder, Tina Turner, Joe Cocker, skupina Queen, Michal David,
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Elán a nezabudnuteľný Karel Gott... Z dnešných sú to napríklad Beyoncé, Alicia Keys
alebo Adele. Ale teraz viac ako v minulosti počúvam aj českých a slovenských interpretov
– Katku Knechtovú, Simu Martausovú, Petra Cmoríka, Dana Bártu, z kapiel patria medzi
moje obľúbené skupiny Kryštof, Lucie a I.M.T. Smile.
Aké máš plány na leto? Chystáš sa niekam vycestovať?
Pred začiatkom pandémie sme trávili niekoľko rokov po sebe časť letných prázdnin na
ostrove Hvar v Chorvátsku. Našli sme si tam pekný apartmán s úžasnými domácimi,
ktorých už považujeme skoro za svoju rodinu. Minulý rok sme ale zostali radšej doma.
Veľmi by som si želala znovu sa nadýchnuť morského vzduchu, kúpať sa v čistučkej
slanej vode a objať našich chorvátskych priateľov, ale uvidíme, aká bude cez leto situácia.
Podarilo sa mi však kúpiť krásny ovocný sad v
malej horskej dedinke pri Topoľčanoch, kúsok
od nádhernej vodnej nádrže. Takže chystám sa
s mojimi dcérami stráviť leto v prírode, behaním
naboso po lúkach, zbieraním liečivých byliniek,
hríbov a ovocia. Budeme jazdiť na koňoch, kúpať
sa v priehrade, chodiť na výpravy do okolia a
spoznávať zaujímavé miesta. Je to nádherný kraj,
určite sa nebudeme nudiť.
Aká je tvoja najobľúbenejšia forma relaxu
počas letných prázdniny?
Ja milujem more a špeciálne mám v obľube
spomínané Chorvátsko. Vyhovuje mi, že si viem
vždy nájsť miesto, kde nie je veľa turistov a je tam
pokoj a ticho. Stačí mi, že mám možnosť sa s deťmi
vyšantiť v čistej vode a potom si zavesiť sieť medzi
borovice a čítať v nej knihy. Mám veľmi rada aj
chorvátsku kuchyňu, čerstvé ryby, veľa zeleniny a
ovocia a pohárik ich dobrého vínka. Samozrejme,
deti vyhľadávajú rôzne atrakcie, a tak je to vždy
kompromis. Ja osobne však hľadám pokoj a krásu,
či už tú prírodnú alebo umeleckú v podobe historických pamiatok.
Čo by si kolegom, žiakom aj ich rodičom odkázala na záver školského roka k letným
prázdninám?
Prajem im, aby si každý prázdninový deň užili, najlepšie niekde vonku v prírode a v kruhu
priateľov. Nech navštívia všetkých blízkych ľudí, s ktorými sa nemohli kvôli pandémii
stretávať. Žiaci nech nechajú mobily doma a nech sa zabávajú osobne s kamarátmi.
Nech sa všetci tešia a vychutnávajú si život naplno a, samozrejme, nech zostanú zdraví!
Mgr. art. Zuzana Spodniaková, PhD.

17

BÁSNICKÉ OKIENKO #1
DEŇ MATIEK
9. 5. 2021

Báseň pre mamu
Sedmokrásky

Milá moja mamička,
dám Ti dnes pusu na líčka.

Za tichého rúška noci
Vybrala som sa po kvety na lúku
Pre mamičku, ako darček
Ako drobnú odvetu

Veď Ty si moja jediná,
spolu sme skvelá rodina!
Z celého srdca Ti lásku dám,
veď aj Ty si stále dobrá k nám.

Za každú vec čo pre mňa mama
S veľkou láskou spravila
Kvetinku som z drobnej trávy
Do kytice vložila

Vždy ma rozosmiať vieš,
a odstrániť zlú náladu tiež!

Za každý kúsok radosti
Šťastia ba i lásky
Máme teraz v celom dome
Všade samé sedmokrásky

Nechcem nikdy žiadnu inú,
objednávaš mi najlepšiu čínu.
Mám Ťa veľmi rada,
veď si moja mama!

Jana Habalová, LDO

Alžbeta Chadimová, LDO
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Obrázok:
Dávid Varga, VO

Obrázok:
Lea Poszert- Schwarzová

Pre mamičku
Na Deň matiek pokladničku,
otvorila som pre mamičku.
Peniažky som pozbierala,
do obchodu utekala.
Kúpiť voňavú kytičku
a napísať k nej kartičku:
„Ďakujem ti mamička,
z celého srdiečka,
za Tvoju lásku, starostlivosť,
obetu i spravodlivosť.
Za dni hravé, za dni šťastné,
za rozprávky tvoje vlastné.
Za to, že vždy stojíš pri mne.
Ľúbim ťa úprimne!“
Z celého môjho srdiečka,
patrí Ti táto kytička.
Dám Ti k nej božtek na líčka,
pretože Ťa ľúbim, mamička!
Veronika Liptáková, LDO

O mame (a o viniči)
Keď otvorím kalendár,
vidím sviatok známy nám.
Spomínam si z veselosti,
na posledné udalosti.
Tak trochu sme poškodili ten tvoj vzácny vinič.
Na spýtavý tvoj pohľad sme odvetili – „My nič“!
Dnes ráno sa strhla mela,
tvoj chránenec koreň nemá.
A vtáčiky za plotom,
odplašil pes brechotom.
Všetky tieto katastrofy,
rozdelíme medzi strofy.
Húpajúc sa na lane,
vznikla báseň o mame.
Prijmi teda túto báseň z lásky
a radšej nemaj žiadne otázky!
Lujza Tychánska, LDO
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Môj Beník
Mojím snom, odkedy si pamätám, bolo mať
psíka. Keď sme sa presťahovali z bytu do domu, tak sa
mi to konečne splnilo. Dostala som psíka! Môj Edko
je super spoločník, ale občas je to lenivec. Po roku sme
sa preto rozhodli, že by bolo fajn mať ešte jedného
psíka. Edkovi bude veselšie a nám tiež. Budeme mať
ďalšieho kamoša. A tak k nám do rodiny pribudol
Beník. Bolo to skvelé! Edko a Beník – obidvaja rasa
bostonský teriér z chovnej stanice, každý z inej, každý
iná povaha, ale naši! Beník bol dokonalý psík. Keď
mal jeden rok začal s chovateľkou chodiť na výstavy.
Veľmi sa mu darilo. Vyhral veľa cien a pohárov. Bol to
šampión. Cestoval po Európe. Stal sa z neho krycí psík
(to znamená, že si ho vybrali z inej chovnej stanice, tam sa skamarátil s fenkou a
mali spolu šteniatka). Beníček mal neskutočne veľa energie. Každý deň s ním bola
zábava. Rád sa hral, naháňal, bol za každú srandu. Hneď, ako počul, že ideme na
prechádzku, pribehol a čakal pri dverách. Prechádzky mal veľmi rád. Rád sa hral
aj s inými psíkmi. Mal veľa psích kamošov a kamošiek. Venovali sme sa agility.
Najviac na svete miloval (okrem nás) náš bazén a kúpanie v ňom. Bol dokonalý
plavec a potápač. Celé leto by bol najradšej vo vode. Skákal za loptičkou, plával
proti prúdu. Nikdy nebol unavený. Nikdy nebol chorý.
Ale...
Vo februári nám Beníček nečakane umrel, mal iba tri roky. Bez neho je doma veľmi
smutno. Všetkým neskutočne chýba. Edko ostal bez svojho parťáka. Rozhodli sme
sa preto, že si domov privedieme Beníkove šteniatko. Už je na svete, ale ešte je
veľmi maličké, a tak si chvíľku musíme na nášho Maxíka počkať. Tešíme sa, opäť
tu budeme mať veselo!
Edko bude mať kamoša, s
ktorým sa bude hrať.
Na Beníčka však nikdy
nezabudneme.
Zostalo
nám veľa krásnych a
veselých spomienok.
Na pamiatku Beníka
(23. 7. 2017 – 10. 2. 2021)
Dominika Chalupková,
HO

20

ZÁHADA ZMIZNUTÉHO BRUMÍKA
Jednoaktovka o labužníkoch
POSTAVY:
Rebeka
Anežka – sestra Rebeky
Mama – mama Rebeky a Anežky
Timea – kamarátka Rebeky, Igorova sestra
Igor – kamarát Rebeky, Timein brat
Albín – kamarát Rebeky
1. OBRAZ
Rebeka vbehne do izby, Igor, Anežka, Timea
a Albín odpočívajú.
REBEKA: Pomóc!
IGOR: Čo sa stalo?
ANEŽKA: Si v pohode?
Obrázok:
TIMEA: Žiješ?
Mirka Baricová, VO
REBEKA: Niekto-mi-zjedol-Brumíka!
Zahrá tragická hudba.
ALBÍN: To je strašná hlúposť.
IGOR: Tak za toto panikáriť... No tak ako...
REBEKA: Mohla by som páchateľa odhaliť s vami... Ale nie, tá sláve nech je moja.
Príde mama.
MAMA: Sušienky!!!
Timea pozrie na Rebeku.
TIMEA: Tie iba tvoje nebudú...
2. OBRAZ
Rebeka si fotí stôl, prídu za ňou Albín a Anežka.
ALBÍN: Už aj toto je v móde? Najskôr selfíčka, teraz fotiť si stoly... Tá dnešná generácia...
ANEŽKA: Ja viem že môj stôl je krásny, ale keď je to v móde, fotím iba ja!
REBEKA (v duchu): Ona hovorí, že nemôžem fotiť jej stôl? ŽE NEMÔŽEM? Neznášam
to malé decko...
Po desiatich sekundách:
Máš pravdu, Anežka... Ale dáš mi ešte z tých tvojich rakúskych sladkosti, však?
ANEŽKA: Jasné!
Do izby vbehne Igor, Timea ide o chvíľu za ním.
IGOR: Nevideli ste Anežku?...
Uvidí Anežku.
IGOR: Áááá... Tu si!
REBEKA: Dobre, Anežku máš tu, ale kde sú sušienky?
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Timea vykukne spoza Igora s plnými ústami.
TIMEA: Už nie sú...
Albín si tresne po čele.
ALBÍN: Keby prestali vyrábať sladkosti, si do päť minút mŕtva, to ti garantujem...
IGOR: Odskočím si na WC... Hneď som naspäť...
Timea uvidí na kuchynskej linke Raffaelo.
TIMEA: To je Raffaelo? To vyzerá dobre...Dám si!
Všetci prevrátia očami.
3. OBRAZ
Všetci okrem Rebeky a Igora sa v obývačke napchávajú Raffaelom. Príde Rebeka.
REBEKA: Po dlhom pátraní a prehľadávaní na mieste činu som prišla na to, že páchateľom je... Dobre, neviem, na nič som neprišla... Dajte mi niekto Raffaelo na nervy...
Zoberie si z krabičky posledné Raffaelo, napchá si ho do úst, všetci sa na ňu pozrú.
ALBÍN: To bolo pre Igora!
Príde za nimi Igor.
IGOR: Kto minul toaletný papier?
ALBÍN: Keď som tam bol ja, ešte tam bolo veľa.
ANEŽKA: Ja mám vlastný. Ružový! Od toaletných špecialistov.
Timea preglgne, všetci sa na ňu pozrú.
TIMEA: Ten papier... Nebol... Na jedenie?!
IGOR: Prosím?
TIMEA: Ale nič... Neviem, kde je ten papier.
IGOR: Už som sa zľakol.
Igor sa pozrie na krabičku s Raffaelom.
IGOR: To máte odkiaľ?
ALBÍN: (ukáže na Timeu) To tu tvoja sestrička našla na kuchynskej linke, skoro všetko ti
to zjedla, ja som mal iba jednu...
IGOR: To bol darček pre mamu! Timea, prečo všetko zješ?!
ALBÍN: Tak nehnevaj sa, ale to ti naozaj došlo až teraz?
REBEKA: Dobre, neriešme teraz Timeu, radšej poďme chytiť zlodeja Brumíkov!
ALBÍN: Tak ako vážne? To chceš naňho spraviť pascu?
REBEKA: Bingo!
ANEŽKA: Ale moje sladkosti z toho vynechajte! Tie mám až z Rakúska! To je iná kvalita!
IGOR: Neboj sa, ochránim ich, v mene nášho kamarátstva!
ALBÍN: Tak určite, iba kamarátstva...
IGOR: Tak dobre, Albínko...
ALBÍN: Moje meno do toho neťahaj, dobre Igorko?
IGOR: No keď si na to taký alergický...
Všetci okrem Albína sa smejú.
4. OBRAZ
Všetci okrem Anežky stoja v miestnosti, na zemi sú porozkladané veci na pascu, Rebeka sa
ju snaží postaviť.
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REBEKA: Dobre, všetko je postavené, kamery sú zapnuté. Timea, ešte mi podaj toho
Brumíka.
Timea sa napcháva Brumíkom.
TIMEA: Akého?
Rebeka prevráti oči.
REBEKA: Igor, podaj mi, prosím, záložného!
Aj Igor sa napcháva Brumíkom, všetci okrem Rebeky sa smejú.
IGOR: Prepáč, asi to máme v rodine...
REBEKA: Mňa z vás klepne! Celý deň sa tu s tím babremALBÍN: -Vlastne to boli dve minútyREBEKA: -To je to isté!
ALBÍN: Čo si mala z matiky?
REBEKA: Každý, kto by mal počítať tvoje sprosté a nezmyselné hlášky, by prestal na
čísle milión... Ja som z vás na dne...
Spoza opony sa ozve mama.
MAMA: Druhá várka sušienok!
REBEKA: Aspoň niečo pozitívne!
ANEŽKA: Kto je tu pozitívny?
ALBÍN: Timea určite nie, tej chutí stále...
IGOR: Albín!
ALBÍN: Dobre, dobre. Poďme si radšej dať tie sušienky...
5. OBRAZ
Všetci prídu za mamou, jedia sušienky, iba Rebeka smutne sedí na stoličke. Príde k nej
mama.
MAMA: Čo sa stalo?
REBEKA: Niekto mi zjedol Brumíka. A ja neviem prísť na to, že kto...
MAMA: Toho, čo bol na stole?
REBEKA: Áno!
MAMA: Jáj, ja som myslela, že ten bol pre mňa! Na Deň matiek!
Príde za nimi Anežka.
ANEŽKA: Mama, ty si fakt myslíš, že by ti Rebeka, ktorá nemyslí na nikoho okrem
seba kupovala Brumíka?
MAMA: Prepáč, ale je to tvoja sestra, nemusela by si o nej takto hovoriť.
REBEKA: (klame) Veď ja som ti ho chcela dať! Iba som sa bála, že ho zjedol niekto z
mojich kamarátov...
Mama sa otočí na Anežku, Rebeka jej spoza maminho chrbta vyplazí jazyk. Albín, Igor a
Timea sa začnú smiať.

KONIEC
Jana Habalová, LDO
Gabriel Hudík, LDO
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BÁSNICKÉ OKIENKO #2
DEŇ OTCOV
20. 6. 2021

Básnička pre ocka
Pamätáš si ocko, keď som bola malá?
Pritúlil si si ma do náručia, keď som sa v noci
bála.
Učil si ma prvé slová, krôčky
a čítal si mi rozprávočky.
Ocko môj najdrahší, povedať Ti chcem,
že sme super dvojka, s tebou sa vždy zasmejem.

Je to ale môj ocko,
silný ako macko.
Srdce má veľké ako svet,
a preto chcem povedať hneď:
Ďakujem Ti za všetko,
s hrdosťou dcéry vravím, toto je môj otecko!
Veronika Liptáková, LDO

Pri telke sedíme, hokeju fandíme,
ale pri domácich úlohách sa vadíme.

Óda na tatina
(moja báseň v próze...)
Vždy, keď sa u nás niečo stratí, zavoláme jednoducho tatina. Ten to najčastejšie nájde do
piatich minút, bez ohľadu na to, ako komplikovane je to niekde stratené. Už niekoľkokrát sa nám
stalo, že sme čosi sami hľadali po celom dome (najčastejšie mamin telefón) asi pol hodinu, no
aj tak neúspešne. Až do chvíle, kým nezačal hľadať tatino. Potom to už bol spolovice vyriešený
prípad!
Rovnako to je u nás doma aj s opravovaním. Tatkovi to ide naozaj dobre, ten u nás doma
opravuje najčastejšie. Mamina skôr šije, no a my ostatní v tejto domácnosti (teda deti a morčatá,
aby som bola presná), sme na opravovanie ľaví... Takže bez tatina by náš dom vyzeral asi tak max
ako šrotovisko.
Tatino okrem hľadania a opravovania robí pre nás, samozrejme, ešte mnoho iných vecí,
napríklad nám zarába na živobytie. Ale sú tu aj tie menšie drobnosti – hrá s nami spoločenské hry,
pozerá s nami filmy, občas nám urobí skvelú večeru a ešte mnoho ďalšieho.
Preto keby sme si to mali zhrnúť – keby sme nemali tatina, zjavne by sme bývali na
skládke odpadu, všade by sme mali poničený nábytok a postrácané veci, a mamina by z nás sama
už asi dostala infarkt.
Takže áno, tatinovia sú naozaj skvelí! :-)
Jana Habalová, LDO
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S RÚŠKOM, ČI BEZ?
Stará francúzska pieseň bola prvá skladba ktorú som so sestrou Monikou hrala v
tomto školskom roku – ja na klavíri, ona na flaute. Začali sme ju cvičiť dva týždne pred
koncertom, ktorý sa mal konať naživo. Ešte v ten víkend sa ale sprísnili opatrenia, kvôli
ktorým sa koncert zrušil. Onedlho nato sme sa dozvedeli, že bude online. A tak nás mamina
zobrala na nahrávanie. Párkrát som si to s Monikou prehrala a išli sme nahrávať. Najskôr
sa pani učiteľky rozhodovali, či nás nahrajú s rúškom, alebo bez neho.
„S rúškom!“ – komentovala Monika – „Budeme mať spomienku na covid!“
(Úprimne, ja už mám na covid spomienok viac než dosť. A nie veľmi príjemných. Karanténa
liezla na nervy všetkým, vrátane rodičov a rúška v škole všetkým, vrátane detí...)
Nakoniec sa pani učiteľky dohodli, že nás nahrajú dvakrát – raz bez rúška a raz
s ním. Úplne prvýkrát sa nám to ale podarilo zahrať bez chyby a pani učiteľka zvolala, že
takto dobre sme to s Monikou ešte nezahrali. Ale aj tak sme to išli nahrať ešte druhýkrát
s rúškom. To už (asi kvôli rúšku) nebolo také dobré. Tak sa rozhodlo, že na koncert pôjde
prvá nahrávka a druhá (na Monikino potešenie) bude covid spomienka. A už keď sme
odchádzali, zrazu pozerám – noty som si zabudla v triede na nahrávaní, a tak som po ne
bežala naspäť, lapajúc dych pod rúškom.
Aj moje druhé nahrávanie sprevádzala strata nôt, avšak horšia. Toccatinu som
nahrávala úplne nečakane. Keď si ju pani učiteľka odo mňa vo štvrtok na hodine vypočula,
rovno mi povedala nech prídem na druhý deň na nahrávanie. Keď sme v piatok asi o piatej
vyrážali, mamina schmatla a hodila do auta kolobežku, že ona má poradu a domov prídem
sama. Tak som pokrčila plecami, zobrala si rúško (ktoré sa mi k oblečeniu mimochodom
vôbec nehodilo) a nasadla do auta. Mamina ma pustila na kolobežke pred vchodom do
areálu ZUŠ, rúško som natiahla cez ruku, krížom doň som vopchala noty a prifrčala k
vchodu, kde som si zaparkovala kolobežku. Natiahla som si na tvár rúško, vošla som
do ZUŠ-ky, pekne krásne docupitala k triede, keď vtom zrazu – noty nikde! Vynoril sa
mi obraz sťahovania rúška z ruky pred školou – vôbec som si neuvedomila, že v ňom
neboli žiadne noty! Musela som ich niekde stratiť! Tak som rýchlo zaradila spiatočku,
dobehla ku kolobežke a vystrelila na nej hľadať noty, povaľujúce sa niekde pri škole – ak
ich dovtedy neodniesol vietor až niekam k obecnému úradu. Moja záchranná akcia bola
napokon, našťastie, úspešná. Ale rozhodla som sa viac neriskovať. Keď som z nahrávania
odchádzala, dala som svoje noty do úschovy radšej pani učiteľke, lebo som neplánovala ich
po ceste zase niekde stratiť... Môj nový poznatok ma totiž poučil o tom, že rúško, skrátka,
nie je kabelka a treba v ňom nosiť tvár, nie noty!
Jana Habalová, LDO

Obrázok:
Timur Káčer
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Absolventi 2020/2021
Srdečne blahoželáme všetkým absolventom a prajeme im veľa ďalších úspechov
a radosti v štúdiu i osobnom živote!
„Umenie života je tešiť sa z malého šťastia.“
			
(Phil Bosmans, belgický spisovateľ)
Hudobný odbor
Bánošová Laura – 4. ročník / 2. časť, ped. Mgr. art. Magdaléna Izakovičová, ArtD.
Baricová Miroslava – 4. ročník / 2. časť, ped. Mgr. Daniela Škottová
Bognárová Adela – 4. ročník / 2. časť, ped. Mgr. Zuzana Čambálová
Buzek Jerguš – 4. ročník / 2. časť, ped. Mgr. art. Agnesa Janovičová, PhD.
Fekete Samuel – 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Hudec, DiS. art.
Haluška Dominik – 4. ročník / 2. časť, ped. Evamária Reichelová
Križanová Paula – 4. ročník / 2. časť, ped. Evamária Reichelová
Prokajová Karolína – 4. ročník / 2. časť, ped. Želmíra Kovácsová
Studeničová Lea – 4. ročník / 2. časť, ped. Mgr. Daniela Škottová
Tomčíková Renáta – 4. ročník / 2. časť, ped. Mgr. art. Agnesa Janovičová, PhD.
Zajíčková Adela – 4. ročník / 2. časť, ped. Mgr. Daniela Škottová
Šidelská Barbora – 4. ročník / II. stupeň, ped. Žofia Šoková, DiS. art.
Výtvarný odbor
Baricová Miroslava – 5. ročník / 2. časť, ped. Bc. Marek Polgár
Cabúk Branislav – 5. ročník / 2. časť, ped. Bc. Marek Polgár
Guothová Karolína – 5. ročník / 2. časť, ped. Mgr. Emília Steinhübelová
Kováčová Ema – 5. ročník / 2. časť, ped. Mgr. Emília Steinhübelová
Mc William Alex – 5. ročník / 2. časť, ped. Bc. Marek Polgár
Studeničová Lea – 5. ročník / 2. časť, Bc. Marek Polgár
Tomčíková Renáta – 5. ročník / 2. časť, ped. Bc. Marek Polgár
Varga Dávid – 5. ročník / 2. časť, ped. Bc. Marek Polgár
Vydra Alex – 5. ročník / 2. časť, ped. Mgr. Emília Steinhübelová
Literárno-dramatický odbor
Antalíková Abigail – 4. ročník / 2. časť, ped Roman Müller, DiS. art.
Čambálová Alexandra – 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Müller, DiS. art.
Horáková Natalie Victoria – 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Müller, DiS. art.
Chlpáňová Katarína – 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Müller, DiS. art.
Kubalcová Simona – 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Müller, DiS. art.
Malušová Nela – 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Müller, DiS. art.
Poszert Schwarzová – Lea 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Müller, DiS. art.
Šimonová Katarína – 4. ročník / 2. časť, ped. Roman Müller, DiS. art.
Jurikovičová Alexandra – 4. ročník / II. stupeň, ped. Tomáš Sloboda, DiS. art.
Kováčová Tereza – 4. ročník / II. stupeň, ped. Tomáš Sloboda, DiS. art.
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Absolventské práce žiakov
výtvarného odboru

Alex Vydra - Oheň - procesuálne umenie
Karolina Guothová - Nekonečno - perspektíva

Dávid Varga - Krajina
Renáta Tomčíková - Husle
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Ema Kováčová - Návrh šiat - Steam punk

Lea Studeničová - Návrh šiat - Lesný elf

Alex Mc William - Návrh auta no.1
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Braňo Cabúk - Macko Pú
v kubizme

Mirka Baricová - Dwarves

Mirka Baricová - Dwarves

Mirka Baricová - Dwarves

Mirka Baricová - Dwarves
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