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Milí naši čitatelia, vážení
rodičia a predovšetkým
skvelí žiaci našej
ZUŠ-ky,
končí sa nám školský rok,
ktorý sa niesol v znamení
obmedzení, chorôb a
skromnejšej dochádzky z
dôvodu stále pokračujúcej
covid pandémie. Ale bol
to aj rok poctivej prípravy
po obývačkách a detských
izbách na koncerty a podujatia, ak by sa naskytla možnosť vystupovať. A
sláva, stalo sa! Od marca sme si my, pedagógovia, a hlavne žiaci vychutnávali
ten pocit, keď deti stáli na javisku a za dobre vykonanú prácu zožali potlesk.
Potlesk za to, že kým sa ich vrstovníci po skončení vyučovania išli zahrať do
prírody alebo do družiny, naše deti utekali do ZUŠ-ky nacvičovať skladby,
opakovať prednesy a cvičením sa vypotiť na sále. Zrejme práve preto, že
ich to baví, podávajú krásne výkony a tešia nimi rôzne vekové kategórie
obyvateľov Bernolákova na interných a ďalších koncertoch, divadelných
predstaveniach či iných podujatiach v rámci života našej krásnej obce. V
tanečnom odbore sme sa konečne po dvoch rokoch dočkali dlhoočakávaného
koncertu v spolupráci tanečného a výtvarného odboru. Vytvorili sme
spoločné dielo, spoločnú umeleckú prácu. Pohľad na skvelé výkony mojich
žiakov ma dostal do kolien. Deti boli úžasné a nevedeli sa dočkať, kedy
sa dostanú na javisko. Bola aj tréma, ale tá s tým akosi súvisí. Tak to učím
žiakov. Ďakujem touto cestou rodičom, ktorí podporujú svoje deti v tejto
náročnej umeleckej práci. Bez ich podpory by to nešlo. Prázdniny po takto
odvedenej práci budú určite zaslúžené. Preto vám všetkým prajem veľa
oddychu, krásnych zážitkov pri spoznávaní našej slovenskej alebo cudzej
krajiny. Prajem vám veľa letnej pohody v kruhu vašich rodín a priateľov.
Želám, čo najmenej smutných udalostí, aby sme sa v budúcom školskom
roku stretli v čo najväčšom počte a pri plnom zdraví.
Krásne leto všetkým!					
						
ped. Jozef Manák, DiS. art., TO
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Ako sme súťažili v Kremnici
Už je to pár týždňov,
čo sme sa zúčastnili na
husľovej súťaži v Kremnici.
Jožko Farkaš, jeho ocino,
pani učiteľka Škottová a ja
sme boli súčasťou karavány.
Súťaž sa konala 29. apríla na
Základnej umeleckej škole
v Kremnici – neveľkom
historicky pútavom meste.
Registrácia
prebiehala
hladko a už o ôsmej hodine
ráno mohla začať naša prvá kategória. Zatiaľ, čo som riešil určité
organizačné náležitosti, Jožko sa rozohrával a rozohrieval. Z jeho
hry bolo cítiť nervozitu a mierne pochybnosti. Veľmi rýchlo som mu
vysvetlil, že sme veľa a dlho trénovali práve pre túto udalosť. Taktiež
som mu spomenul, že báť sa je ľudské a že chyby sa môžu vyskytnúť,
no najdôležitejšie je ukázať porote vášeň pre interpretovanú hudbu!
Porota sa skladala z pedagógov Vysokej školy múzických umení a
slovenských bývalých husľových sólistov. Po rozohraní sa sme si pozreli
a najmä vypočuli ďalších súťažiacich. Veková hranica súťažiacich v
prvej kategórii bola od päť do desať rokov. Vekový rozptyl bol veľký,
no prekvapivo boli výkony v
kategórii veľmi vyrovnané.
Žiaci pôsobili neuveriteľne
sebaisto a vedeli prečo sú
tam. Dá sa usúdiť, že každý
mal nesmierny záujem o
hru na husliach a vysokú
mieru súťaživosti. Mnohí
z uchádzačov predviedli
veľmi dôslednú kontrolu
tónu, istotu hry v rýchlych
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tempách a bezchybné pamäťové
schopnosti. Po zhruba siedmich
vystupujúcich
uchádzačoch
sa
predviedol
aj
Jožko.
Napätie sa dalo krájať! Náš
súťažný repertoár sa skladal z
Riedingovho Koncertu h-mol.
Dve kontrastné časti (rýchla
a pomalá) zazneli sebaisto s
dávkou originality, intonačnej
prispôsobivosti a vysokej miery
emocionality. Po odohraní diela
porota vyzdvihla jedinečnú
muzikalitu, spracovanie diela z
interpretačnej stránky, kontrolu a
veľmi prepojenú hru s klavírom.
Z týchto faktorov sa dalo usúdiť
mnohé. Napríklad aj to, že žiak rozumel interpretovanému dielu
alebo, že príprava bola bez chýb a zrozumiteľná. Jožkov výkon bol
teda odsúdený na úspech – získal zlaté pásmo, z čoho sme mali všetci
radosť. No neostalo iba pri chvále. Porota Jožkovi poradila, ako lepšie
pracovať s pravou rukou (to je tá, v ktorej drží huslista sláčik) a dostali
sme pozvanie na súťaž aj na budúci rok – vraj sú zvedaví, čo Jožko
predvedie. Tešili sme sa zo vzornej reprezentácie. Moja vďaka patrí
hlavne Jožkovi a jeho rodine za vypočuté a trpezlivo vycvičené hodiny
huslí, ktoré boli vskutku intenzívne počas celého roka. Vďaka patrí aj
pani učiteľke Škottovej za muzikalitu, istotu pri hre a jej pomoci pri
interpretácii, ako aj šikovnosti v pripravovaní sa na toto podujatie.
V neposlednom rade ďakujem riaditeľstvu za prejavenú dôveru v
schopnosti všetkých zúčastnených. Čím skôr sa chceme na súťaž
opäť vrátiť, nazbierať nové skúsenosti a zmerať si sily so šikovnou
konkurenciou.
ped. Mgr. art. Jakub Chlepko, HO
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Kúzlo priateľstva
Kde bolo, tam bolo, kdesi za
siedmimi horami a siedmimi
dolami, bolo raz jedno nádherné
mestečko (ale muselo to byť v
Taliansku, pretože tam sa mi
páči úplne najviac!). Žilo sa
tam úžasne. Medzi ľuďmi tu
vládli láska a priateľstvo. Všetci
boli šťastní a jeden druhému
s radosťou pomáhali. Jedného
dňa však bolo všetko úplne naopak. Nebo bolo zamračené a akoby sa
všetka milosť z tohto miesta vytratila. Každý zrazu miloval len sám seba.
Našťastie, až na pár výnimiek, ktorí ešte stále pociťovali lásku k druhým
ľuďom. Dali sa dokopy a vytvorili Partiu, ktorá mala rada všetkých. Na
svojich stretnutiach sa spoločne snažili prísť na to, čo sa to vlastne v ich
mestečku deje. Pri svojich prieskumoch v teréne sa dostali na povalu
jedného historického malebného domu, kde našli veľmi starú knihu o
histórii mesta. V nej sa dočítali o kliatbe, ktorá sa stane raz za tisícročie
– kliatbu, kedy mestečko plné lásky posadne egoizmus, pretože ľudia
si prestanú vážiť dobro, ktoré majú. Zistili, že sa dá zastaviť len tak, že
lásku cítiaci dobrovoľníci vyčaria kúzlo priateľstva. Nevedeli však, ako
sa také kúzlo robí. Všetci členovia Partie, ktorá mala rada všetkých, sa
preto rozhodli, že ho skúsia objaviť, tak ako túto knihu. Vyšli do ulíc a
začali ostatným ľuďom nezištne pomáhať, deliť sa s nimi o svoje šťastie
a zdieľať lásku – robiť všetko to, čo podľa nich priateľstvo znamená. Po
celom dni však museli skonštatovať, že to, bohužiaľ, nefungovalo. No
keď sa na druhý deň ráno úplne vyčerpaní zobudili, nestačili sa čudovať
vlastným očiam. Skutočne sa to stalo! Objavili kúzlo priateľstva! Vďaka
pôsobeniu ich obetavej námahy a dobrých skutkov sa do mestečka cez
noc vrátili radosť, láska a pomoc – priateľstvo, ktoré dokáže, aj keď je v
menšine, napokon premôcť akúkoľvek zlú silu. Všetko bolo opäť tak ako
predtým, ba ešte lepšie! Aspoň na ďalších tisíc rokov...
Ema Dorota Hudáková, LDO
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Náš úspešný BRASS QUARTET
BRASS QUARTET našej ZUŠ
Bernolákovo v zložení žiakov
Andrej Varga (trúbka), Filip Szakasz
(trúbka), Gabriel Kováč (pozauna),
Timotej Števove (barytón) pod
pedagogickým vedením pánov
učiteľov Romana Hudeca, DiS. art.
a Andreja Kováča, DiS. art. získali
na Festivale komornej hudby ZUŠ,
ktorá sa konala 6. až 9. júna v Čadci
na Základnej umeleckej škole Jozefa
Potočára Čadca, Cenu festivalovej
rady, ako aj zlaté pásmo v kategórii
A2. Obe ocenenia im udelila
Festivalová rada FKH Čadca 2022 Sekcie zoskupenia drevených
hudobných nástrojov.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
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BÁSNICKÉ OKIENKO

Spolu
Vonku v prírode je krása,
každý kvet na nás usmieva sa.
Všade samá voňavá zeleň,
zajac, líška a nájde sa aj jeleň.
Keď ideš ďalej svetom,
stáť ich nájdeš za tým lesom.
Tam pri konci údolia,
stoja dávni priatelia.
Aj po takých dlhých rokoch,
po životných krokoch,
spomínajú na staré časy,
aby aj naďalej hľadali správne trasy.
A čo nevedia povedať slovami,
vyslovia úprimnými očami.
Stáli by tam aj večne,
spolu im je totiž bezpečne.
Petra Baculáková, LDO
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Rozhovor
Stanislava Čikelová, DiS. art.
„Spev je pre mňa doslova liek.“
Vždy, keď ju stretnete, obdarí vás
žiarivým srdečným úsmevom. Jej
pozitívna energia je vysoko nákazlivá a
zaručene vám bude vďaka nej do spevu!
Práve ten je jej srdcovou záležitosťou,
rovnako ako jej krásna záhradka a
domáci miláčikovia, vrátane manžela!
Miluje svoju rodinu, priateľov a tiež
slniečko a vodu. Preto vám práve v
letnom čísle nášho školského časopisu
prinášame rozhovor so slniečkom
našej ZUŠ-ky – pani učiteľkou spevu
Stanislavou Čikelovou!
Čo alebo kto vás priviedol k spevu a ako dlho sa mu už venujete?
Spevu sa venujem odkedy si vlastne pamätám. U nás doma sa spievalo a hralo
pri každej možnej príležitosti, na oslave či počas sviatku. V detstve sme so
sestrou Evkou zaspávali tak, že namiesto rozprávky sme si spievali, až kým sme
nezaspali. :)
Čo je pre vás na speve ako umení to najkrajšie?
Spev je pre mňa doslova liek, terapia. Cítim pri ňom pokoj a radosť. Spievanie
totiž poskytuje organizmu „správne“ vibrácie, ktoré zvyšujú našu životnú
vitalitu. V neposlednom rade som preto vďačná a šťastná, že toto všetko môžem
ďalej odovzdávať deťom prostredníctvom učenia.
Aký hudobný žáner sa vám v speve najviac páči?
V každom žánri sa nájde niečo, čo ma vie chytiť za srdce a v každom si viem
nájsť to svoje. Zimomriavky mi môžu nabehnúť aj pri altajskom speve. :) Mám
však veľmi rada operu, folklór, jazz, pop... Vidíte, nemám to exaktne vyčlenené,
keďže je možné počúvať tak veľa úžasných žánrov. :)
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Máte svoj spevácky vzor?
Môj profesijný a ľudský vzor bola a je moja pani profesorka Alžbeta Bukoveczká.
Kto sú vaši obľúbení
slovenskí a zahraniční
speváci a speváčky?
Ako dieťa som počúvala
Marie
Rottrovú,
Vondráčkovú, Dubasovú,
Lipu, Hamela, Filipa.
Luciu Pop... Je toho dosť.
Spomedzi zahraničných
ma oslovili Kate Bush,
Diana
Kral,
Jelena
Obrascovova, Noah, Sade,
Mariza, Phil Collins a
inštrumentalisti, ako John
Patitucci, Dave Weckl, Chick Corea, Herbie Hancock, Miles Davis .kapelky.
Radiohead, Incognito, Queen, Police, Beatles, Prúdy...
S akým interpretom by ste si najviac chceli zaspievať?
Farinelli a Freddie Mercury.
Akú pieseň, ktorú ste kedy spievali, máte najradšej a prečo?
Milujem Verdiho a Mozartove Requiem. V týchto dielach je obsiahnuté všetko.
Skúšali ste si niekedy napísať aj vlastnú pieseň?
Na to som si netrúfla.
Zažili ste niekedy pri spievaní aj nejaký vtipný zážitok alebo moment?
Určite! Na koncerte mi v Bachovej árii Er barme dich mi na fráze ,,Main Got“,
preskočil hlas a ten smiech v sále bol úžasný! :)
Nemali ste niekedy ako speváčka strach, že pri spievaní na pódiu zabudnete
slová piesne alebo sa vám napríklad bude chcieť kašľať či kýchnuť?
Interpret na pódiu sa s takýmito myšlienkami stretáva pomerne často. :)
Spievate si často aj sama doma?
Áno, hmkám si, aj keď kŕmim sliepky! Najčastejšie však v kuchyni. :)
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Vďaka čomu je vám momentálne v živote najviac „do spevu“?
Som nesmierne šťastná z úspechov mojich študentov. Na hodiny spevu chodia s
radosťou a elánom pracovať na sebe a zdokonaľovať sa.
Čo vás priviedlo k učeniu spevu?
Život. :)
Môže sa pri poctivom cvičení naučiť spievať každý, alebo to bez istej dávky
talentu nie je možné?
Istá dávka talentu je nesmierne potrebná a je dôležité, aby dieťa spĺňalo základné
kritériá pre úspešné štúdium. Samozrejme, spievať však môže každý. :)
O aké piesne majú na speve žiaci najviac záujem?
To je rôzne, záleží na konkrétnom študentovi. :)
Môžu si žiaci piesne vyberať sami alebo im ich vyberáte vy?
Na začiatku štúdia žiakom piesne vyberám, neskôr ich vyberáme spolu a keď je
dieťa staršie, vyberá si skladby aj samo, vždy to však spoločne preberieme.
Čo robí pri učení spevu žiakom najväčší problém?
Odísť z hodiny. :)
V čom je iné učenie speváckeho zboru ako individuálne vyučovanie, okrem
počtu žiakov?
Individuálne hodiny sú nesmierne cenné, nakoľko sa učiteľ venuje žiakovi jeden
na jedného. Koncentrácia žiaka je na maxime, a tak danú problematiku pochopí
rýchlo a efektívne.
Navštívili ste so žiakmi
tento rok aj nejaké
spevácke súťaže?
Áno, niekoľko a úspešne.
Na čo pekné počas
tohto školského roka
spomínate?
Spomínam na radosť v
očkách detí, na ich veselý
smiech, ak sa nám veci
začnú dariť, na každý
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menší či väčší úspech, ktorý dáva deťom veľa skúseností. Spomínam na výzvy,
ktoré sme spolu úspešne prekonali.
Tešíte sa už na prázdniny?
Áno, teším sa! :)
Aké máte plány na leto?
Slniečko, voda, rodina, priatelia, záhrada...
Čomu sa počas prázdnin, respektíve vo voľnom čase počas roka, rada
venujete? Aké sú vaše hobby?
Také isté – slniečko, voda, rodina, priatelia, záhrada! :) Moje hobby je naša
permakultúrna záhradka a naše domáce zvieratká. Rada vo voľnom čase maľujem
mandaly a dekorujem v závislosti na období či sviatku. Rada tiež cestujem a
spoznávam všetko nové.
Aké je vaše obľúbené ročné obdobie?
Leto!
Čo je na ňom podľa vás to najlepšie?
V lete sú ľudia veselší a milší ako tesne pred Vianocami. :) Dozrieva ovocie
a všetko bzučí a žije. Stretávame sa s rodinou a kamarátmi, cestujeme a
spoznávame nové kraje a ľudí, kultúru, folklór a jedlo! :)
Čo by ste zaželali žiakom, ich
rodičom i kolegom k prázdninám?
Aby si všetci dobre oddýchli a
nabrali veľa síl, chuti a elánu do
budúcej práce a tvorenia! :)
Rozhovor:
Alžbeta Chadimová, LDO
Lujza Tychánska, LDO
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Adriana Sublardová o speve
„Spev je súčasťou môjho života.”
Všetko sa to začalo pred ôsmimi rokmi, keď som ako šesťročná
prišla na talentové skúšky k pani riaditeľke. Vtedy som strašne
túžila chodiť na bicie, lenže som na ne bola malinká, a tak ma pani
riaditeľka vyskúšala zo spevu a hneď mi aj povedala, že by som ho
mala skúsiť, za čo jej som
a vždy budem veľmi
vďačná! A tak som naň
začala
chodiť.
Prvé
roky ma to, popravde,
nebavilo, ale čím som bola
staršia, tým som to robila
s väčšou radosťou a dnes
je spev neoddeliteľnou
súčasťou môjho života.
S pani učiteľkou Stanislavou Čikelovou sa pravidelne zúčastňujeme
rôznych súťaží. Moja tohtoročná prvá súťaž bola Pink Song – online
súťaž, do ktorej sme posielali dve nahrávky, konkrétne: Most přes
minulost a Můj Bože, v ktorej sa mi
podarilo obsadiť strieborné pásmo.
Ďalšia súťaž bola Malokarpatský
Slávik ktorý sa uskutočnil 6. až 7.
mája v Budmericiach v dvoch kolách
– semifinále a finále. Mne sa podarilo
postúpiť do finále a aj v ňom získať
2. miesto, a to aj keď som bola v
kategórii 14 až 18 rokov, hoci mám
len trinásť.
Po
Malokarpatskom
slávikovi
nasledovala súťaž Spievam po
francúzsky, ktorá sa každoročne
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realizuje v troch semifinálových kolách. Tie
sa uskutočnili 27. apríla v bratislavskom
V-klube, ale aj v Košiciach a vo Zvolene.
Víťazi jednotlivých kategórií postúpili
do Národného finále v Banskej Bystrici,
ktoré sa odohralo 28. mája a odtiaľ sa
na jeseň pôjde do Medzinárodného
finále v Krakowe. Poputujem tam aj
ja, pretože som v semifinále nielenže
vyhrala 1.miesto vo svojej kategórii,
ale aj ocenenie Grandwinner za všetky
kategórie, čo znamená, že som postúpila
aj do národného finále, kde som taktiež
uspela a vyhrala 1.miesto s postupom do Medzinárodného kola.
Za všetky moje úspechy by som sa chcela srdečne poďakovať mojej pani
učiteľka Stanislave Čikelovej, ktorá so mnou nielen nacvičila všetky
skladby, ale ma aj s nimi sprevádzala na súťaži. Ďalej by som chcela
ešte poďakovať mojim rodičom, že v tomto náročnom období mi stále
pomáhali a podporovali ma vo všetkých súťažiach!
Cez prázdniny u mňa spievanie nekončí. Čaká ma ešte vystúpenie na
Francúzsky deň a budem sa musieť poriadne pripraviť na všetky súťaže
v nasledujúcom školskom roku, ako Euro Pop Contest a spomínaný
Krakow.
Momentálne beriem
spev ako každodennú
aktivitu, pri ktorej sa
môžem uvoľniť a dať
do nej svoje pocity.
Adriana Sublardová,
HO

14

O dvoch mravcoch a jednom mravenisku
Boli dvaja malí mravci,
Janko a Ferdo. Mali sa
veľmi radi a často sa
spoločne hrávali, najmä
na schovávačku. Keď
trochu podrástli, chodili
do školy v Mravčekove.
Učili sa veľmi dobre a
boli veľmi usilovní. O
pár rokov neskôr, keď už
boli veľkí, nastúpili, tak
ako všetky mravčeky, do
práce. Ich zamestnaním bolo opravovať a stavať mraveniská. Spoločná
práca ich bavila, bolo to ako sa spolu hrať. Až kým nezačali svoju prácu
porovnávať. Jedného dňa sa stalo, že sa Janko pri práci zapozeral na
Ferda, ako stavia svoju časť nového mraveniska, na ktorom pracovali
a začal mu závidieť. Vtom sa potkol, udrel si nožičku a nahneval sa na
Ferda. Podľa neho to bola jeho vina, preto prišiel k jeho časti stavby a
od zlosti ju zhodil. Ferdo mu však nič neurobil. Bránil sa voči Jankovým
obvineniam a začali sa hádať. Bolo to také hrozné, že sa dokonca aj začali
biť a pritom zrútili aj Jankovu časť mraveniskovej novostavby. Ten bol z
toho veľmi nešťastný, no zároveň si uvedomil, že keby sa nebol pozeral
na to, ako stavia mravenisko Ferdo a nezávidel mu, ale s radosťou sa
venoval svojej práci, spoločne by postavili krásne mravenisko a mohli
by sa tešiť z dobre vykonanej práce. Prišlo mu to veľmi ľúto. Podišiel k
Ferdovi a ospravedlnil sa mu. Ferdo jeho ospravedlnenie prijal, a tak si
podali ruky. Už boli zase priatelia a spoločne opravili obe zničené časti
mraveniska a aj ho spoločne dokončili!
Milí čitatelia, tento príbeh sa už končí, ale verím, že vám stále znie v
mysli. Aj vy určite máte dobrých priateľov, preto sa s nimi neporovnávajte,
nezáviďte im, ale tešte sa z ich šikovnosti, tak ako zo svojej vlastnej.
Potom toho spoločne dokážete veľmi veľa!
Kristián Pleško, LDO
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Vianoce (pod) psa a Budúcnosť pod ľadom
– dve divadelné premiéry online
Počas jesenného dištančného vyučovania v prvom polroku nemohli žiaci
LDO z tried pani učiteľky Zuzany Spodniakovej skúšať naživo pripravované
premiéry divadelných predstavení Vianoce (pod) psa a Budúcnosť pod
ľadom. Presunuli sa teda tak, ako aj žiaci ostatných pedagógov, do online
priestoru a nebolo isté, či sa predstavenia vôbec uskutočnia. Situácia sa
však, našťastie, začiatkom decembra umúdrila, vďaka čomu získali obe
skupiny aspoň krátky čas na skúšanie inscenácií. Premiéry sa tak napokon
22. januára 2022 konali, avšak nie pred divákmi, ale pred kamerami. Táto
netradičná situácia priniesla mladým hercom veľa nových skúseností a
pocitov. Práve o ne sa s nami rozhodli podeliť!

VIANOCE (POD) PSA

Počas online vyučovania bolo skúšanie predstavenia oveľa náročnejšie než za
bežných podmienok, ale snažili sme sa. Aj napriek všetkým prekážkam sme sa
ho naučili a nakoniec prišla generálka. Bola celkom ťažká a spočiatku nám to
veľmi nešlo. Našťastie sa nahrávalo až na druhý deň po druhej generálke. Na
začiatku, pri scéne v autobuse to bolo celkom stresujúce. Ale postupe zo mňa
stres z vystupovania opadol. Bolo to super! Myslím, že nabudúce to dáme ešte
lepšie.
Petra Baculáková, LDO (Vianoce (pod) psa, postava Kitty)
Naše predstavenie sa mi veľmi páčilo. Bolo to náročné, ale stálo to za to. Už
na generálke som sa bála, ako to dopadne, no dopadlo to skvele. Aj keď počas
nakrúcania som miestami mala trému, a tak mi občas aj vypadli z hlavy texty.
Teraz sa však na to predstavenie pravidelne rada pozerám a mám z neho dobrý
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pocit. Myslím si, že sa to páčilo každému a teším sa, že to máme za sebou. Tiež
sa teším aj na budúce predstavenie, ktoré už nacvičujeme. A určite pani učiteľka
vymyslí aj ďalšie zaujímavé príbehy, ktoré potom spolu zahráme.
Daria Čechovičová, LDO (Vianoce (pod) psa, postava Lili)
Bolo to moje druhé predstavenie. Začalo to tak, že som prišla do ZUŠ-ky za
kamarátkou, ktorá do nej chodí už tri roky. Keď som prvýkrát prišla, ostatní
už zo scenára niečo vedeli, pretože ho skúšali už dlhšie. Pani učiteľka mi dala
scenár a začala som sa učiť svoju rolu. Prešlo pár mesiacov a už nás čakala
generálka. Rovno dve generálky v kostýmoch so svetlami a hudbou. A potom
TO prišlo! Bola som strašne nervózna. Ale nakoniec bolo nakrúcanie super.
Natočili sme to a všetka tá snaha sa vyplatila. Ale nemôžem zabudnúť najmä na
skvelú zábavu počas skúšania.
Ema Dorota Hudáková (Vianoce (pod) psa, postava Ema)
Veľmi sa mi páčil námet nášho predstavenia. A natáčanie ma tiež veľmi bavilo.
Síce to bol trochu stres, pretože na prípravu sme mali celkom málo času, keďže
predtým sme boli dlho online. Bolo to celkom ťažké hlavne preto, lebo dva
dni po sebe sme mali generálky a hneď potom nakrúcanie. Nevedela som,
že nastavenie svetiel pre divadelné predstavenie trvá tak dlho, ale konečný
výsledok bol dokonalý. Dúfam, že pani učiteľka vymyslí aj ďalšie príbehy,
ktoré budú takisto zaujímavé ako tento.
Radka Čechovičová, LDO (Vianoce (pod) psa, postava Lea)
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Pani učiteľka sa naozaj veľmi snažila napísať nám kvalitný text priamo na mieru,
ktorý sme potom začali spoločne skúšať. Naučiť sa texty pre mňa nebolo veľmi
ťažké, bolo to ako keby som sa mal naučiť nejakú báseň alebo prózu. Neskôr po
čítačkách sme predstavenie začali cvičiť v priestore aj s rekvizitami. Potom sme
však museli byť boli online. Po návrate do školy rýchlo prišiel deň, kedy sme
išli na ostro. Cítil som sa celkom dobre a texty som vedel, ale pri nahrávaní som
sa aj trochu pomýlil. Po tom všetkom som bol dosť šťastný, že to mám za sebou.
Celkovo to bola sranda a už sa veľmi teším na ďalšie predstavenie!
Kristián Pleško, LDO (Vianoce (pod) psa, postava Ondrej)
Počas online vyučovania pre mňa bolo skúšanie textov a predstava oživenia
mojej postavy na javisku celkom náročná. Keď sme mohli konečne cvičiť naživo
a nie pri počítači, nemali sme vôbec veľa času, ale spoločne sme to napokon
dokázali. Na generálke išlo všetko v pohode, no pri nahrávaní sme občas mali
problémy s textami. Nemala som síce žiadny stres, ale zrejme moji spolužiaci
áno, keďže vedeli, že sa predstavenie nakrúca. Ale spolu sme to zvládli a zahrali
s radosťou. Keď sme skončili, tak som bola veľmi rada, že sme to dali a už som
sa veľmi tešila, ako bude vyzerať záznam.
Sofia Hoštáková, LDO (Vianoce (pod) psa, postava Lajla)
Skúšanie aj nakrúcanie nášho predstavenia bola úžasná skúsenosť. Užili sme
si veľa zábavy a určite sa z nás stali aj lepší kamoši. Škoda, že sme nemali
divákov, chcel by som vedieť, ako by na náš príbeh reagovali a ako by sme to
pred nimi zahrali. Na druhej strane zase bolo dobré, že sme nakrúcali bez nich,
pretože sme nemuseli mať takú trému. Mal som celkom dosť textu, ale zvládol
som to, z čoho som sa veľmi tešil. Hral som kladnú postavu, takže sa mi do nej
dobre vžívalo a naozaj som počas predstavenia veril, že ideme tých ohrozených
psíkov zachrániť. Už sa veľmi teším, čo si zahráme nabudúce!
Andrej Kosorin, LDO (Vianoce (pod) psa, postava Jarsi)

BUDÚCNOSŤ POD ĽADOM
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Jedno ráno v sobotu som vstala a uvedomila som si, že už je tu deň D! Mali sme
natáčať naše predstavenie. Zažívala som najväčšie stresy, minimálne 3000-krát
som si opakovala scenár, uisťovala sa, že mám úplne všetky rekvizity a že pri
najhoršom neodpadnem pred kamerou z toho, že sa mi zdalo akoby vo mne
motýle robili cirkus. Veď si to vezmite, po roku a pol úsilia to ideme celé zhrnúť
v jednej jedinej nahrávke, no nie je to skvelé?! O 14:00 som prišla na miesto
činu – Kultúrny dom Bernolákovo. Všetci sme na štvorhodinovej generálke
robili všetko najlepšie ako sme vedeli. Tu a tam, samozrejme, chyby boli – však
ako inak, ale všetci sa naozaj snažili. Pri natáčaní začal skutočný stres. Pamätáte
ako som hovorila o motýľom cirkuse v mojom bruchu? Teraz ten cirkus začal
robiť saltá na trampolíne! Tesne pred natáčaním som do seba dala dosť cukru na
to, aby som to psychicky aj fyzicky zvládla. Natáčanie trvalo len hodinu a pol!
Pre vás to možno nie je veľa, ale pre mňa to bola najstresujúcejšia hodina a pol
môjho života. Ono sa to samo o sebe stresujúce nezdá, ale naozaj, skúste si to
niekedy. Potom, ako sme dokončili natáčanie, som tie kotrmelce, čo mi doteraz
robilo brucho, chcela robiť od radosti aj ja na javisku, ak by som posledný kus
energie nevyužila na objímanie kamarátov a pani učiteľky a na radovanie sa
spolu s nimi, že sme to úspešne zvládli.
Alžbeta Chadimová, LDO (Budúcnosť pod ľadom, postava Lili)
Skúšanie predstavenia bolo úžasné! Najlepší pocit bol, keď sme to celé dokončili
a hneď, ako sa vypla kamera, sme sa všetci rozbehli za učiteľkou. Aj keď sme
sa párkrát pomýlili, vždy to niekto z nás zachránil. A navzájom sme si takto
pomohli, za čo som ostatným veľmi vďačná. Najviac som však vďačná pani
učiteľke, ktorá nás nechala vybrať si postavy, potom pre nás napísala scenár
a aj ho upravovala, podľa potreby a aj keď sme sa zabudli na ďalšiu hodinu
naučiť niektorý z obrazov, vždy nám verila, že to dáme. Samotné natáčanie bolo
zvláštne, vždy je lepšie hrať predstavenie pred ľuďmi, než len pred kamerou,
ale aspoň sme nemali až taký veľký stres a niektoré nepodarené časti sa dali
vystrihnúť, ale pšššt...!
Amélia Heizerová, LDO (Budúcnosť pod ľadom, postava Maxi)
Taaaaaaakže skúšanie online ma, úprimne, veľmi nebavilo. Následne, keď sme
sa ale vrátili do školy, to bolo supeeeeeeer! Bolo fajn vidieť moje spolužiačky
po tak dlhej dobe. :) Následne sme skúšali zhruba dva mesiace. Na divadelné
predstavenie to však bolo veeeeeeeľmi málo, keďže v tom boli aj zimné
prázdniny. Skúšanie bola zábava, vždy mi to preto veľmi rýchlo ubehlo. A
nielen jednotlivé skúšky, ale celý skúšobný proces. A tak ani neviem ako, ale
zrazu sme boli v kulturáku, kde sme mali generálky a potom sa pred nakrúcaním
symbolicky pre šťastie „nakopali“ do zadku a popľuli si cez plece, ako je to v
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divadle zvykom. Bolelo ma však hrdlo (z čoho nakoniec bola angína), ale aj
tak som predstavenie odohral a aj som si ho užil. A bola to nová zaujímavá
skúsenosť.
Gabriel Hudík, LDO (Budúcnosť pod ľadom, postava Max)
Skúšanie predstavenia bolo zaujímavé, ale aj únavné. Vďaka nám to bolo na
skúškach mierne chaotické, ale práve vďaka tomu to bola aj veľká zábava.
Niekedy bolo otravné, že sa niektorí nenaučili texty, lebo potom sme sa
nemohli pohnúť vpred. Najviac sa mi páčilo, keď sme skúšali v kultúrnom
dome v kostýmoch aj s hudbou a svetlami. Skúšanie bolo náročné kvôli malému
priestoru v triede a aj online vyučovaniu, ale zvládli sme to a som na nás pyšná.
Bol to stres a bála som sa, že zabudnem text, ale nakoniec to bolo v poriadku a
bola aj sranda!
Veronika Liptáková, LDO (Budúcnosť pod ľadom, postava Stela)
Cez karanténu ma to až tak nebavilo. Asi hlavne preto, že mi stále mrzol počítač...
:) Opakovali sme si texty, aby sme ich vedeli, lebo do vystúpenia neostávalo
veľa času. Bolo to ťažké. Korona všetko pokazila! Ale nakoniec sme to zvládli
s pomocou našej skvelej pani učiteľky, ktorá to mala tiež poriadne náročné.
Väčšina z nás toho mala veľmi veľa, najmä kvôli koncoročným písomkám,
takže nám texty veľmi nešli. Nebudem klamať, ale mne texty tiež veľmi dobre
nešli. Na poslednú chvíľu po Vianociach som sa ich však naučila (hanba mi!),
a nakoniec sa mi to, myslím, celkom podarilo. Bola škoda, že vystúpenie bolo
online. Nemali sme divákov – okrem pána kameramana, osvetľovača, zvukára
a manžela pani učiteľky, ktorý obsluhoval ťahy a počas predstavenia strieľal
konfety. Máme z toho celého skvelý zážitok, ktorý sa nedá nahradiť a som rada,
že sme mohli hrať aspoň na kameru. Vďaka tomu si predstavenie teraz môžem
pozerať stále dokola!
Nina Šuttová, LDO (Budúcnosť pod ľadom, postava Susan)
Nacvičovať s kamošmi na hereckom bola vždy nesmierna zábava. Aj keď sme
na online vyučovaní nemali možnosť robiť to osobne, väčšinou ma čítačky
bavili a na každej hodine by sa určite našla aspoň jedna vylomenina, na ktorej
sme sa mohli poriadne zasmiať. Keď sme sa napokon po karanténe a neskôr
po vianočných prázdninách vrátili naspäť do triedy, bolo načase si uvedomiť,
že nacvičiť za mesiac a pol hodinové vystúpenie bude oveľa ťažšie ako si
ktokoľvek z nás mohol myslieť. Polročné písomky celej situácií tiež veľmi
nepomohli... Napokon sme to však zvládli a ja musím povedať, že som na seba
aj svojich kamošov neskutočne hrdá. Počas natáčania nám síce vzniklo zopár
miernych komplikácií a texty sme na niektorých miestach „trochu“ domotali
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(ani samotný pán Boh nemal v tej chvíli šancu vedieť, čo tam vlastne malo
pôvodne byť – prepáčte, pani učiteľka!). S konečným výsledkom som však viac
ako spokojná a už sa neviem dočkať, kedy spolu s pani učiteľkou dokončíme
naše nové predstavenie!
Jana Habalová, LDO (Budúcnosť pod ľadom, postava Astrid)
Na naše predstavenie som sa skutočne veľmi tešila. Užívala som si všetky skúšky,
aj tie online. Moja postava ma veľmi bavila, pretože som si ju vymyslela a naozaj
toho so mnou mala veľa spoločného – napríklad aj ja milujem knihy a hrám na
flautu, na ktorú tiež chodím k nám do ZUŠ-ky k pani učiteľke Evemárii Csincsík.

Takže zžiť sa s mojou postavou pre mňa bolo úplne prirodzené. Na hereckom
sme super kolektív a vždy je nám spolu veľmi veselo, nikdy žiadna nuda. Pani
učiteľka by vám vedela rozprávať... :) Nakrúcanie bolo náročné, pretože sme
naň mali obmedzený čas. Všetci sme sa preto čo najviac koncentrovali (a nie sa
zabávali ako na hodinách), aby sme predstavenie nemuseli zastavovať a nahrali
ho bez prerušenia. Až na jeden malý moment sa nám to podarilo. Všetko vyšlo
a záznam je skvelý, tak si ho určite pozrite, neoľutujete!
Lujza Tychánska, LDO (Budúcnosť pod ľadom, postava Elena)
Záznamy predstavení nájdete na webovej stránke ZUŠ:
Vianoce (pod) psa
https://zusbernolakovo.sk/pozvanky/vianoce-pod-psa-22-01-2022
Budúcnosť pod ľadom
https://zusbernolakovo.sk/pozvanky/buducnost-pod-ladom-22-01-2022
Prajeme Vám krásny umelecký zážitok!
ped. Mgr. art. Zuzana Spodniaková, PhD., LDO
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Sluha 2 pánov
sa konečne odpremiéroval!
Žiaci literárno-dramatického odboru
pod vedením pána učiteľa Tomáša
Slobodu, konečne odpremiérovali svoju
novú inscenáciu hry Carla Goldoniho
Sluha 2 pánov. Pôvodne sa malo toto
predstavenie odohrať pred rokom,
ale z dôvodu pandémie sa jeho dve
premiéry prekladali a skúšobný proces
sa presunul do online prostredia,
ktorý bol podľa žiakov ZUŠ-ky veľmi
náročný. Preto sme sa rozhodli im
položiť zopár otázok.
Aké boli vaše pocity počas generálok a premiér?
Ped premiérami a počas generálok sme boli všetci v absolútnom strese.
Atmosféra v zákulisí priam vrela, a to aj počas prvej premiéry. Stresovali
sme hlavne kvôli náročnosti inscenácie. Nakoniec však všetko dobre
dopadlo.
Šimon Hornáček (Truffaldino, hlavná postava)
Aké boli prvotné pocity po prvej premiére?
Všetci sme sa zhodli, že ten pocit po premiére bol najlepší. Neexistuje
nič lepšie, ako úspešne odohrané predstavenie, ktoré sme si užili a pred
divákmi zožali obrovitánsky úspech. Aj keď s menšími chybami, máme
celkovo dobrý pocit z úspechu po obidvoch predstaveniach.
Martina Gajdošová (Beatrice)
Stal sa počas predstavení nejaký trapas?
K predstaveniam trapasy patria, a tie naše nie sú výnimkou, aj keď sa
nakoniec vydarili perfektne. Najväčšie „zádrhely“ boli, keď sa na scénu
nedostali fašírky a Šimon musel improvizovať, čo sa mu, mimochodom,
podarilo výborne. Alebo keď sa účtovné listy dostali do zlého kufra a
pomáhali sme si ako sa dalo. A potom tie menšie, ako napríklad, keď sa
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nám rozbil meč priamo na scéne alebo keď padol vejár, vypadol text,
rozbil sa valček... Aj tak na to spomíname v dobrom a máme sa aspoň na
čom zasmiať. :)
Ema Labajová (Brighella)
Ako to prebiehalo v zákulisí?
Chaotické, stresujúce, no zábavné. Tak by sme opísali náš život v
zákulisí v troch slovách. Pred predstavením museli byť všetky rekvizity
na správnom mieste, či už sa jednalo o listy v kufroch, mešec zlatých,
konfety, ba aj šľahačku. Jedna malá zmena, chybička a na rad prišla
improvizácia. Počas predstavenia sme medzi sebou komunikovali zväčša
slabým šepotom alebo gestikuláciou. Inak bolo v zákulisí hrobové ticho.
Úsmev na tvári nám vyčaril hlavne rehot divákov alebo úctyhodný
potlesk. Všetci sme si to nesmierne užili a už sa nevieme dočkať ďalších
repríz a novej inscenácie.
Hanka Tomová (Doktoressa)
Ako ste sa cítili pri hraní vašich postáv?
Ja som napríklad hrala Smeraldinu. Pre mňa to bola jedna z
najzaujímavejších postáv a som rada, že som si zahrala práve ju. Je veľmi
inšpiratívna. Má síce trochu komplikovanejšiu povahu, ale to je na nej
práve to zaujímavé. Jej myšlienky boli na zamyslenie a dosť podobné
mojim názorom, takže som veľmi rada, že som mohla stvárniť práve túto
úžasnú postavu.
Rebeka Mikudíková (Smeraldina)
Aké bolo zháňanie rekvizít
na túto inscenáciu?
Zháňanie rekvizít bolo
pri
našej
inscenácii
obzvlášť náročné, pretože
sa odohráva v pomerne
ďalekej minulosti. Tieto
rekvizity sa už v reálnom
živote nepoužívajú, , takže
sme sa nakoniec museli
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obrátiť na e-shopy, čo
pridalo na náročnosti
vzhľadom k doprave, ktorá
nebola práve najrýchlejšia
kvôli pandemickej situácii.
Ľahšie to bolo s modernými
rekvizitami z upravených
častí, ako napríklad telefón
z výstupu Smeraldiny, kde
sa odkazovalo na dnešnú
dobu. Všetky rekvizity sa nám však nakoniec podarilo úspešne zohnať
včas.
Martin Hudák (Pantalone)
Aká bola vaša najobľúbenejšia scéna?
Spoločne sme sa zhodli na jednej z najatraktívnejších scén nášho
predstavenia. My na herectve ju voláme Breaking Ball. Iste veľa z vás
pozná ikonický videoklip k piesni Miley Cyrus s názvom Wrecking Ball.
Práve on bol pre ňu inšpiráciou, a preto má z neho odvodený aj názov.
Všetci sme z nej boli v strese, keďže náročnosť nebola práve jednoduchá.
Ale nakoniec sa scéna úžasne vydarila, keďže Truffaldino nespadol a
ani nerozbil projektor a už sa nevieme dočkať, keď si ju budeme môcť
zopakovať opäť v októbri na repríze.
Martina Rievajová (Brighella)
Ak ste si predstavenie
nestihli užiť, alebo by
ste ho poprípade chceli
vidieť znova, repríza je
naplánovaná na nedeľu
23. októbra 2022 o
18.00 v Dome kultúry
Bernolákovo. Tešíme sa
na Vás!
ped. Tomáš Sloboda,
DiS. art., LDO, HO
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KONEČNE NAŽIVO!
Po dlhom období online vystúpení
sme sa opäť stretli s divákmi!
Interné koncerty v DK Bernolákovo

Majáles, 1. mája 2022

25

Koncert ku Dňu matiek, 8. mája 2022

Výchovné koncerty pre MŠ, 24. mája 2022
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Tanečno-výtvarné popoludnie, 28. mája 2022

Záverečný koncert, 29. mája 2022
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