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Ahojte, umelci!

Po prázdninách sme konečne späť a s nami aj dávka nových informácií. 
Tak začnime tou o zmene šéfredaktorky. 

Áno, som ňou ja. Áno, dobrovoľne. Veľmi dúfam, že sa mi podarí udržať časopisu 
úroveň, akou sa doteraz pýšil, a po prvom článku ma nevyhodia. Po návrate 
do lavíc, dielní a k mikrovlnke, je mnoho z vás určite šťastných aj napriek tomu, 
že musíte vstávať približne vtedy, kedy by ste za normálnych okolností šli spať. 
Ale povedzme si úprimne, komu aspoň raz nezachýbalo to ranné pípnutie 
po príchode alebo smrad z chemoprénu šíriaci sa počas klauzúr doslova 
odvšadiaľ ? Neklam! Ja viem, že chýbalo. Určite si zaznamenal aj zopár zmien, 
týkajúcich sa okrem odchodu štvrtákov a príchodu prvákov aj interiéru školy. 
Aj tomu sa, samozrejme, v tomto čísle budeme venovať. Takže, keď budeš 
najbližšie scrollovať internetom, stopni sa a klik na náš časák. Veľa sa dozvieš.

rebeka
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Venček, stužková, plenér, imatrikulácie, adaptačný kurz a v neposlednom 
rade i lyžiarsky výcvik. To sú udalosti, príjemné i menej príjemné, ktorým sa väčšina 
z nás stredoškolákov nevyhne.
 
A práve dnes sa zameriame na poslednú spomenutú udalosť. Tohtoroční tretiaci 
už majú lyžiarsky výcvik za sebou a v nasledujúcich riadkoch by sme vám radi priblížili 
priebeh, prvákom objasnili dôležité skutočnosti a starším ročníkom vrátili ich spomienky. 

Hoci začiatok nebol práve najjednoduchší, všetko sa nakoniec vyriešilo. 
V hĺbke duše veríme, že zaobísť sa bez komplikácií hádam nie je možné. Síce po zbytok 
pobytu sužovala väčšinu študentov kliatba stratenej karty od dverí,ale to nestojí za reč. 
Nutné podotknúť, že ešte pred začiatkom boli žiaci podľa ich želaní rozdelení do troch
skupín. Áno, čítate dobre, do troch. Lyžiari, snowboardisti, a tretí sú..... tretí, vážení, 
sú plenéristi, dozorom inak nazývaní aj turisti, nelyžiari, kresliči, kresliari a tak podobne. 
Umelecké školy skrátka musia byť niečím špeciálne, takže by sa bez tejto kategórie zre-
jme ani taká typická udalosť, akou je lyžiarsky výcvik, neobišla.
 
A možno to je jednoducho nemenovaným pravidlom, že na školách podobného 
rázu sa zväčša koncentrujú rodené športové antitalenty.

Ostaneme teda pri osobitnej skupinke plenéristov, vylíčime vám ich deň a porovnáme 
ho s dňom ostatných, ktorých matka príroda obdarila schopnosťou ovládnuť športové 
náčinie a vôľou uviesť svoje telo do pohybu. 

Klamné nádeje plenéristov, že svoje svaly ušetria pohybu, opustili hneď prvý deň, 
keď ich pán učiteľ Záhorák po výdatných kontinentálnych raňajkách vytiahol 
na najstrmší prístupný kopec v okolí, a to, podotýkame, po zľadovatelom povrchu 
a v mrazoch. Po obede museli, samozrejme, nafotené predmety a scenérie preniesť 
na papier. Čo viac k tomu dodať, toto si zrejme pod pojmom ,,malá prechádzka“ naši 
nešťastní kresliari nepredstavovali. A čo horšie, toto mal byť od prvého dňa ich každo-
denný program, s výnimkou stredy, kedy navštívili Kysuckú galériu v Oščadnici. Výstavu 
celého dolného podlažia tvorili diela absolventov výtvarnej vysokej školy, ktorej presný 
názov si už, žiaľ, nepamätáme, no pravdepodobne nikto z nás nezabudne na priveľmi 
výrečného profesora, ktorý nás sprevádzal a pomaly, no s veľkým zápalom nás zoznamo-
val s každým jedným dielom jeho bývalých študentov. Jeho nesmierna hrdosť
na jeho absolventov bola napriek nekonečným prejavom priam dojímavá.

A čo bežný deň športovcov?

Snáď vás neprekvapí, ak vám povieme, že doobeda sa venovali lyžovaniu a snowboardo-
vaniu a po obede odpočívali, pričom veľmi aktívni členovia mohli na smolu unaveného 
dozoru využiť možnosti večerného lyžovania. Lyžovačka bola počas dňa rozdelená na dve 
časti. Prvá prebiehala doobeda a poobede sa pokračovalo. 

Týmto sa pomaly dostávame k záveru lyžiarskeho výcviku. Úloha plenéristov 
ani po odovzdaní daného počtu kresieb a výslednej práce do súťaže o víkendový 
pobyt pre dve osoby nekončila. Bolo treba vynaložiť ešte zbytky úsilia na diplomy 
pre lyžiarov a snowboardistov. Všetkým víťazom, ale aj porazeným srdečne blohoželáme. 
S úctou podpísaní, vaši plenéristi z manufaktúry na výrobu diplomov. Ladné pohyby, 
či azda len bezvýznamné vrážanie do toho druhého? Tak či onak by sa dali nazvať naše 
tanečné kreácie z posledného večera. Čo sa hudby týka, na svoje si prišli mnohí, tanco-
vať ste mohli vidieť aj učiteľov, na čo nikdy nezabudneme...Predsa len, ako často sa nám 
podarí vidieť ich v súlade s hudbou, 
užívajúcich si prítomný moment.

berenika ryboňová
veronika tamšiová

zrej-
me
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Inšpirácia je vraj všadeprítomná. Ste mladí a máte byť plní nápadov. 
Hoci si asi len ťažko rozpomeniete, kto všetko vám vytrvalo vtĺka tieto ,,sväté“
pravdy do hláv, ak ste študentmi umenia, je viac ako zrejmé, že tieto vety poču-
jete často. Vety, ktoré nám hovoria v absolútne nelogickej nádeji, že tým uvoľnia 
bloky v našich mladých rozbúrených hlavách akoby to boli čarovné formulky, 
ktoré neustálym opakovaním splnia svoj účel. Obvykle však zvýšia 
len našu deprimovanosť. Ach áno, chce to nápad, nejaký dobrý nápad, 
ale čo robiť, keď sa filozof v našej hlave so všetkými múzami po boku pobral 
k odpočinku a odmietajú sa prebudiť i po vytrvalých vyhrážkach a prosbách?
To ich neprebudia ani hodiny zízania na prázdnu stenu, či pohľad na dobre 
známu ošumelú ulicu? Veď inšpirácia, tá je predsa všadeprítomná, 
tak by to malo byť, či nie? Nie, filozofa, ani múzy nezaujímajú naše zúfalstvo, 
ani naša skľúčenosť, sú typickými umelcami, pracujú, keď sa na to cítia, ignorujú 
nátlak a odmietajú kritiku, ktorých sa nám dostáva, akoby im bolo jedno, 
že sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Možno by sme mali podniknúť ešte jeden 
zúfalý pokus prísť na niečo. A možno... možno by sme ich mali predsa len nechať 
odpočívať a sami na chvíľu vypnúť. Ale ako? Kde? Ako zmysluplne vyplniť dra-
hocenný voľný čas? Ponúkajú sa isté možnosti... môžeme sa zavrieť v pohodlí 
domova, schúliť sa na posteli a nájsť útechu v bezduchých televíznych reláciach, 
ktoré, priznajme si, aktivitu nášho mozgu nevyžadujú. Alebo môžeme opustiť po-
hodlie teplého hniezda a obzrieť si umenie ľudí, ktorých inšpirácia momentálne 
netrpí obdobím vzdoru. Umelecký pôžitok už dávno nemusíme nachádzať 
iba na stálych expozíciach známych výtvarníkov, slávnych a dávno mŕtvych. 
V dnešnej dobe sa nám ponúka mnoho festivalov i podujatí, ktoré spájajú 
a oslavujú všetky druhy umenia, cez klasické a časom overené až po tie no-
vodobé a experimentálne. V tomto článku vás oboznámime s niektorými týmito 
festivalmi a podujatiami a kto vie? Možno práve toto je ten liek, ktorý pomôže 
vašej inšpirácii k tomu, aby opäť začala rodiť zmysluplné nápady. A ak nie, aspoň 
vás už nikto nemôže obviniť z toho, že nemáte dostatočný prehľad v umeleckom 
dianí a vy si odnesiete umelecký zážitok, keď už nie nápad.

9

betka gáborová



fest anča
žilina 

2.-5.7.

kiosk

tvor.ba
bratislava

8.-10.10.

art film fest
košice

19.-27.6.

10



fest anča
žilina 

2.-5.7.

kiosk

tvor.ba
bratislava

8.-10.10.

art film fest
košice

19.-27.6.

10

Medzinárodný festival animácie, ktorý funguje už od roku 2008. Pre mnohých 
ľudí je názov festivalu absolútne neznámy, avšak každý rok má podivuhodne 
veľkú účasť, rozrastajúcu sa každým rokom. Hlavným cieľom festivalu 
je poukázať na fakt, že animovaná tvorba už dávno nie je iba pre deti. 
Koniec koncov, ani rozprávky neboli prapôvodne určené deťom, tak prečo 
by sme sa mali okliešťovať nezmyselnými spoločenskými pravidlami, že animáky 
sú určené detským divákom a hrané dospelým? Je tu však možné nájsť aj filmy 
pre deti. Na festivale sa premietajú filmy začínajúcich aj zabehnutých animátor-
ov, ktoré sú rozdelené do kategórií, akými sú napríklad súťaž slovenských filmov, 
medzinárodná súťaž krátkych filmov, Anička v krajine zázrakov, svetová panorá-
ma atď. Festival má každý rok inú tému, minulý rok bola téma ,,identita“, téma 
tohtoročnej Fest Anči zatiaľ nie je známa.

Tento rok nás čaká už 13. ročník úspešného festivalu slovenského moderného 
divadla a tanca, rovnako starého ako je fest Anča taktiež s rodiskom v Žiline. 
Ako aj pri Fest Anči, téma festivalu zatiaľ nie je známa. Minuloročnou témou bolo 
,,Vyhorenie“, nočná mora a neodvratný koniec takmer každého umelca. 
Na festivale vás čakajú rôzne živé predstavenia, umelecké inštalácie, výstavy, 
workshopy, prednášky, stand-up comedy, atď.

Multižánrový festival určený pre amatérskych umelcov, ktorý počínajúc 
rokom 2020 otvorí svoj ešte len druhý ročník. Pochopiteľne, je oveľa 
menej známy ako predošlé dva festivaly, ale možno práve to je dôvod, 
dať mu šancu a stať sa jedným z prvých odporúčateľov, či naopak, odporcov. 
Na Tvor.be vás čakajú workshopy, tvorivé dielne, koncerty, výstavy, filmové pro-
jekcie, folklórne a divadelné predstavenia, kde sa prezentujú víťazi celoštátnych 
súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom.

Tradičný filmový festival Art film fest Košice, fungujúci už od roku 1993, 
vás i tento rok privítal začiatkom leta. Festival sa každoročne, ako už vyplýva 
zo samotného názvu, odohráva v miestnych kinách Košíc. Ponúka prezentáciu 
najnovšej svetovej i miestnej kinematografie, ale aj významných filmov histórie. 
Najdôležitejšou súčasťou festivalu sú súťažné sekcie - súťaž o najlepší 
krákometrážny film a o najlepší hraný film. Najvýznamnejším ocenením 
je cena Modrého anjela, ktorý je pre tento festival niečím ako Oscar 
v Hollywoode, udeľovaná medzinárodnou porotou za najlepší film, réžiu, 
herečku a herca.  Je určený najmä pre mládež a študentov, ale rovnako vhodný 
je i pre milovníkov kinematografie a začínajúcich divákov.
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V roku 2018 vznikol nezávislý umelecký festival Tehláreň, ktorý 
sa uskutočnil v ruinách bývalej tehelne v mestskej časti Ondrašová. 
Nultý ročník festivalu zožal veľký úspech získal si mnoho podporovateľov 
a i preto sa tento rok dočkáme 2. ročníka. Tehláreň vznikla za účelom 
obnoviť prepojenie medzi študentmi umenia, profesionálmi i amatérmi, 
ale aj verejnosťou, obnoviť tým kultúrne dianie mesta a odbúrať múry 
zastaralosti a skostnatelosti.

13
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Možnosť chodiť do školy nie je vždy samozrejmosťou. Deti v Bangladéši nemajú 
vždy tú možnosť, preto nezisková organizácia prišla so zaujímavým konceptom 
škôl plaviacich sa po vode. Pre tieto školy nie sú povodne žiadny problém 
a plnia aj úlohu autobusu. Len čo sa žiaci nalodia, výučba sa môže začať. 
V plávajúcej škole sa nachádzajú školské triedy, počítače, či knihy na výučbu.

15

Škola na vode 
v Bangladéši



Tu, na Slovensku, v Štiavnických Baniach máme dokonca jedinú 
základnú školu, kde povinné predmety nie sú len matematika alebo slovenčina, 
ale aj sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzdelávanie o témach 
klimatických zmien a reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovacie 
hodiny sú obohatené aj o chov koní a jazdectvo, kde sa deti učia starostlivosti 
o koňa a získavajú základné prvky jazdenia. V škole sú aj iné zvieratká 
ako krokodíl alebo opice.
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Škola v jaskyni 
v Číne

Ak sa niekto spýta detí zo školy 
Dongzhong v provincii Guizhou v Číne, 
či vyšli z jaskyne, s pokojným svedomím 
by mohli odpovedať, že tam vyštudovali. 
V roku 1984 ju založili miestni obyvatelia, 
keďže vláda sa k postaveniu školy veľmi nemala. 
Učilo sa v nej 186 žiakov a ich 8 učiteľov mohlo 
využiť úžasnú akustiku a prírodné prostredie 
v rámci výučby. Avšak v roku 2011 s odôvodnením, 
že Čína nie je jaskynná spoločnosť, školu zrušili.
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Brooklyn Free 
School

Žiadny školský rozvrh, testy, domáce 
úlohy či stres. Namiesto toho učenie hrou, 
objavovanie a spoločné projekty. Samotný učiteľ 
má vo výučbe skôr rolu akéhosi moderátora a žiaci 
si sami vyberajú, čo sa práve chcú učiť a akým spôs-
obom. Môžu počas dňa hrať loptové hry, diskutovať 
na rôzne témy, či dokonca si zdriemnuť.
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Idea tejto školy zapája technológie 
do všetkých oblastí vzdelávania. Škola tiež pod-
poruje svojich študentov v hľadaní nových riešení 
a možností utvárania budúcnosti. Žiaci sa teda učia 
skôr praxou ako bifľovaním.

19



Hoci sa nám na našej škole žije výborne, určite ste už niekedy 
rozmýšľali, aké je to aj na iných školách. 
Preto som si pre vás pripravila dva rozhovory.

Prvý bude so študentkou veteriny na poľnohospodárskej škole.

Ako sa presne volá tvoj študijný odbor?

Chodím na študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

Aký predmet ťa najviac zaujal na tvojej škole a v čom?

Pre mňa je najzaujímavejší predmet anatómia, učíme 
sa tam skladbu tela zvierat, rozdiely medzi stavbou 
tela zvierat a rôzne ochorenia.

Čo zvyknete robiť  na praxi?

Máme dva druhy praxe, učebnú a individuálnu. Počas indi-
viduálnej praxe chodíme vypomáhať pri bežných činnostiach 
na určené miesta, po dobu jedného týždňa napríklad teraz 
sme boli v kravíne a pôjdem aj na prax do mini zoo. 
Na učebnú prax chodíme každý druhý týždeň po skupinách.

Máš nejaký zaujímavý zážitok z praxe?

Keď som bola so spolužiakom na individuálnej praxi  
v Krásňanoch, tak sme mali sledovať správanie kráv 
a môj spolužiak zo zábavy zaháňal  kravy, 
no keď sa naňho jedna krava otočila, hneď začal utekať.

Máš nejaké obľúbené zvieratko z praxe, pripadne zážitok?

Na individuálnej praxi bola s nami malá srnka, volala sa Miša. 
Neustále mi kradla metlu a ohrýzala ju , keď som zametala, 
stále na mňa skákala a chcela sa hrať. Bola zlatá, 
aj keď mi prekážala v práci. Keď sme boli prvýkrát v mini zoo, 
videli sme piskora ktorý bol veľmi roztomilý. Zakázali 
nám ho hladkať, no aj tak sme sa s ním všetci mojkali.  
Keď už si ho nikto nevšímal, začal nahlas pískať.

Čo sa ti na tvojej škole páči a čo nie?

Páči sa mi, že na mojej škole máme prax a všetko si môžeme 
vyskúšať.

Aké máte ešte odbory na škole?

Máme ešte agroturistiku, kynológiu, cestovný ruch, záhradnú 
architektúru a ešte aj viac odborov, ale všetky si nepamätám.

Môžete si do školy brať zvieratá?

Kynológovia si môžu zobrať psy, počas školy sú v kotercoch 
a v lete skoro stále štekajú, inak si zvieratá môžeme priniesť 
iba na určité akcie.

Ďakujem za tvoj čas a za rozhovor.
20
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viduálnej praxe chodíme vypomáhať pri bežných činnostiach 
na určené miesta, po dobu jedného týždňa napríklad teraz 
sme boli v kravíne a pôjdem aj na prax do mini zoo. 
Na učebnú prax chodíme každý druhý týždeň po skupinách.

Máš nejaký zaujímavý zážitok z praxe?

Keď som bola so spolužiakom na individuálnej praxi  
v Krásňanoch, tak sme mali sledovať správanie kráv 
a môj spolužiak zo zábavy zaháňal  kravy, 
no keď sa naňho jedna krava otočila, hneď začal utekať.

Máš nejaké obľúbené zvieratko z praxe, pripadne zážitok?

Na individuálnej praxi bola s nami malá srnka, volala sa Miša. 
Neustále mi kradla metlu a ohrýzala ju , keď som zametala, 
stále na mňa skákala a chcela sa hrať. Bola zlatá, 
aj keď mi prekážala v práci. Keď sme boli prvýkrát v mini zoo, 
videli sme piskora ktorý bol veľmi roztomilý. Zakázali 
nám ho hladkať, no aj tak sme sa s ním všetci mojkali.  
Keď už si ho nikto nevšímal, začal nahlas pískať.

Čo sa ti na tvojej škole páči a čo nie?

Páči sa mi, že na mojej škole máme prax a všetko si môžeme 
vyskúšať.

Aké máte ešte odbory na škole?

Máme ešte agroturistiku, kynológiu, cestovný ruch, záhradnú 
architektúru a ešte aj viac odborov, ale všetky si nepamätám.

Môžete si do školy brať zvieratá?

Kynológovia si môžu zobrať psy, počas školy sú v kotercoch 
a v lete skoro stále štekajú, inak si zvieratá môžeme priniesť 
iba na určité akcie.

Ďakujem za tvoj čas a za rozhovor.
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Ďalší rozhovor bude s absolventom Erasmu 
na Akadémii múzických umení v Katoviciach.

Prečo si sa rozhodol absolvovať Erasmus?

Chcel som vyskúšať niečo nové a ísť do zahraničia.

Aký odbor si študoval a ako dlho si v Poľsku študoval Erasmus?

Študoval som hru na gitare. Na Erasme som absolvoval 
dva semestre, ale nie po sebe.

Keby si mal porovnať svoju vysokú školu na Slovensku 
so školou v Katoviciach v čom si spozoroval najväčšie rozdiely?

Určite tam bolo viacej možností ako sa rozvíjať v mojom odbore. 
Celkovo tam bolo viac predmetov a mohli sme si vyberať. 
Bolo to kvalitnejšie vzdelávanie.

Boli na Erasme aj študenti z iných krajín?

Áno z Holanska, Dánska ,Talianska, Španielska, ale aj z Česka.

Aké zaujímavé predmety si oproti Slovensku mal v Poľsku?

Mali sme  predmety ako flamenco , čo je španielsky štýl hrania, 
lutnové tabulátory, čo je renesančný a barokový spôsob zapiso-
vania skladieb a taktiež improvizáciu. Tieto predmety 
sa na Slovensku vôbec nevyučujú. Zaujímavý predmet bolo 
aj cvičenie Alexandrovej techniky pre správne držanie tela.

Pri dorozumievaní ti stačila angličtina alebo si sa musel naučiť 
po poľsky?

Musel som sa naučiť aj po poľsky, aj keď s väčšinou ľudí by som 
sa dorozumel aj po anglicky. Určite bol veľký plus vedieť 
aj po poľsky. 

Spomenieš si na nejaké vtipné slovo po poľsky a čo znamená?

No, tak napríklad sekretarka automatyczna znamená odka-
zovač, alebo Spojené štáty sa v Poľsku povedia -  
Stany Zjednocone.

Ako sa ti žilo na internáte a celkovo v Poľsku?

V Poľsku sa mi žilo celkom dobre, na internáte aj s ľuďmi z Eras-
mu sme boli dobrý kolektív, dorozumievali sme sa po anglicky, 
boli tam aj dobré ceny a tiež výborné sladkosti, ako krovky 
alebo trufle, čo sú čokoládové bonbóny.  Na internáte sme občas 
spolu varili, keďže sme mali jedného spolužiaka z Talianska, 
často to boli talianske špeciality, teda cestoviny.

Máš odtiaľ nejaký dobrý zážitok?

V Poľskú sú veľmi ochotní ľudia. Raz, keď sme sa vracali 
s priateľkou z jedného koncertu v Lodži a šli sme pešo 
popri ceste, trvalo by nám to dlho, ale jeden pán sa ponúkol, 
že nás odvezie. Druhý raz, keď vypadli jednému cyklistovi kľúče 
z vrecka,  tak ďalší pán vystúpil  z auta kým bola na semafore 
červená  podať mu kľúče. V Poľsku sa mi tiež páčilo, 
že ľudia mali radi hudbu a na naše koncerty ochotne 
chodievali aj babky z ulice. 

Dobre, ďakujem za rozhovor a tvoj čas.
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Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky 
a priateľstva, prečo teda aspoň jeden deň
v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? 
Pôvod Dňa svätého Valentína nepoznáme 
celkom presne. Vieme však, že február sa odpra-
dávna považuje za mesiac romantiky. Koluje mno-
ho legiend a medzi najznámejšie patrí tá o svätom 
Valentínovi, ktorý bol rímskym kňazom známym 
tým, že mladé páry sobášil podľa kresťanskej 
tradície. Tým porušoval zákaz rímskeho cisára 
a bol potrestaný. V minulosti sa totiž páry nesmeli 
sobášiť cirkevne, pretože kresťanstvo bolo zaká-
zané. Valentína popravili 14. februára 269 a o 100 
rokov po jeho smrti ho vyhlásili za svätého. Tradíciu 
zamilovaných pohľadníc a lístočkov založil francúz-
sky vojvoda Karol Orleánsky, ktorý sa po prehratej 
bitke pri Azincourte v roku 1415 dostal do britského 
zajatia. Z londýnskeho Toweru poslal svojej 
manželke prvú Valentínku. 

Jeho posolstvo sme si pripomenuli 
aj my vo štvrtok 13. februára 2020 na Súkromnej 
škole umeleckého priemyslu v Žiline valentínskou 
poštou. Žiaci cez ňu mali možnosť napísať listy tým, 
na kotrých im záleží, prejaviť vďaku, vyjadriť lásku 
komukoľvek zo školy.

Od rána sme si so sebou niesli aj odkaz v štýle 
vintage. Na chodbách sme mali možnosť vidieť 
spolužiakov z nižších a vyšších ročníkov v rôznych 
kúskoch. Nasledujúci deň 14. februára náš amor 
rozdal valentínky všetkým na škole a nezabudlo 
sa aj na pedagógov. Prostredníctvom tejto aktivity 
sme si medzi sebou spríjemnili deň a navzájom 
sa potešili. 
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Dištančná forma vzdelávania žiakov Súkromnej 
školy umeleckého priemyslu v Žiline prebiehala 
pomocou elektronickej komunikácie s učiteľmi. 
Vyučovanie bolo nahradené prostredníctvom 
e-mailu, EduPage a taktiež aplikáciami ako Discord 
a pod. Vzdelávanie sa stalo rôznorodým a ako žiaci 
sme tak mali možnosť vyskúšať mnoho foriem 
výučby. Pripravovali sme sa pomocou samoštúdia 
podľa zaslaných materiálov, samozrejme nechýbali 
online testy, pracovné listy a množstvo ďalších 
projektov na preverenie našich vedomostí.

Po diskusii so spolužiakmi sme vyvodili plno 
odlišných názorov ako napríklad tieto:
 
,,Dištančné vzdelávanie sa dalo zvládnuť, nebolo 
o nič ťažšie ako vyučovanie v škole, bolo viac času 
na učenie a kreslenie, najmä pre dochádzajúcich.“

,,Komunikácia s učiteľmi bola dostačujúca 
a keď išlo o náročnejšie učivo, nebol problém 
sa spýtať vyučujúceho pomocou e-mailu. 
Takže za mňa nebol s dištančným vzdelávaním 
žiadny problém, dokonca mi vyhovoval.“

„Podľa mňa to bolo dosť náročné, čo sa týkalo 
odborných predmetov, veľa sme zameškali 
a učitelia nemali možnosť zoznámiť nás s určitými 
technikami. Samozrejme, že fyzická prítomnosť 
na hodinách chýbala, lebo práve tam sa dokážeme 
dozvedieť množstvo bonusových informácií. 
Dúfam, že tento stav už nepríde.“

Aj keď dištančné vzdelávanie mohlo niekomu 
vyhovovať viac alebo menej, spolu veríme, 
že sa takáto situácia nebude opakovať. 
Výsledok vzdelávania záležal len na nás 
a na našom osobnom prístupe.

24

tereza zelenáková



Dištančná forma vzdelávania žiakov Súkromnej 
školy umeleckého priemyslu v Žiline prebiehala 
pomocou elektronickej komunikácie s učiteľmi. 
Vyučovanie bolo nahradené prostredníctvom 
e-mailu, EduPage a taktiež aplikáciami ako Discord 
a pod. Vzdelávanie sa stalo rôznorodým a ako žiaci 
sme tak mali možnosť vyskúšať mnoho foriem 
výučby. Pripravovali sme sa pomocou samoštúdia 
podľa zaslaných materiálov, samozrejme nechýbali 
online testy, pracovné listy a množstvo ďalších 
projektov na preverenie našich vedomostí.

Po diskusii so spolužiakmi sme vyvodili plno 
odlišných názorov ako napríklad tieto:
 
,,Dištančné vzdelávanie sa dalo zvládnuť, nebolo 
o nič ťažšie ako vyučovanie v škole, bolo viac času 
na učenie a kreslenie, najmä pre dochádzajúcich.“

,,Komunikácia s učiteľmi bola dostačujúca 
a keď išlo o náročnejšie učivo, nebol problém 
sa spýtať vyučujúceho pomocou e-mailu. 
Takže za mňa nebol s dištančným vzdelávaním 
žiadny problém, dokonca mi vyhovoval.“

„Podľa mňa to bolo dosť náročné, čo sa týkalo 
odborných predmetov, veľa sme zameškali 
a učitelia nemali možnosť zoznámiť nás s určitými 
technikami. Samozrejme, že fyzická prítomnosť 
na hodinách chýbala, lebo práve tam sa dokážeme 
dozvedieť množstvo bonusových informácií. 
Dúfam, že tento stav už nepríde.“

Aj keď dištančné vzdelávanie mohlo niekomu 
vyhovovať viac alebo menej, spolu veríme, 
že sa takáto situácia nebude opakovať. 
Výsledok vzdelávania záležal len na nás 
a na našom osobnom prístupe.

24

tereza zelenáková Po nekonečne dlhých štyroch mesiacoch 
sme sa opäť vrátili do lavíc. Osobne kričím hurá, 
no nedá sa povedať, že by sa s mojím nadšením 
každý stotožnil. Tak som sa vybrala vyzvedať. 
Zaujímalo ma nielen ako študenti zvládajú návrat, 
ale tiež reakcie na zmeny a bezpečnostné 
opatrenia, ktorými si škola prešla.

Súčasní druháci strávili väčšinu svojho 
prvého roka formou dištančného vzdelávania 
a ako som zistila, väčšine škola naozaj chýbala. 
No nielen škola študentom chýbala, ale aj ľudia 
v nej, a práve tí boli dôvodom, prečo sa mnohým 
online vyučovanie nepáčilo.
 
Po návrate do školy nás čakalo viacero zmien. 
Väčšina sa samozrejme týkala hygienických 
opatrení. Zmizli gauče, ktoré nahradili dizajnové 
stoličky a rúška sa aj naďalej nestretávajú 
s pochopením. No pridané lavičky a prestávky, 
ktoré môžeme tráviť vonku mnohých veľmi potešili.

Našim starším študentom chýbajú okrem tyčiniek 
Nesquik, ktoré zmizli z automatu za záhadných 
okolností, aj bývalí štvrtáci, bez ktorých sú chodby 
teraz nezvyčajne pokojné.

Nezabudla som, samozrejme, ani na nových prvá-
kov a zaujímali ma ich prvé dojmy z tejto nevšednej 
školy. Dostalo sa mi troch reakcií: super, výborné, 
úžasné!

Môžeme len dúfať, že ich počiatočná eufória 
neopustí ani po prvých klauzúrnych obhajobách.

25
rebeka zacharová
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Po „trošku“ dlhšej dobe sme sa opäť stretli v škole. A tak, ako sa začal 
aj nový školský rok 2020/2021, nám aj niečo nové pribudlo v škole. Okrem 
nového rozvrhu a každý rok vyššieho ročníka, nám pribudlo aj pár nových vecí, 
za ktoré sme predovšetkým vďační nášmu pánovi riaditeľovi, učiteľom a všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto myšlienke.
  
Keďže v tomto článku mam vyjadriť svoj vlastný názor na nové veci v škole, 
tak za mňa sú tie veci dobrá voľba. Napríklad nová stena s TV je užitočná 
hlavne pre nové info, či už je to určené pre nás žiakov, alebo pre rodičov. 
Parádna vec je, keď cez obednú prestávku alebo aj iné prestávky sa pustí 
na tej telke rádio alebo noviny. Jednak sú to nové informácie, ale aj spestrenie 
toho dňa, ktorý v škole strávim. Taktiež aj nové posedenie na chodbe je fajn, 
ibaže by som ešte trochu dodala ďalšie miesta na sedenie. Aj na teoretických 
hodinách ma milo prekvapili čierne závesy, ktoré urobia tmu, keď niečo 
pozeráme na plátne a keby sa mohli robiť pukance, tak je to tam ako v kine, 
ibaže sa učíme :) Počas praxe v dielni nám učitelia predstavili nové stroje, 
na ktorých sa budú realizovať naše nové práce. Takže môj prvý dojem hodnotím 
ako milé prekvapenie.

veronika tamašiová



Dňa 08.09.2020 sme sa zúčastnili divadelnej adaptácie najznámejšej 
novely od Martina Kukučína – Neprebudený v Bábkovom divadle v Žiline. 
Je všeobecne známe, že diela slovenských autorov nepatria u mladých ľudí 
medzi najobľúbenejšie, no divadelná adaptácia v réžii Mariána Pecka nám svet 
podivného Ondráša  približuje prostredníctvom až snovej symboliky a použitia  
netradičných kulís.

Predstavenie sa začína ľudovou piesňou „Čie sú to húsky“ v podaní Juliány 
Hamranovej, predstaviteľky Zuzky. Už samotná pieseň naznačuje tragickosť deja. 
Neskôr sa v krátkosti dozvedáme o neveselom príchode Ondráša na svet 
a o ešte neveselšom detstve, v ktorom bol odvrhnutý nielen celou spoločnosťou, 
ale aj vlastným otcom. 

Ondráš v podaní Mateja Valašíka je zasnený a dobrosrdečný. Jeho svet 
je odlišný od toho nášho, a to sa prejavuje aj v jeho správaní. Je až dojímavo 
oddaný a úprimný. Keď mu láskou sklamaná Zuzka donesie obed, netuší, 
akú tragédiu svojím správaním spôsobí. Ondrášovi sa zo Zuzkinho 
chvíľkového rozmaru obráti život naruby. 

Spracovanie divadelnej adaptácie sa nám veľmi páčilo. Ďakujeme za príležitosť 
oboznámiť sa s osudom Ondráša aj takouto netradičnou formou. b
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