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Príhovor k čitateľom

PaedDr. Nadežda Oláhová

zástupkyňa školy

Sme hrdí na to, že sa nám podarilo vytvoriť školu, v ktorej sa vzdelávajú

nielen rómski žiaci, ale aj žiaci z radu majoritnej spoločnosti a iných

národností. ,

Môžem konštatovať, že náš cieľ, ktorým je vytváranie adekvátnych

podmienok na všestranný osobnostný rozvoj a vzdelávanie žiakov v duchu

multikultúrnej výchovy, sa nám úspešne darí napĺňať. Samozrejme, bez tímovej

práce vedenia školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, by to

nebolo možné. Prácu učiteľa u nás nemôže vykonávať učiteľ, ktorý vníma svoju

prácu len ako povolanie. Musí ju brať ako poslanie, pretože častokrát je nielen

v pozícii učiteľa, ale je aj v pozícii rodiča či priateľa, ktorý žiaka vypočuje,

usmerní a pomáha mu zdolávať rôzne prekážky. Rada by som vyslovila nádej,

že našej škole sa bude i naďalej úspešne dariť a že bude i naďalej zvyšovať

svoju umeleckú úroveň.

Verím, že z brán nášho konzervatória budú vychádzať absolventi, ktorí budú

pokračovať v rozvíjaní rómskej kultúry, ktorí sa nebudú hanbiť za to, že sú

Rómovia, ale naopak, budú na to hrdí. Taktiež verím, že nerómski absolventi

opustia školu s krásnymi spomienkami a vďačnosťou za všetko, čo im dala, a to

nielen v oblasti umeleckej, ale i v oblasti multikultúrneho spolužitia.
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Za redakčnú radu

Milí čitatelia školského časopisu Art,

vitajte na stránkach jarného dvojčísla 5 – 6. Časopis naplnil svoj obsah

pozitívnou atmosférou zo spoločne prežitých chvíľ v útulnom školskom

prostredí, približuje nám pocity radosti, ktoré pramenia z realizácie pestrých

študentských aktivít. Je zjavné, že očakávame prirodzené slnečné teplo v prírode,

mnohí túžime, aby bolo slnečno i v našich srdciach. V triedach sa na seba

začíname usmievať bez rúšok, dievčatá si už maľujú pery – opatrenia v rámci

prevencie proti koronavírusu sa začali zmierňovať. M

V časopise pre vás otvárame obzory smerovania a napredovania našich

študentov, dozviete sa o úspešnom účinkovaní na podujatiach určených pre

verejnosť, ktoré sa dlho nerealizovali pre pandémiu. Môžete si prečítať pikošky

zo zákulisia písomnej časti maturitných skúšok, okrem iných zaujímavostí vám

predstavujeme aj model najmenšej hrajúcej elektrofonickej gitary.

Tušíme prílet prvých lastovičiek... Ešte medzi nás nezavítali, ale zato sme sa 24.

februára nečakane dostali do prievanu chladných medziľudských a

medzinárodných vzťahov, čo viedlo k vojne na území Ukrajiny.

Mladí ľudia majú svoje túžby a predstavy o živote, láske, kráse, o práci, chcú

dosiahnuť vysnívané méty, hoci spočiatku nevedia ako. Štatistiky uvádzajú, že

na splnenie svojich snov potrebujú domov, rodinu, zdravie, priateľov a mier.

Niektorí aj šťastie.

Súčasťou nášho študentského života je mier a sloboda. Učme sa a buďme

tvoriví na mierovom území našej školy. Nech láska a umelecká krása

zušľachťuje ľudské bytosti.

M mmM

Mgr. Ingrid Lukáčová
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Čo vy na to?

K témam, ktoré riešia naši študenti,

patrí problematika slobody slova.

Preto sme sa opýtali, čo si pod takouto slobodou

predstavujú:

RF: Sloboda je to, po čom túži každá živá bytosť

na planéte, patrí tam aj túžba povedať, čo chceme.

Opakom slobody je diktatúra.

Pri tom, čo chceme povedať, musíme byť tolerantní a dať šancu vyjadriť svoj

názor aj inej „kosti“...

VK: Sloboda je pre mňa šťastie, teda som šťastná, keď poviem svoj názor bez

toho, aby som sa bála. Tu v škole poviem svoj názor a každý to doteraz prijal tak,

že som ešte nedostala „po papuľi“.

PD: Sloboda je pre mňa potešením a pokojom na duši, že nemusím skrývať svoje

vnútro, ale môžem byť otvorená ku všetkým a tí ma prijmú takú, aká som.

LD: Sloboda prejavu je vyjadriť svoj vlastný názor bez zlého pocitu alebo

pretvarovania sa. ...keď si aj môžem zahrať na gitare, keď mám na to čas.

ČB: ...je to, keď som napr. s kamarátmi a nikto mi nič nerozkazuje, nemusím

robiť to, čo nechcem.

HP: Malo by platiť, že keď niečo poviem, tak aj tomu druhému dám možnosť

povedať na to svoj názor.

XY: Keď poviem svoju pravdu, niekedy to ten človek prijme tak, že sa pohnevá.

Keď zistí, že pravda bola na mojej strane, mal by sa ospravedlniť alebo povedať,

že sa mýlil. Bol by to pekný princíp slobody a bolo by aj viac priateľstiev.

ILu
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Na linke s učiteľom

MgA. Radana Weidlichová

Rozhovor pripravili:

Barbora Porčogošová (1.B)

a Barbora Čurejová (1.B).

(Trochu českého jazyka nezaškodí )

BB: Aké predmety vyučujete na našej škole?

W: Vyučuji hlavní obor studia zpěv a přidružené předměty, jako jsou

pedagogika hlavního oboru studia zpěv, pedagogicko-umělecká praxe nebo

například předmět fyziologie hlasového aparátu.

BB: Rozprávate občas aj českým jazykom, odkiaľ pochádzate?

W: Mým rodištěm je město Prostějov nedaleko Olomouce v hanáckém kraji,

město tenisu, oděvního průmyslu a dobré pálenky :-).

Čeština je můj jazyk rodný. Přesto, že již devět let žiji v Košicích, stále hovořím

česky doma se svými dětmi, které se ještě v Česku narodily, mimo jiné i proto,

aby s jazykem neztratily kontakt. Vždy jsem ráda četla a pokoušela se i psát

poezii i prózu a domnívám se, že český jazyk je velmi krásný a bohatý, nejen co

se týče slovní zásoby, ale i jakési vnitřní poetiky. Pochopitelně se snažím po

krůččích uchopovat a zvládat i slovenštinu.

BB: Učili ste niekedy v Česku?

W: V Česku jsem pracovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě

a v Národním divadle Brno jako členka operního sboru. V Ostravě ještě i za

studií na vysoké škole, v Brně pak na plný úvazek, takže jsem vyučovala jen

několik hodin týdně formou soukromých lekcí.
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BB: Ste učiteľkou, máte svoje povolanie rada?

W: Samozřejmě, že mám, jinak bych jej nedělala. Je jisté, že ve všech profesích

a mnohým z nás, nejen učitelům, se občas stane, že přijdou chvíle, kdy ztrácíme

motivaci, chuť do práce nebo radost z ní, když se vše nedaří podle našich

představ. Hluboký vztah k oboru a práci, kterou člověk dělá, považuji ale za

naprosto klíčový a nezbytný.

BB: Ktorý spevák je pre Vás najobľúbenejší?

W: Ráda si poslechnu jakoukoliv dobrou interpretku či interpreta a nejen operní.

Nemám jednu nejoblíbenější, protože když se zaposlouchám do jakéhokoliv

profesionálního pěveckého výkonu, je to pro mne jako listovat encyklopedii;

stále se dozvídám něco nového, vždy mne něco zaujme a stále se učím.

Za operní scénu tedy zmíním moji milovanou Gabrielu Beňačkovou, rodačku

z Bratislavy, nebo jednu ze současných hvězd operní scény Ceciliu Bartoli,

rossiniovskou operní zpěvačku z Říma, jejíž pěvecká technika je naprosto

fascinující a svým žákům vřele doporučuji poslech jejích nahrávek.

BB: Vieme, že máte dve detičky, aké majú vlohy?

W: Syn Václav (11 let) nadání k hudbě má, čtyři roky navštěvoval ZUŠ v oboru

klavír. Momentálně studuje hudebně-dramatický obor a jednoznačně se profiluje

jako komediant a bavič s velkým srdcem. Nerad se ale učí a velmi nectí autority.

Je prostě svůj. Dcerka Hana (9 let), zdědila nadaní pohybové i hudební, chodí

na balet a výtvarnou výchovu a je velmi šikovná a tvůrčí. Někdy až příliš. Než se

stačím otočit, ze záclon jsou šaty. Připomíná mi mne v jejím věku, snažím se tedy

na ni velmi nezlobit.

BB: Čo najradšej robíte vo voľnom čase?

W: Většinu času pohltí vše kolem detí a aktivity s nimi. Škola, učení, výlety,

hrajeme si, malujeme, tvoříme, tančíme, čteme, sledujeme filmy...

Když občas děti doma nemám, což není velmi často, ráda jdu do divadla, do

přírody, do sauny, zaběhat si, poslouchám hudbu a zajímavé přednášky, píšu,
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čtu, maluji (amatérsky a na cokoliv), vyrábím šperky a dekorace z různých

materiálů, šiji na stroji, montuji, šroubuji, vrtám... – objevuji.

BB: Máte svoje obľúbené motto?

W: Mám-li citovat klasika, tak zde jsou dvě moudrosti, se kterými se ztotožňuji:

„Buďte připravení změnit svoje cíle, nikdy však svoje hodnoty. “

„Láska znamená absenci posuzovaní toho druhého.“

(Dalajláma)

BB: Ako vnímate súčasné školstvo na Slovensku?

W: Odborné postoje a názory například na téma „přefeminizovanosti“, řešení

nedostatku financí, nebo upadající úroveň slovenského školství přenechám

povolanějším. Všude, na každé škole, jsou fundovaní a kvalitní pedagogové,

kteří ovládají svoji profesi a předávají úspěšně své znalosti a schopnosti dál.

Každý jeden z nás by měl začít reformu sám u sebe a v sobě.

BB: Čo Vás v práci so študentmi najviac napĺňa?

W: Vědomí a radost z toho, že naše práce má smysl, byť i jeden jediný student

bude mít díky našemu úsilí lepší start do života.

BB: Ste na svojich študentov ,,pyšná”?

W: Jsem „pyšná“ na všechny studenty, kteří udělali v rámci svých dispozic

a možností pokrok, kteří na sobě vědomně pracují a mají zájem o svůj obor

a vřelý vztah k hudbě. Přeji jim všem, ať nikdy neztratí radost z hudby a lásku

k ní!

BB: Ďakujeme za rozhovor.
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Študenti nášho konzervatória v kultúrnom dianí mesta

Srdce na dlani

V rámci udeľovania ocenení dobrovoľníkom sa dňa 29. marca uskutočnilo v

priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach kultúrne podujatie Srdce

na dlani. Ceny udeľoval Košický samosprávny kraj a študenti i pedagógovia

nášho konzervatória srdečne darovali kus svojho umenia.

V programe účinkovali študenti:

Ester Dunková – spev,Michaela Kurucová – spev, Erika Darvašová – spev,

Miroslav Pecha – husle, Alexander Rybár – gitara,Mgr. art. Adrián Szajkó

– kontrabas.

Sme na nich veľmi hrdí a prajeme im mnoho úspešných vystúpení.
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informácie a foto Mgr. Slavomír Klempár
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Úspešne sme účinkovali na festivale

Vo štvrtok 28. marca tohto roku bolo nášmu konzervatóriu umožnené
prezentovať sa na festivale podporujúcom rómsku kultúru, hudbu a tanec.
Festival sa konal na známom sídlisku Luník IX v Košiciach. Mnohí z nás na
Luníku IX nikdy neboli, a tak sme mali množstvo otázok a predstáv o tom, ako
to tam vyzerá, ako sa tam ľuďom z rodu Rómov žije. Svoje srdcia, duše
a program sme tam niesli spolu s dobrou náladou. Povzbudilo nás i počasie,
ktoré bolo slnečné, a tak nám do cesty vlievalo príval svetla a po rannej príprave
v škole v podobe balenia a rozospievania sa, sme vycestovali...

Na Luníku nás čakalo nie početné obecenstvo, ale my sme vedeli, že s
príchodom 11. hodiny sa počet žiakov, učiteľov a rodičov zvýši. Tak ako
i konferans uvádzal, zamerali sme sa na oslavu príchodu jari prostredníctvom
hudby a spevu. Vyzdvihli sme aj okolnosť sily rómskej rodiny a naším záujmom
bolo spoločne vybudovať pocit spoločenstva. Festival odštartoval orchester
SHDKKE pod primášskym vedením Kristiána Bándyho. S orchestrom
zaspievali študentky Esterka Dunková a Michaela Kurucová. Známe rytmické
čardáše boli skvelým štartom pre začiatok festivalu rómskej kultúry. Ako druhá
vystúpila kapela Ďusi Band, ktorú tvoria otec a súrodenci rodiny Bándyových.
Cimbal, husle, viola, kontrabas vytvárali čarovné tóny, ktoré povzbudili
k potlesku aj publikum. Ako tretie vystúpilo duo Lu&To, ktoré prinieslo
prezentovaným hudobným štýlom trošku odklon od typickej rómskej hudby
a kultúry, nálada však bola skvelá. Súčasťou vystúpenia boli aj tri hudobné čísla
dvoch nadaných študentiek Eriky Darvašovej a Michaely Kurucovej. Veľký
potlesk zožal ich duet Conga a my im touto cestou gratulujeme ku skvelému
výkonu. Nasledovala pauza, kde sme detičkám rozdávali bagetu a občerstvenie,
aby sme im spravili radosť. Festival ukončila kapela Ďežko Band prezentujúca
košicko-maďarský rómsky hudobný štýl. Jej lídrom je Dežko Balog. Úplnou
bodkou bolo duo Romens Band, ktoré je domáce z tejto lokality. Duo aktívne
nahráva a má svoje songy aj na Youtube.com.

Vízia radosti, veselia a spoločenstva sa naplnila, no my si z festivalu na
Luníku IX odnášame predovšetkým pekne strávený čas a chvíle šťastia v sile
spolupatričnosti. Pocit smiechu, radosti, spoločnej nálady skrz tanec a čas
strávený spolu, bol tým pravým úvodom do jarných dní. Silu nášho spoločenstva
prezrádzajú aj tieto spoločné fotky...

MgA. Lucia Fritzká



11



12



13

foto MgA. Lucia Fritzská



14

Škola otvorila náruč talentovaným žiakom

Dňa 2. marca bolo v škole rušno, pretože sme medzi nami privítali hostí

– žiakov zo Základnej umeleckej školy Podhorany pri Kežmarku.

Naši žiaci sa im predstavili svojím kultúrnym vystúpením. Zahrali i

zaspievali okrem iných aj tieto populárne piesne: Si můj Pan, Amen sam,

Khamoro... Cítili sa medzi nami veľmi dobre. Odniesli si z tejto návštevy pekné

spomienky. Boli sme radi, že sa nám podarilo dobre odprezentovať skladby,

ktoré sme nacvičili pod vedením skúsených pedagógov.

Atmosféru tohto podujatia nám pripomínajú fotografie z vystúpenia.

Barbora Čurejová (1. B)

foto: B. Porčogošová (1. B), B. Čurejová (1. B)
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Štvrtáci po externej časti písomných maturitných skúšok

Počas priebehu písomných maturitných skúšok (od 15. – 18. marca) zo

slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a rómskeho jazyka a

literatúry, bolo na chodbách našej školy ticho ako pred búrkou. No ak by napätie

vedelo spievať, bolo by ho tam dobre počuť.

Keď maturanti vyšli z tried, kde písali maturitné testy a slohové práce,

opýtali sme sa ich, či boli testy a témy slohových prác náročné. Odpovede

môžeme rozdeliť na dva tábory – na kladné i záporné. Najostrejšie však znela

odpoveď: – Bolo to brutálne ťažké!

Ešteže sme stretli študentov so vztýčenou hlavou, ktorí s blahodarným

výrazom v očiach odvetili: – Dalo sa to zvládnuť, bolo potrebné čítať s

porozumením! – Počkám si na výsledky. Už sa pripravujem na ústne

maturitné skúšky!

Atmosféra zdokumentovaná fotkami: spracovala ILu
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foto Mgr. Katarína Horňáčková

Google posiela maturantom mottá cez pozemskú spojku ILU:

Človeka nemôžeš nič naučiť, môžeš mu iba pomôcť, aby sa to sám naučil.

Múdrosť často neprichádza s vekom. Niekedy vek prichádza aj sám.

Nikto múdry z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.

Škola nie je diskotéka, aby sme ostávali až do konca.

Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.
(Mark Twain)

Starí Gréci mali veľa kultúry, no nijaký benzín. My máme veľa benzínu.

(Fritz de Gregnis)

Rafinovaný kolektív 4. A večne unikajúci povinnostiam, po štyroch rokoch spoznáva,

že škola bola fajn!

Budúcnosť patrí tým, ktorí veria kráse svojich snov!
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Keď slovo dýcha

– z literárnej tvorby našich študentov

Ženy a muži

Ženy sú z Venuše,

muži sú z Marsu.

Pravdu si povedzme,

je ich ako maku.

Každý jeden rád bľaboce,

muž nikdy nepovie pravdu.

Vi &Bar2x

Ako muž

Ako muž môj slák

do kúta hodím,

tak moje slová

nech hneď trafí šľak.

Nech vždy, keď ma moje

srdce bolí, nech

moja hudba letí ako

vták.

Keď zazvoní zvon

znova po stýkrát,

napadnú mi tieto verše

a „len“

milovať!

Le,Ma,Ra,Ži
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Trojlístok básní o sebe
Báseň o sebe

Volám sa Maťo,

nerád hovorím o svojich ťažkostiach s druhými,

radšej by som sa zakopal do hliny.

Často sa mi zdá,

že rozmýšľam nad sebou samým,

teší ma i maličkosť,

tá stále poteší.

Nikdy pred nikým veľa nehreším.

Trápi ma občas škola,

radosť v nej mi spríjemní Cola

každý deň dookola.

Želám si väčšie sebavedomie a slobodu,

týmto končím svoju „ódu“.

M. R.

Báseň o sebe

Volám sa Miška,

budem len veselá ododneška.

Mojím domovom je dedinka,

malá Rusnácka republika.

Rada rozprávam o motýľoch s krídlami,

nerada hovorím o ružiach s tŕňmi.

Často som hyperaktívna,

teší ma, keď ma niečo očarí,

trápi ma, keď oheň nepáli.

Želám si,

aby všetko bolo čáry-máry.

M. K.
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Báseň o sebe

Volám sa Vikinka a mám rada kinder vajíčka.

Mojím domovom je malá dedinka Brekov.

Rada rozprávam o hudbe všeobecnej,

ale hlavne o hudbe popovej.

Nerada hovorím o minulosti,

radšej sa venujem prítomnosti.

Často sa mi zdá, že som lenivá,

niekedy až veľmi aktívna.

Teší ma, že mám dobrých kamarátov,

sú mi ako rodina.

Trápi ma, keď sú ľudia pochmúrni,

cítim sa ako skladba bez noty.

Želám si svet bez zlosti,

mám ho radšej plný radosti.

V. K.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nádej

Prežívame časy zložité,

všetko vôkol nás chradne.

Hodnoty v ľuďoch padajú ako

kvapky do studne.

Ľudskosť sa vytráca

ako kytica, keď vädne.

O čo sa oprieť?

Láska či vzájomná pomoc je nádej?

Verím v Boha, jeho spásu – odpustenie,

JEHO RUKA DÁ MI ZNAMENIE.

Ka &Ti – kolegyne s poetickým červíkom v myšlienkach
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Ivan Torák (2. A) Ahojte, moji milí!

Toto som ja a náš darovaný psíček. Volá sa
Portík. Darovala nám ho jedna pani, ktorá sa už
nevedela o neho starať.

Presne 19. 12. 2021 sme si išli pre neho. Akurát
sme boli u mojich rodičov v Brezovej pod Bradlom,
bola nedeľa poobede. Pani prišla po telefonáte, že
čakáme pred domom.
Neviem, či už cítil, že ide k nám, ale keď sme sa pred
darovaním pýtali na jeho povahu, pani nám povedala,
že asi bude taký bojazlivý, predsa to bude pre neho
zmena a že k nám nebude, pravdepodobne, ani veľmi
prívetivý, lebo je na nich naviazaný, ale OPAK BOL
PRAVDOU.
Keď nás zbadal, vrhol sa k nám ako keby nás už
poznal. Bol veľmi šťastný a radoval sa. Skákal a tešil
sa, bol veľmi zvedavý. Mali sme už preňho kúpené
maškrtky, ktorým sa veľmi potešil a papal ich
okamžite.
Sám skočil do auta a celú cestu pozeral na okolie aj

na nás. Vôbec nekňučkal ani nesmútil...
Nooo, tá pani bola, aká bola. Už keď nám ho priniesla pred bránu, nakričala
naňho a dokonca ho aj udrela po papuľke, že ,,čo furt žerieš”!? A aj sme sa
časom dozvedeli, že sa ku nemu nechovala dobre.
Všetko sa deje tak, ako sa diať má. A sme veľmi radi, že Portík je už náš psíček.
Robí mi veľkú radosť a mám ho veľmi rád. Za nič by som ho nedal. Je veľmi
milučký, dobrý. Občas má ešte také tiky, niečo sa mu asi vynára z minulosti a
bojí sa... Ale verím, že sa toho strachu časom zbaví úplne, lebo ho zahŕňame
veľkou láskou.
Pomáha mi prekonať posttraumatickú stresovú poruchu, ktorou trpím od tej
autonehody.V máji 19. bude mať narodeninky – bude mať 1 rôčik.
Teraz sa lieči zo zápalu žalúdka. Berie antibiotiká, tak verím, že bude po nich
opäť zdravý. Poviem vám, že som aj slzu vyhŕkol, keď sme boli s ním na
veterine. Dávali mu infúziu, no náš psík sa zo začiatku bál a kanila sa vytrhla,
krv bola všade... Vtedy som to nedal a plakal som. Prišlo mi to veľmi ľúto.
Kňučkal a celý sa triasol, lebo mu robili i ďalšie vyšetrenia a zákroky.

Napokon to zvládol a onedlho sa hral s loptičkou, ktorá bola v ambulancii.
No mňa to držalo dlhšie a ešte tri dni som sa k nemu prihováral ľútostivým
hlasom. Nuž – chlap :). Psík nie je hračka a treba sa o neho starať.
A on sa nám za to odvďačí veľkou láskou! ,,PES, NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA.”
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Zaujímavosti o káve

Káva, energetické nápoje či čaje. Kofeín náš každodenný. Je súčastou našich
študentských životov a veľakrát naším jediným zdrojom energie. No na akom
princípe je to celé založené? A prečo práve kofeín?

Ako to vlastne funguje? Po náročnom dni sa, prirodzene, naše telo unaví a
začne vyplavovať adenozín. Adenozín v našom tele funguje ako signalizačná
molekula, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri viacerých fyziologických procesoch
(napr. schopnosť navodiť spánok). Adenozín sa počas dňa hromadí v krvnej
plazme, čo znižuje našu bdelosť a spúšťa spánok. No v takomto prípade
siahneme presne po niečom, ako je káva. Tu prichádza do hry kofeín (alkaloid s
povzbudzujúcimi účinkami na centrálny nervový systém, návyková látka).
To znamená, že ak máme v tele prítomný kofeín, dôjde k jeho naviazaniu na
receptor. Čím viac kofeinových nápojov pijeme, tým väčšie množstvo
receptorov sa v našom tele vytvára.
Výsledkom je, že sme po konzumácii nápoja s obsahom kofeínu menej ospalí.
Kofeín sa dobre vstrebáva do tráviaceho traktu a už po 15. min. sa prejaví jeho
účinok. Najväčšia časť kofeínu a jeho metabolitov sa vylúči z tela po 6. hod.,
úplne až po 24 hod. Šálka kávy obsahuje priemerne 50 až 200 mg kofeínu (10
kávových zŕn je asi 100 mg kofeínu).

Pozitíva – urýchlenie metabolizmu mastných kyselín a odbúravania tukov.
Odstraňuje únavu, má i euforické účinky, vyvoláva pocit dobrej nálady.
Zbystruje myslenie a pre niektorých ľudí je afrodiziakum. Je protijedom pri
otrave alkoholom (a naopak) hasí smäd a osviežuje po namáhavej telesnej a
duševnej práci.

Negatíva – u tehotných žien kofeín vie spôsobiť zdravotné problémy plodu,
minimálne vzniká u dieťaťa postupný návyk naň. Precitlivelí ľudia na kofeín po
konzumácii kávy cítia búšenie srdca, tras a ďalšie nepríjemné prejavy. Smrteľná
dávka je 10 g alebo 150 mg na 1 kg hmotnosti.

Ak by bola na konzervatóriu chémia, učili by ste sa takýto vzorec:

Google zdroj – spracovala Mgr. Katarína Horňáčková
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Sú veci, ktoré nepotrebujú dlhý komentár

Poznáte sen konkrétneho gitaristu? V tomto prípade je jeho snom 16 cm dlhá

elektrofonická gitara z dielne zhotoviteľa Ivana Sakalu. Na tomto nástroji je

možné hrať, stačí si napojiť zosilňovač. Je vyrobená z preglejky, hmatník má z

orechového dreva, struny z bendža, kolíky zo skrutiek okuliarov. Má aj snímač

pripojený na malé kombo.

Tento výtvor je zapísaný v Knihe slovenských rekordov. ILu
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Malý slovník aktuálnych výrazov2022
Motto:
Slovník nemožno dokončiť, možné je len na ňom prestať pracovať.

Milí priatelia,

raz nám napadlo, že by bolo užitočné pozbierať z novín, časopisov i z telky
výrazy, ktorým už často nerozumejú seniori, niekedy dokonca ani jazykovedci...
A tak sme tým jazykovedcom začali trochu kafrať do remesla.

Našou úlohou bolo zaradiť do nášho minislovníka hlavne tie výrazy,
z ktorých mnohé by sme márne hľadali v existujúcich slovníkoch. Každým
dňom sa objavujú nové spojenia, nové odvodeniny základného výrazu.
Slovníček sme skoncipovali pre vás, pre nás, pre naše kamarátky a kamarátov
a pre všetkých, ktorí by radi ostali v obraze.

Od: PhDr. Marián Servátka, CsC., spisovateľ, básnik, vysokoškolský pedagóg, diplomat
spracovala ILu

A
admin: vedúci online skupiny, práce so systémom počítačovej siete,
adorovať: uctievať, zbožňovať,
adware /advér/: škodlivý softvér na zobrazenie reklamy na počítači,
afinita: príbuznosť, podobnosť, náklonnosť,
afiš: reklamný plagát, výveska,
agenda: súhrn aktivít, ktoré treba vybaviť, programová náplň,
ambasádor: 1. veľvyslanec, 2. podporovateľ nejakej značky,
amfík: hovor. amfiteáter, prírodné letné kino, divadlo,
antigén: protilátka, schopná vyvolať imunitnú odpoveď, obrannú reakciu organizmu,
antigénový: týkajúci sa antigénu, protilátky,
antigenový test: test na pozitivitu na covid,
antiglobalista: odporca globalizácie, zjednocovania krajín sveta, ekonomík, kultúr ap.,
antiglobalizmus: postoj vyznačujúci sa odporom proti globalizácii,
stúpenci antiglobalizmu: antiglobalisti,
antivaxér: osoba či skupina, ktorá odmieta a kritizuje očkovanie,
antivaxinačný: súvisiaci s odmietaním očkovania, šíriaci dezinformácie o očkovaní,
apka: hovor. webová aplikácia,
artefakt: umelecké dielo, dielo ľudských rúk,
atrofovať: ochabovať, ubúdať, znížiť sa,
avantgarda: predvoj, skupina priekopníkov,
avantgardný: priekopnícky.

Pokračovanie “B” v budúcom čísle
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Čo tají tajnička?

1. Básnický prívlastok
2. Slovo so zjemneným významom
3. Básnickým zvolaním Ó, začína…
4. Zosobnenie
5. Logická alebo príčinná súvislosť vecí a javov
6. Opakovanie rovnakého slova na začiatku veršov pod sebou
7. Vonkajšia alebo vnútorná podobnosť vecí a javov
8. Porovnávanie vecí,javov
9. Metafora v genitíve je…
10. Ak si autor položí otázku a sám si na ňu odpovie, položí si…
11. Spojenie dvoch výrazov, ktoré sa významovo popierajú alebo
vylučujú
12. Znak s dvojitým významom

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane .
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Správny výsledok tajničky:TRÓPY A FIGÚRY

1.epiteton

2.zdrobnenina

3.óda

4.personifikácia

5.metonymia

6.anafora

7.metafora

8.prirovnanie

9.genitívna

10.rečnícku otázku

11.oxymoron

13.symbol

zostavila Mgr. Katarína Horňáčková

Hádanky:
Čo musí byť porušené, aby ste ho mohli použiť?

(vajce)

Som vysoký, keď som mladý, a som nízky, keď som starý. Čo som?
(sviečka)

Ktorý mesiac v roku má 28 dní?
(všetky)

Čo sa namočí pri sušení?

(uterák)
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