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JESEŇ 

 

Jeseň a jej krásy 

 
Listy padajú zo stromov, 

Okolo našich domovov. 

 

Vietor fúka od rána, 

púšťame si šarkana. 

 

Jeseň sa k nám vrátila, 

celú horu sfarbila. 

 

Do červena, do žlta, 

slnko pôjde do kúta. 

 

Matej Rosenberger, 6.B 

 

 

 

 

Nádherná JESEŇ 
 

Keď listy na stromoch zmenia svoju farbu 

na jednu krásnu žlto-červenú maľbu, 

keď vtáci odletia do krajín teplejších 

a ľudia sa budia do rán čoraz studenších, 

keď sa úroda začne zberať 

a večery sa začnú predlžovať, 

keď sa do príbytkov začne vkrádať tieseň, 

čas leta skončil... je tu jeseň! 

 

Ivan Šteininger, 6.B 
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Sviatok Halloween – 31. október 
Ako každý rok sa po lete blíži farebná jeseň. Vietor rozfúkava farebné listy po okolí. 

Sú červené, oranžové, žlté či hnedé. Rozutekajú sa všade po chodníkoch a lietajú okolo nás. 

Malé deti ich zbierajú a obhadzujú sa nimi. Jeseň je farebná a pre mňa veľmi krásna. Občas 

však zaprší a preletí veľký lejak. Deti si po oblohe rady púšťajú šarkanov. S mesiacom 

október k nám prichádzajú aj pestré masky. A prečo? Blíži sa obľúbený HALLOWEEN. Ako 

vždy sa oblečieme do strašidelných kostýmov, v škôlke i v škole, na dedinách či v mestách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween, ako sviatok, je veľmi starý. Jeho história siaha až ku Keltom. Vtedy sa rok delil na 

dve obdobia – obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. Začiatkom novembra sa Keltom 

zásoby zúžili a nastávala zlá doba. Preto ľudia v prvý novembrový deň uctievali Boha 

Mŕtvych – Anwinna. Ľudia verili, že tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na 

cestu svietnikmi vyrobenými z dyní. Duchovia sa vracali domov, aby za pomoci svojich 

príbuzných prekročili hranicu Zeme Mŕtvych. Živí sa prezliekali do starých šiat a maľovali si 

tváre, aby do nich nevstúpili zlí duchovia. Tejto noci sa hovorilo Samhain. 

V roku 43 po Kristovi okupovali keltské územia rímske vojská. Časom sa tieto národy a zvyky 

začali prelínať, a tak sa Samhain začal sláviť i v období žatvy. K svietnikom a ohňom tak 

pribudlo ovocie a obilie. 

Po dlhom období sa k moci dostala katolícka cirkev. Pápež Bonifác IV. chcel zamedziť 

sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa zriadil nový sviatok – Sviatok všetkých svätých (u nás 

1. novembra). Avšak mnohí ľudia slávili oba sviatky spolu. V 16. storočí bol teda na svete 

nový sviatok – „All Hallow‘s Day (Eve)“, čiže Deň všetkých blahoslavených. Podvečer tohto 

sviatku (31.10.) sa volal All Hallows‘ Evening, v dedinskom slangu jednoducho Halloween.  

V 20. rokoch minulého storočia boli oficiálne povolené mestské oslavy. V dnešnej dobe si pri 

tejto príležitosti ľudia v Amerike ozdobujú domy, vyhotovujú dyňové svietniky a pečú koláče. 

Deti sa prezlečú na strašidlá a chodia z domu do domu. 

 

Lucia Adamovičová, 7.C    
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Radvanský jarmok 
Každoročne v septembri sa v Banskej Bystrici koná tradičný Radvanský jarmok. Tento 

rok bol už po 356-krát. Patrí medzi vychýrené jarmoky a ospieval ho aj sám Andrej Sládkovič 

v jednej zo svojich básní. Známy je hlavne remeslami, dobrým jedlom a množstvom zábavy. 

Z typických remesiel sa pravidelne objavujú: kováčstvo, hrnčiarstvo, drotárstvo, čipkárstvo 

a iné. Môžeme sa tiež stretnúť s ukážkami lukostreľby, výrobou výrobkov z dreva či 

keramiky. Nechýbajú ani stánky s občerstvením, kde môžeme ochutnať rôzne grilované 

špecialitky, kvalitné vínko a najmä tradičný burčiak. Jarmok láka aj mladú generáciu na 

kolotoče, strelnice a na všelijaké sladkosti. Odporúčam každému ho navštíviť a ochutnať 

pravú chuť jarmočnej zábavy.   

Viktória Cibuľová, 7.C 
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LITERÁRNO- VEDNÉ EXKURZIE 
 

 

Zaujímavosti a krásy Horehronia (exkurzia) 

 

O tom, že škola nie je len o učení, ale aj o poznávaní, mali možnosť presvedčiť sa 

žiaci 5. ročníka našej školy.  26. septembra 2013 sa takmer 40 žiakov zúčastnilo tradičnej 

literárno-vednej exkurzie.  Jej cieľom bola návšteva trojuholníka miest: Horná Lehota – 

Bystrá – Brezno. 

   V obci Horná Lehota, rodisku Sama Chalupku, sme sa dozvedeli zaujímavé 

informácie o živote a diele tohto významného štúrovského básnika. Jeho literárnu činnosť 

sme si spoločne pripomenuli úryvkom z básne „Turčín Poničan“. 

Naše putovanie pokračovalo zastavením sa v najväčšej jaskyni južnej strany Národného parku 

Nízke Tatry – Bystrianskej jaskyni. Počas prírodovednej prehliadky sme mali možnosť vidieť 

aj jej „exkluzívnych“ obyvateľov – netopierov. 

   Cieľ našej exkurzie sme zavŕšili návštevou okresného mesta Brezno. Tu naše kroky 

smerovali do Národopisnej expozície Horehronského múzea, ktorá zachytáva bohatú históriu 

a kultúru obyvateľov nášho regiónu – od Telgártu po Banskú Bystricu. 

Úspešné pátranie po stopách našich literátov a krásach prírody bude pokračovať aj v 

nasledujúcich ročníkoch. 

Mgr. Róbert Borbély, vedúci exkurzie 
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Môj zážitok z exkurzie 
 

Na konci septembra sme sa vybrali na exkurziu do okolia Brezna, aby sme navštívili 

rodný dom Sama Chalupku. Výletu sa zúčastnili všetci piataci.  

Autobus nás zaviezol priamo do obce Horná Lehota, kde je zriadená pamätná izba 

Sama Chalupku. Nachádza sa v budove bývalej evanjelickej školy, blízko jeho rodného domu. 

Pamätná izba nám pripomenula čas, keď 

v nej pôsobil ako farár, učiteľ a básnik. 

Napriek tomu, že mal vyučovať 

v maďarčine, našiel odvahu učiť deti 

v ich rodnom jazyku. Slovákov 

povzbudil svojimi básňami v boji proti 

útlaku a nespravodlivosti. 

K najznámejším patrí Mor ho! Navštívili 

sme aj cintorín, kde je pochovaný. Tu 

som si odfotila slová vytesané do 

náhrobného kameňa, pochádzajú z básne 

Branko: „Pravde žil som, krivdu bil som 

– verne národ môj ľúbil som“. 

Cestou späť sme ešte navštívili 

Bystriansku jaskyňu a Horehronské múzeum. Veľmi sa mi páčili. Budem veľmi rada, keď sa 

na tieto miesta ešte raz vrátim. 

Sonya Aishling Lynch, 5. B    

 

 

 

 

 

 

Vo štvrtok sme išli na exkurziu do 

Bystrianskej jaskyne. Veľmi sa mi tam 

páčilo. 

 Vchádzali sme do nej cez železné 

dvere, stále nižšie a nižšie. Pani 

sprievodkyňa nám rozprávala rôzne 

zaujímavosti o jaskyni. Boli to pre mňa 

nové informácie. Videli sme aj 

netopierov. Kamarátovi som povedal: 

„Aha, netopier!“. Lietal veľmi nízko. 

Ukazovali nám aj veľkú tmu v jaskyni. 

Videli sme rebrík, ktorým sa po prvýkrát 

dostali do jaskyne ľudia. Vraj v zime, 

keď sa topí sneh, vidieť a počuť v jaskyni valiacu sa vodu. Na konci jaskyne nám ukazovali 

zaveseného netopiera ako oddychuje. Bol veľmi nízko, až tak, že by som naň dočiahol. 

Museli sme byť veľmi potichu, aby sme ho nevyplašili a mohli ho všetci vidieť. V jaskyni 

bolo -7
o
C. Keď sme už vyšli z jaskyne, mohli sme si kúpiť suveníry na pamiatku. 

 Bolo tam veľmi pekne. Teším sa už na ďalšie exkurzie. 

 

Lukáš Nemec, 5. C 
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Exkurzia na Oravu očami Kataríny Karelovej 

 

 
     Dňa 1. 10. 2013 sa uskutočnila exkurzia žiakov 6. Ročníka na Oravu. Navštívili sme rodný 

dom spisovateľa Martina Kukučína v Jasenovej, Oravský hrad a skanzen v Zuberci. 

 

 

    Veľmi sa nám páčilo v Jasenovej. Boli tam zaujímavé staré fotografie a obrazy. Aj izby 

boli zariadené tak, ako kedysi. Dom vyzeral, ako keď tam žil Martin Kukučín.  

 

 

 

 

 

     Na Oravskom hrade bolo krásne, zaujala nás hlavne stará väznica spojená s mučiarňou. Na 

nádvorí bol aj stĺp hanby. 

 

 

     V skanzene v Zuberci bolo veľmi pekne, hoci veľká zima, najviac sa nám páčili husi, ktoré 

keď gágali, nikto nikoho nepočul. 

 

Katarína Karelová 

6. A 
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MARTIN a jeho okolie 

 
Dňa 4.10.2013 (piatok) sme išli na exkurziu 

trasa MSD (Múzeum slovenskej dediny ) pri 

Martine → Hrad Strečno → Matica slovenská. 

Exkurzie sa zúčastnilo 51 detí + pani učiteľka 

Majerová a pán učiteľ Čabala.  Šofér bol pán 

Pavol Mesík s naším obľúbeným oranžovým 

autobusom. 

MSD(múzeum slovenskej dediny) pri Martine 

Našou prvou zastávkou bol krásny skanzen pri 

Martine. Sú v ňom sústredené pamiatky z 

niekoľkých dedín regiónu. Videli sme veľa budov, aj vtedajšiu školu, aj aké mali deti vtedy 

lavice, tabuľu, veľké listiny, kde boli vzory, ako sa počíta, a kde boli nakreslené zvieratá 

bylinky,  hmyz... Zaujalo nás i políčko, kde sa deti učili pestovať zeleninu a bylinky. Pred 

domčekmi z ďalšej dediny bola malá kaplnka, ktorá sa nazýva “BOŽIA MUKA“. Ďalej sme 

išli do dvora domu, kde nám pani sprievodkyňa rozprávala o tom, kto tam býval, či bol bohatý 

alebo skôr chudobný, ako sa nazývali určité časti domu. Povedala nám aj o tom, že na tomto 

dvore sa natáčala rozprávka, bez ktorej si nevieme už ani predstaviť Vianoce. Áno, je to 

Perinbaba!! Natáčala sa tam scéna, ako sa skáče z pavlače. 

A čo sme ešte videli? Dom bohatého roľníka, kde boli 3 postele, 1 kolíska a 1 plachta pre 

bábätko. Bolo tam síce málo postelí, ale bývalo tam až 15 ľudí. V tom istom dvore sme videli 

aj chomúty, tkáčsky stroj, oddeľovací stroj ( tzv. fúkací ) a jeden dutý vydlabaný kmeň, kde sa 

uskladňovalo zrno. Ďalej nás zaujala váhadlová studňa, ktorá patrila k domu iného bohatého 

roľníka. Vedľa bola krčma a pri nej ďalšia kaplnka. Zaujal nás i dvor, kde sme videli živé 

zvieratá – boli tam naozaj OBROVSKÉ zajace, sliepky, jeden kohút a kozy. Predposlednou 

zastávkou bola ,,voziareň“,  kde boli zaparkované rôzne vozy.  S Múzeom slovenskej dediny 

v Martine sme sa rozlúčili  v starom drevenom kostolíku. Potom sme sa presunuli za Martin 

na Strečno. 

 

Hrad Strečno 
Hrad Strečno sa vypína na vysokej skale za mestom Martin smerom na Žilinu. Pri obhliadke 

hradu, ku ktorému sme vyšliapali obrovské množstvo schodov, nás zaujalo množstvo vecí. 

Napríklad tkáčsky stroj, pec na tavenie železa, maketa hradu zobrazujúca obdobie, keď mal 

objekt najväčšiu rozlohu. Videli sme aj mučiareň a na obrázkoch zobrazené spôsoby mučenia. 

Bola tam aj kaplnka s  2 obrazmi a maketa mŕtveho tela Žofie Bosniakovej- známej a 

dobročinnej hradnej panej. Vedľa kaplnky sa nachádzala sakristia. Na nádvorí nás zaujala 

studňa hlboká 88 metrov. 

Keď sme si prezreli  miestnosti hradu,  vyšli sme na najvyššiu vežu,  pri ktorej schodisku bola 

chladnička hlboká 8 metrov. Z najvyššej veže hradu bol prekrásny  výhľad na krajinu 

lemovanú riekou Váh. 

 

Matica slovenská 
Maticu slovenskú sme navštívili v meste Martin a od pána Gajdoša, ktorý nás  bol čakať už na 

parkovisku a doviedol nás až k budove, sme sa dozvedeli, kedy bola Matica založená, že má 3 

budovy a ako táto dôležitá slovenská inštitúcia funguje.   

Toto bol zároveň koniec našej exkurzie, pretože sme sa nesprávali tak, ako sme mali, a preto 

sme nemali rozchod v Martine a do BB sme prišli o hodinu skôr. 

Viktória Belková 7.A 
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Exkurzia 8.ročník 

 

Dňa 3.10. sa žiaci 8. ročníkov zúčastnili literárno – vednej exkurzie na trase Liptovský 

Mikuláš – Pribylina – Štrbské Pleso. V Liptovskom Mikuláši navštívili Múzeum Janka 

Kráľa, kde sa dozvedeli veľa zaujímavého zo života tohto najrevolučnejšieho básnika. 

Zároveň si pozreli mučiareň, v ktorej väznili a mučili Juraja Jánošíka. Druhou zastávkou bola 

Pribylina, kde sa nachádza Múzeum liptovskej dediny. Žiaci videli, ako kedysi naši predkovia 

na Slovensku žili. Posledným bodom exkurzie bolo Štrbské Pleso. Vďaka slnečnému hoci 

chladnému počasiu mohli žiaci obdivovať krásu našich veľhôr. Po príjemnej prechádzke 

okolo plesa sa žiaci vyštípaní vetríkom spokojne vrátili domov. 

 

Mučiareň, kde mučili Jánošíka. 

 

 

 

Žiaci boli veľmi 

aktívni.Za správne 

odpovede si mohli 

zahrať na starom 

organe. 

 

 

 

Chlapcom sa 

najviac páčili 

vláčiky. 
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A zabavili sa aj pani 

učiteľky   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATRY SÚ JEDNODUCHO NÁDHERNÉ! 
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BRATISLAVA 

 
Dňa 2. 10. 2013 sme sa zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Naša trasa viedla najskôr na hrad 

Devín. Tu sme sa dozvedeli nové poznatky o našej najstaršej histórii a zopakovali sme si tie 

vedomosti, ktoré sme už vedeli z hodín slovenského jazyka, geografie, fyziky a dejepisu. Kto 

by sa čudoval, čo sme už mohli na hrade využiť z fyziky, tomu odpovedáme, že sme počítali 

aká je hlboká hradná studňa. Pani lektorka tam naliala vodu a my sme stopovali čas, za ktorý 

voda dopadne na dno. 

     Ďalšou zastávkou bol Bratislavský hrad a budova Národnej rady Slovenskej republiky. 

Dozvedeli sme sa, ktorý štátny orgán má výkonnú a zákonodárnu funkciu. Škoda, že poslanci 

ostali ukrytí, mali by sme na nich zopár otázok... 

    Nakoniec sme navštívili Prírodovedné múzeum Bratislava. Výstava bola interaktívna a 

prakticky ukazovala fungovanie fyzikálnych a chemických zákonov. Prezreli sme si aj 

expozíciu o vývoji života na Zemi. Toto sa nám páčilo najviac, hlavne robot, ktorý vedel sám 

udržať rovnováhu. 

    Sme radi, že chodíme po Slovensku a zisťujeme že poznatky, ktoré sa naučíme v škole 

môžeme využiť v bežnom živote. 
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Vysoké Tatry 

 
 

 

     Vysoké Tatry sú najvyššie pohorie na Slovensku a v Poľsku. Zároveň sú jediným 

horstvom v týchto štátoch s alpským charakterom. Nachádzajú sa na severe Slovenska  na 

slovensko-poľských hraniciach.  

 

TANAP         Prvý národný park na Slovensku .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti Tatier  sa nachádza množstvo plies a morských ôk. Najznámejšie je Štrbské pleso. 

Popradské pleso pri ktorom sa nachádza cintorín horolezcov, ktorí zahynuli  vo vrcholoch 

Tatier.                         
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Európsky deň jazykov 

26. september je Európskym dňom jazykov. Aby na to naši žiaci nezabudli, čakali ich 

ráno pozdravy v anglickom, nemeckom či ruskom jazyku (ale aj mnohých iných) od 

vyučujúcich nielen cudzích jazykov – hry, súťaže, kvízy na hodinách cudzieho jazyka, 

výtvarná súťaž (Prečo sa učím cudzí jazyk). A to, že aj zvieratká „hovoria“ inak v rôznych 

krajinách, si mohli žiaci prečítať na centrálnej nástenke na chodbe. 

Mgr. Lenka Adamová 

V rámci celoslovenského projektu  „Európsky deň jazykov“  prebehlo na našej škole 

zážitkové „Cestovanie cudzími krajinami“.  Súťaživého ducha si vyskúšali žiaci  2.-

4.ročníka.  Na podujatí pomáhali pani učiteľkám žiaci 4.B triedy ako zapisovatelia a 

kontrolovali plnenie úloh. Nesmel chýbať cestovný lístok, ktorý si žiaci sami doma  vyrobili -

s názvom štátu, hlavného mesta a pár slov v jazyku daného štátu. „Zastávky“ boli stanovištia s 

úlohami, ktoré žiaci plnili súťaživou formou. Premerali si svoje vedomosti   v kvíze, 

pomenovávali vlajky štátov, učili sa české slová a pozdravy napr. vo francúzskom, nemeckom 

a iných jazykoch. Mali možnosť vidieť aj  krátku rozprávku v ruskom jazyku. Na  záver 

odchádzali do tried so sladkou odmenou a veríme, že s príjemným zážitkom. 

 

Mgr. Marcela Ďurošová, Mgr. Natália Trestová 
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DESATORO DŌVODOV, prečo sa učiť cudzí jazyk 
 

10 reasons for learning foreign languages / 10 Gründe für 

Fremdsprachen lernen 

 

 

Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta. 

 

Ludwig Wittgenstein 

 

 

1. jedinečná možnosť spoznávať a chápať iné kultúry, stretávať  

nových ľudí, 

2. vyššia šanca lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu, 

3. jednoduchšie a efektívnejšie cestovanie, 

4. zvýšenie bystrosti a zlepšenie pamäti, posilnenie sebavedomia,  

5. rozvíjanie komunikačných zručností, tvorivosti a myslenia v 

súvislostiach, 

6. získanie možnosti štúdia a práce v zahraničí, 

7. lepšie porozumenie literatúry, filmu či hudby, 

8. širší pohľad na vlastný jazyk, vlastnú krajinu, 

9. schopnosť nadviazať multikultúrny dialóg, odstraňovať predsudky a 

zvyšovať toleranciu medzi krajinami a ľuďmi,  

10. štúdium cudzieho jazyka je jednoducho zábavné :-)  
 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=zehn%20grunde%20fremdsprach&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsprachwink.de%2F1-gruende-sprachen-lernen.html&ei=1jokUv-QJIG1tAaYoYHoDQ&usg=AFQjCNFYxxQS-ER9NQrvxxMikkgghUvYog&bvm=bv.51495398,d.d2k
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=zehn%20grunde%20fremdsprach&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsprachwink.de%2F1-gruende-sprachen-lernen.html&ei=1jokUv-QJIG1tAaYoYHoDQ&usg=AFQjCNFYxxQS-ER9NQrvxxMikkgghUvYog&bvm=bv.51495398,d.d2k
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Jesenný kvíz z nemeckého jazyka 
 

1. Wie heiβt die Hauptstadt der Bundesrepublik 

Deutschland? 

2. Nennen sie 3 Flűsse in Deutschland. 

3. Welche Farben hat die deutsche Flagge?  

4. Wie heiβt das grőβte Bundesland in Deutschland? 

5. Nennen sie 3 deutsche Sportler. 

6. Was ist der Harz:  a) eine Stadt         b) ein Gebirge       c) ein Fluss ?  

7. Wo steht das „Brandeburger Tor“ (Stadt)? 

8. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 

9. Wer sind Brűder Grimm (von Beruf)? 

10. Wie heiβt die Bundeskanzlerin (aktuelle) von Deutschland? 

 

Správne odpovede odovzdajte svojim učiteľom nemčiny na lístočkoch s menom 

a triedou. Úspešní riešitelia budú odmenení. 

 

Mgr. Róbert Borbély 
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Test 

1. Ktorá z týchto rýb nie je sladkovodná:  

A  beluha 

B mrena 

C mečúň 

 

 

 

2. Ktorá z týchto rastlín patrí 

medzi sukulenty: 

A  kaktus 

B palma 

C tygria orchydea  

 

 

3. Ktorá z týchto hôr je najvyššia:  

A  Kilimandžáro 

B Mount McKinley 

C Nanga Parbat 

 

 

4. Ktorá 

kosť ľudského tela je najmenšia: 

A  hrudná 

B jazylka 

C strmienok 

 

 

 

 

5. Pastier mal 17 

oviec, predal 

všetky okrem 9 oviec, koľko oviec mu ostalo?  

 

6. Ktoré z týchto slov nepomenúva škaredé počasie: 

A  chaluha 

B pľušť 
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C slota 

 

7. Koľko je na oblohe súhvezdí:  

A  88 

B 142 

C 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kedy sa skončila 1. svetová vojna: 

A  11. 11. 1918 

B 1. 5. 1918 

C 15. 11. 1918 

 

 

 

 

 

 

     Pri testoch je dôležité správne si prečítať otázku, nie vždy je odpoveď zložitá, kto 

sa sústredí, tak má iste väčšinu odpovedí správne: 

 

C, A, C, C, 9, A, A, A 
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   Edith Piaf     
 

Táto svetoznáma francúzska šansonierka, ktorá sa vlastným 

menom volala Edith Giovanna Gassionová, sa narodila 19. 

12.  1915 v Paríži. Edith spievala už od svojich 14 rokov. 

Vystupovala na rôznych pouličných predstaveniach. Prvé 

vážne angažmá získala v baroch v Pigalle. No stále zostávala 

verná aj ulici, kde ju s radosťou počúvali všetci okoloidúci. 

Zo začiatku nevystupovala pod svojim menom, vymýšľala si 

rôzne pseudonymy. Bola tak známa ako Jay, Denise či 

Tania. Pomohlo jej to k miernej zmene životného štandardu, 

bohužiaľ vždy sa najradšej vracala k pouličnému životu a 

bezdomovstvu. Jedného dňa jej vystúpenie počul majiteľ 

nočného klubu v luxusnej štvrti Francúzska, Louise Leplee, 

a okamžite jej ponúkol angažmán vo svojom podniku. Bol zároveň aj tvorcom jej umeleckého 

mena, keďže ju neustále prezýval Piaf, čo znamená vrabec. V roku 1936 pod jeho ochrannými 

krídlami absolvovala svoje prvé, naozaj veľké vystúpenie, ktorým bol galakoncert v cirkuse 

Medrano.  

 

Toto bol koncert, ktorý Edith Piaf katapultoval medzi najväčšie spevácke hviezdy v tej dobe. 

Bohužiaľ onedlho Leplého zavraždili a Piaf sa stala podozrivou s napomáhania jeho vraždy a 

musela sa stiahnuť do úzadia. Neskôr sa jej ujal Raymond Asso, francúzsky skladateľ 

šansónu, pre ktorého sa stala múzou. Naučil ju správať sa v spoločnosti a na javisku, až on ju 

naučil čítať a písať a znova ju priviedol na výslnie. Prežili spolu aféru, ktorá však rýchlo 

skončila. Edith Piaf nebola však iba hviezdou na javisku a s mikrofónom v ruke. Za svoj život 

sa jej podarilo natočiť niekoľko filmov. Najznámejším z nich bol film s názvom Ľahostajný 

krásavec, kde hrala po boku svojej novej lásky Paula Meurissea. Zoznámila sa tu tiež s 

mnohými svetoznámymi hudobnými skladateľmi a vďaka plodnej spolupráci s viacerými z 

nich sa stala celosvetovo známou. Raz cestou na vystúpenie sa Edith Piaf stala účastníčkou 

dopravnej nehody. Kvôli početným zraneniam jej 

lekári na určitý čas predpísali morfium. Bohužiaľ, 

brala ho príliš dlho a stala sa na ňom závislá. Postupne 

prechádzala aj na tvrdšie drogy a jej spevácke umenie 

upadalo. Koncertovala však naďalej a stále slávila 

úspechy. Jej obdobie na speváckom výslní trvalo 

niekoľko málo rokov, počas ktorých prekonala jeden 

pokus o samovraždu, početné záchvaty šialenstva, 

sedem operácií, niekoľko detoxikačných liečení a 

ďalších autonehôd. Dokázala sa však napriek tomu 

udržať v dobrej kondícii a jej vystúpenia si pozreli 

osobnosti ako Charlie Chaplin, anglická kráľovná či 
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generál francúzskeho námorníctva. Lekári ju už dávno varovali, že spôsob jej života ju skôr či 

neskôr zničí. Ich radami sa však nikdy neriadila, neskôr ju okrem alkoholizmu sprevádzala 

silná reuma a mnoho ďalších zdravotných komplikácii. Zomrela na celkové vyčerpanie 

organizmu na Francúzskej riviére 10. októbra 1963 na dovolenke so svojim akordeonistom vo 

veku 47 rokov. V Paríži sa konala hromadná rozlúčka s ňou, kde ju prišli odprevadiť státisíce 

ľudí. Katolícka cirkev ju kvôli spôsobu jej života odmietla pochovať, zo sveta preto odišla 

civilným obradom. 

Životopis Edith Piaf je plný vzostupov a pádov, ale to nič nemení 

na tom, že ešte aj dnes – 50 rokov po jej smrti – jej piesne 

počúvajú ľudia po celom svete.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Bednárik 

 
* 17.09. 1947 

† 22.08. 2013 

 

 

 

 

 Jozef 

Bednárik 

odštartoval éru 

muzikálu na 

Slovensku aj v 

Čechách a stal sa 

muzikálovou 

režijnou stálicou. 

Predtým, ako sa stal 

úspešným 

divadelným 

režisérom, však niekoľko rokov prežil na doskách, ktoré znamenajú svet v inej úlohe, v úlohe 

herca.  

 Rodák zo Zelenča po strednej umelecko-priemyselnej škole vyštudoval herectvo na 

Vysokej škole muzických umení v Bratislave, ktorému sa venoval v rokoch 1971 – 1981. Ako 

herec sa predstavil v roku 1974 vo filme Ohnivé križovatky, kde stvárnil postavu Jana Hrču. 

Ďalšiu filmovú rolu si zahral o rok neskôr v Sebechlebských hudcoch.  

 Na dráhu divadelného režiséra sa dal v roku 1981, debutoval ako režisér v Divadle Z 
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zo Zelenča, ktoré sa pod jeho vedením stalo jedným z najslávnejších ochotníckych divadiel. 

Neskôr prešiel do nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. Orientoval sa na hudobno-

dramatický žáner – operu a muzikál. V Nitre režíroval päť muzikálov o svete mladých ľudí, 

vytváral komplexný obraz – činoherný, tanečný, spevácky i výtvarný. Na doskách divadla A. 

Bagara uviedol aj prvý pôvodný slovenský muzikál Adam Šangala, okrem neho tiež Gréka 

Zorbu a Kabaret. Do jeho repertoáru sa zaradilo aj takmer 40 hier, napríklad: Titus 

Andronicus (Shakespeare), Dom Bernardy Alby (F. G. Lorca) či Jarné prebudenie Franka 

Wedekinda. Posledným muzikálom v nitrianskom divadle bol Divotvorný hrniec.  

 V roku 1990 sa Jozef Bednárik stal režisérom Novej scény v Bratislave. Pod jeho 

taktovkou uviedla muzikály: Evanjelium o Márii, Grand-hotel, Pokrvní bratia, Jozef a jeho 

zázračný farebný plášť, úspech mala tiež  Klietka bláznov a muzikál  Donaha.   

S baletnými a opernými kúskami sa predstavil aj v Národnom divadle v Prahe. Rómea a 

Júliu pod jeho režisérskou taktovkou ocenili na Festivale hudobného divadla ako 

najzaujímavejšiu opernú inscenáciu a nominovali ju na Cenu Alfréda Radoka. Výrazný 

divácky ohlas mali aj muzikály Rusalka, Drakula, Monte Cristo a Johanka z Arcu.  
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Jesenná móda 
     Na túto jeseň sú pre dievčatá ako aj pre chlapcov v móde kožené bundy v motorkárskom 

štýle, vesty a pletené svetre. Rifle sú stále in. Nosia sa úzke aj rovné – rúry, opäť sa vracajú 

zvony. Trendy sú nohavice s vysokým pásom, ktorý dievčatám vyčarí osí pás. Na voľný čas 

sa hodia športové súpravy. Moderné sú tie z úpletových materiálov. 

     Najmodernejším vzorom sú stále pásiky, ktoré sa preniesli z leta do jesene, prišli spolu 

s kockami a veľkými geometrickými plochami.  

      Ako doplnok si môžeme dať pletené čiapky, farebné opasky, skate šiltovky, náramky.... .  

     A nemôžeme zabudnúť na kvalitnú obuv z nepremokavých materiálov. Praktické aj 

moderné zároveň sú gumáky v rôznych farbácha a vzoroch.                  
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Účesy 

 
     Na dlhých vlasoch sa túto jeseň objavil nový trend. Sú to farebné pramienky, ktoré nie sú 

od kaderníka, ale dievčatá si ich farbia doma kriedami. Ak je daždivé počasie a nechcete si 

oblečenie umazať od kried, tak si môžete nechať urobiť trvácnu a menej farebnú variantu 

účesu ombre. 

    Stále sú v móde rôzne zapletené vrkoče a vlasy stočené do drdolu. Najväčšej popularite sa 

teší rybí chvost.  

     Aj mnohé zo známych žien sa nechali v poslednej dobe nechali ostrihať nakrátko. 

Príkladom za všetky je speváčka Beyonce, ktorá svoje vlasy dokonca venovala organizácii, 

ktorá podporuje ženy choré na rakovinu a vlasy budú použité na výrobu parochne. Za 

ušľachtilý čin si vyslúžila poklonu od mnohých kolegýň. 

                  

ombré                               rybí chvost                krátky zostrih 
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Figový džem Svätej Rity 
 

Suroviny 

 750 gsušených fíg 

 6 dcl bieleho portského vína, alkohol sa počas 

varenia vyparí, jam je vhodný aj pre deti 

2,5 g pomôcka na konzervovanie,    želírovacia 

látka 

 

 

 

Postup  

Sušené figy nakrájeme na malé kúsky, dáme do 

suchej vyššej panvice a podlejeme 3dcl bieleho 

portského a na miernom ohni zahrievame. Občas 

zamiešame a podľa potreby dolejeme ďalšie cca 

2dcl vína,  30 minút necháme dusiť. Keď sú figy 

mäkké odstavíme panvicu a ponorným mixérom 

rozmixujeme zmes do hladka. Zmes vrátime na 

sporák, pridáme konzervant (cca pol balenia), 

prilejeme posledné dcl portského vína a na 

miernom ohni privedieme do varu. Prelejeme do 

zaváraninových pohárov a uzavrieme viečkom, necháme pomaly vychladnúť hore dnom. 

Skladujeme na suchom a chladnom mieste. Podávame s pečivom alebo používame na 

dochutenie koláčov a krémov. 

 

 

Zavárané hríby 
Suroviny 

 suchohríby 

Na nálev : 

 750 ml vody 

 20 g soli 

 50 g cukru 

 4 ks zmesy na zaváranie hríbov 

 1 bobkový list 

 1 trocha drvených klinčekov 

 5 ks celého nového korenia 

 15 ks celého čierneho korenia 

 1,5 ČL horčičného semienka 

 0,5 ČL koriandru 

 2 ks cibule 

 vriacu vodu 

 1 ČL kyseliny citrónovej 
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Postup  

Hríby nakrájame, vo vriacej vode s 1 čl kyseliny citrónovej ich 2 minúty povaríme a scedíme. 

Cibuľu nakrájame na mesiačiky, pridáme ju ku ríbom. Uvaríme nálev, hríby dáme do 

zaváraninových pohárikov, zalejeme nálevom a sterilizujeme ich 20 min. na 90 stupňoch.  

 

 

 

 

Domáci delikátny 

kečup 
Suroviny 

 2 kg veľkých  mäsitých rajčín  

 0,25 kg cibule 

 0,25 kg jabĺk 

 1 zeler 

 0,30 kg kapie 

 2 strúčikycesnaku 

 0,1 loctu 

 0,15 kg cukru 

 1 PL soli 

 3 ks klinčekov 

 3 ks celého nového korenia 

 2 bobkové  listy 

 1 - 2 ks cvikle 

 

Postup  

Zeleninu a jablká ošúpeme,  pokrájame na malé kusy a spolu s koreninami a soľou dáme variť 

na 2 hodiny, občas zamiešame. Koreniny je lepšie variť v sitku na čaj alebo pred mixovaním 

povyberať.Uvarenú zmes pomixujeme ponorným mixérom a ešte chvíľu varíme. Celé 

prepasírujeme a ďalej varíme 40 minút. Pridáme cukor a ocot a necháme ešte raz prevrieť, 

dobre premiešanme. Horúce prelejeme do zaváraniových pohárov, otočíme hore dnom a 

odložíme pod deku do vychladnutia. 

 

Slivková nutela 
Suroviny 

 2 kg čerstvých sliviek bez kôstok 

 100 g čokolády na varenie 

 100 g kakaa 

 700 g kryštálového cukru 

 

Postup  
Slivky ručným mixeróm rozmixujeme. Dáme variť, 

keď sa rozvaria pridáme cukor, kakao a nalámanú 

čokoládu, povaríme aby sa všetko poriadne roztopilo 

a spojili sa chute. Odstavíme zo sporáka a ešte raz 

rozmixujeme. Hmotu dáme poriadne prevariť ešte 

raz. Prelejeme do zaváraninových pohárov 

a sterilizujeme. Slivkovú nutelu môžeme natierať na pečivo alebo palacinky, alebo ju môžeme 

podávať aj samostatne so šľahačkou. 
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O medvedíkovi Brumkovi a hviezdičke Kométe 
   

 Kde bolo, tam bolo, žil raz medvedík menom Brumko. Narodil sa iba pred nedávnom, 

no mamu už nemal. Zahynula pri súboji s pytliakmi, keď chránila Brumka. Brumko bol veľmi 

smutný, no nedalo sa nič robiť. Musel sa naučiť loviť bez matkinej pomoci. Vedel, že má 

v lese veľa nepriateľov a aj pascí. Jeho otec, Veľká Laba, sa oňho od začiatku nezaujímal. 

Brumko sa ráno vydal na lov. Chvíľu sa mu nedarilo, no bol šikovný a podvečer ulovil v 

jazere ryby. Po hostine sa šiel napiť vody a trochu si zdriemol. Otec ho za lov pochválil. 

Brumko sa začal učiť nové veci a spoznával nových priateľov. Raz v noci sa pred jeho 

brlohom niečo zablyslo a popukali konáre. Brumko sa zobudil a šiel sa pozrieť, čo to bolo. 

Keď vyšiel, zistil, že pred jeho domom je hviezda. Bola krásna a ligotavá. „Volám sa Kométa 

a spadla som sem z neba. Pomohol by si mi, prosím ťa, naspäť? Doma ma určite hľadajú 

a chcú, aby som prišla,″ povedala hviezda Brumkovi. „Rád by som,″ povedal Brumko, „ale 

neviem ako.″ Kométa zosmutnela. Brumko však dostal nápad. „Večer s tebou pôjdem na 

najvyšší strom na najvyššom vrchu a vrátim ťa naspäť“. Keď tam už boli, Brumko sa snažil, 

ale bol malý. Vrátili sa tak po lesnej cestičke naspäť do brlohu. V noci sa trochu porozprávali, 

a tak sa spoznali. Ráno sa Brumko s Kométou na chrbte vydal na lov. Po chvíli ju položil na 

strom pri jazere plnom rýb. Pomaly sa rozbiehal a skočil na jednu z nich. Nevšimol si však, že 

na strome, kde je Kométa bol had. Ten sa ku Kométe rýchlo priplazil no ona si ho včas všimla 

a zavolala na Brumka. Ten k nemu dobehol a zachránil Kométe život. Potom sa najedli 

chutných rýb, napili vody a šli na čistinku, kde si spolu ľahli do mäkkého machu a prikryli sa 

lúčmi slnka. V noci Brumko dostal nápad: „Spomenul som si, že mám kamaráta orla. Čo keby 

ten vyletel aj s tebou na chrbte a zaniesol ťa domov?” Kométa sa potešila, no bol v tom háčik. 

Nevedeli, kde je orol teraz. Rozhodli sa, že sa spýtajú  ostatných zvierat, či ho náhodou 

nevideli. Najprv sa spýtali žabky, potom vážky, vlka, ďatľa, ježka až nakoniec im veverička 

povedala, že ho videla poletovať pri jeho hniezde, bolo to však už dosť dávno. Brumko 

s Kométou sa tam šli pozrieť. Veru orol tam bol. Keď mu povedali o čo ide, bol veľmi rád, že 

môže pomôcť svojmu priateľovi a jeho kamarátke. Keď sa zotmelo, Kométa sadla na orla. 

Ten vyletel najvyššie ako vedel, no nepomohlo to. Orol lietal príliš nízko. Keď orol pristál aj 

s Kométou na chrbte, Brumko zosmutnel, pretože Kométa sa bude ďalej trápiť.„Je mi ľúto, že 

vám nemôžem pomôcť, no snáď sa dostaneš domov čo najskôr,” povedal orol. Brumko 

s Kométou sa vrátili domov po lesnej cestičke. Kométa bola smutná, že sa ešte stále nevrátila 

k svojim rodičom domov. Každý večer sa dívala na hviezdy a rozprávala sa s Bohom, aby jej 

pomohol, lebo jej všetci chýbajú. Ďalší deň bol ako ostatné. Brumko šiel na lov. Dnes však 

ulovil ryby, ktoré boli veľmi chutné. Ráno si Brumko uvedomil, že síce chce kamarátke 

Kométe pomôcť, no nechce aby odišla. Každý deň ju mal radšej a radšej. Dokonca aj jeho 

otec mal oňho čoraz väčší záujem a bol rád, že jeho syn pomáha Kométe, aby sa tu cítila čo 

najlepšie aj keď nie je medzi svojimi. Brumko však videl na Kométe, že je smutná a spýtal sa 

jej: „Prečo si smutná, hviezdička moja? Vari sa ti tu nepáči?” Kométa mu povedala: „Už 

strácam nádej, že sa niekedy vrátim domov.” Brumko však vedel, že jej pomôže, a že sa 

Kométa čoskoro vráti domov a bude naňho z nebíčka dávať veľký pozor. Keď išiel Brumko 

na lov, prihodilo sa mu veľké nešťastie. Stúpil na veľkého ježka, svoje krstňa. Bolo mu to 

veľmi ľúto, no bolesť jeho labky bola strašne veľká a nevedel čo s tým, lebo bol ďaleko od 

brloha. Keď dlho neprichádzal, začal ho otec s Kométou hľadať. Keď ho našli s popichanou 

labkou vedľa jeho krstňaťa, veľmi sa zľakli a začali zisťovať, čo sa stalo. Brumko im povedal, 

že ho pristúpil a má dopichanú labku, ktorá ho veľmi bolí. Otec ho odniesol domov a ošetril 

mu zranenú labku bylinnou masťou. Rana sa mu pomaly hojila a zatiaľ chodil na lov jeho 

otec. Ten lovil väčšie a lepšie ryby ako Brumko. Ako maškrtu mu doniesol sladké maliny, 

jahody aj čučoriedky. Brumkovi sa začala po všetkých tých maškrtách rana rýchlo hojiť. Aj 

Kométa na ňu vysielala hojivé lúče. Liečenie takto prebiehalo rýchlo a Brumko po pár dňoch 
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mohol vybehnúť z brloha na prvú prechádzku na hľadanie maškŕt. S Kométou naháňali 

slnečné lúče, ktoré ich doviedli k sladkým malinám. Brumko bol šťastný, že sa mu podarilo 

nájsť sladké maliny, a že ho už labka nebolí. Celý bol zamazaný od malín a Kométa ho 

umývala svojími paprskami. Takto šantili celý deň. Po náročnom dni si šli ľahnúť. V noci 

však Brumko nemohol spať, lebo mu v hlave behali myšlienky. Stále nevedel, ako dostať 

Kométu naspäť domov. Po chvíli za ním prišla Kométa. „Prečo nejdeš spať?” spýtala sa ho. 

Brumko bol veľmi prekvapený, že ani ona nespí a povedal jej: „Mám ťa veľmi rád a nechcem, 

aby si sa trápila“. Kométa ho utišovala: „Už som si tu zvykla a moja rodina si ty a tvoj otec”. 

Ale Brumko videl v jej očiach, že stále túži, vrátiť sa do neba. Ako tak Kométa a Brumko 

sedeli, zrazu zbadali, že padá hviezda. Obidvaja si želali, aby boli ešte veľmi dlho kamaráti, 

a aby sa Kométa mohla vrátiť domov.  Po chvíli si šli ľahnúť. V noci počuli nejaké kroky 

pred brlohom, preto sa šli pozrieť. Vonku stála veverička. „Orlovi Miškovi a orlici Majke sa 

vyliahlo malé orlíča.” Rýchlo zobudili Brumkovho otca a šli sa pozrieť. Bolo to nádherné 

a silné mláďa. Majka povedala Kométe: „Vyber mojej dcérke meno ty.” Kométa bola veľmi 

šťastná. Dala teda malej orlici meno po Brumkovej mame - Barborka. A tak sa malá orlica 

volala Barborka. Nadránom sa Brumko, Kométa a Brumkov otec vrátili naspäť domov. 

Brumko s Kométou sa šli vyspať a Brumkov otec šiel na lov. Keď sa vrátil, Brumko 

a Kométa ho už netrpezlivo čakali. Najedli sa a ako každý deň sa šli Brumko a Kométa 

pohrať na lúku. O pár dní Brumko oslavoval svoje prvé narodeniny. Kým spal, Kométa a jeho 

otec mu nachystali báječnú oslavu, na ktorú sa zišiel skoro celý les. Nesmela chýbať Bianca, 

jeho malá šikovná kamarátka. Keď sa zobudil, bol veľmi prekvapený a nevedel, čo na to 

povedať. Všetci mu pogratulovali a doniesli dary od výmyslu sveta. Po oslave sa Brumko 

a Kométa išli pohrať na lúku, kde liezli po veľkých stromoch, kúpali sa v rieke a potom sa 

naháňali. A čo sa nestalo? Brumko utekal a zrazu vykopol Kométu vysoko do oblakov. 

Kométa sa tak vrátila naspäť domov. Brumko sa však najprv veľmi zľakol no potom uvidel, 

že na tom mieste kde chýbala hviezda je teraz Kométa. Tá naňho vysielala hviezdne lúče 

a dávala naňho veľký pozor. Bol to pre Brumka ten najkrajší darček k narodeninám, no 

Kométa mu veľmi chýbala. Spomenul si na to, čo spolu prežili a vedel, že Kométe bude lepšie 

v nebi ako pri ňom. Rýchlo utekal túto novinu oznámiť otcovi a všetkým priateľom z lesa. 

Všetci sa tešili spolu s ním a hlavne Brumkov otec, ktorý bol na neho veľmi pyšný. Večer sa 

Brumko pozrel na oblohu a videl, že Kométa ho stráži.  

 Keď na druhý deň vyšiel na lov, darilo sa mu viac ako inokedy a vedel, že to vďaka 

Kométe, ktorá mu pomáha. A vždy, keď mu Kométa chýbala, sa pozrel na nebo a spomenul si 

na to, čo všetko s ňou zažil a bol rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo.  

 A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec! 

Michaela Astalošová, 8. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


