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Slovo úvodné alebo zopár viet o umení 
      

     Všetci to veľmi dobre poznáme. Z každej strany počujeme, že ten či tá je veľmi nadaný 

umelec alebo nadaná umelkyňa, má talent na kresbu, literatúru či estetiku, tvorí pekné produkty 

z dreva, hliny a pod. Ak by sme sa však zamysleli nad slovom umenie alebo umelec, ako by 

sme ho vlastne definovali? 

     Slovo umenie je v slovníku definované rôznymi 

spôsobmi: 

1. Odvetvie ľudskej tvorby, ktoré sa vyznačuje 

prevahou estetickej funkcie, 

2. Ľudská činnosť, zvláštna schopnosť 

a zručnosť v nej (kulinárske umenie, plavecké 

umenie...), 

3. To, čo niekto pozná, vie, ovláda (mať umenie 

získať si ľudí).  

Najčastejšie sa však v ľudskom podvedomí slovo umenie vníma tak, ako bolo uvedené pod 

číslom jeden; a teda ako niečo, čo v človeku vyvoláva estetické pocity, či už sú pozitívne alebo 

negatívne. Ďalšou otázkou je, čo všetko môžeme považovať za umenie. Dalo by sa konštatovať, 

že umenie a gýč je ako láska a nenávisť – je medzi nimi tenká hranica.  

     Vývoj umenia datujeme už do obdobia praveku. Prvé náznaky umenia sa podarili objaviť vo 

forme jaskynných malieb. Neskôr sa umenie objavilo aj v antike; tu už vedci hovoria aj 

o rozvoji literárneho umenia, prvom formovaní kultúry či o sochárskom umení. S historickým 

vývojom sa formovali aj rôzne slohy či umelecké smery, ktoré sa vyznačovali určitým súborom 

znakov charakterizujúce dané umenie napr. v sochárstve, maliarstve, literatúre atď.  

     Časom sa toto slovo prenieslo aj do súčasných či moderných foriem umenia v anglickom 

tvare art (Street art, Artwork). Umenie ako estetický vplyv má preto v súčasnosti mnoho 

foriem.  
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V prvom tohtoročnom čísle Softíka sme pre našich čitateľov a čitateľky pripravili niekoľko 

článkov o umení. Zamerali sme sa na 4 

formy umenia: 

a) výtvarné umenie, 

b) slovesné umenie, 

c) hudobné umenie, 

d) filmové umenie. 

 

 

 

Jednotlivé formy sa predstavia v nasledujúcich stranách prinášajúc prehľad poznatkov, ktoré 

vás, dúfame, obohatia. V mene kolektívu autorov a autoriek preto veríme, že vás prvé 

tohtoročné číslo zaujme a prinesie estetický či čitateľský zážitok. 

 

Mgr. Jana Korimová 
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Výtvarné umenie 

 

     S výtvarným umením sa stretol už 

asi každý nás. Najmenej v škole. Každý 

z nás mal predsa výtvarnú výchovu. 

Tento predmet nám dáva priestor, aby 

sme ukázali, ako dokážeme vyjadriť 

nejakú tému obrázkom či kresbou. 

Neraz sme naše výtvory dotvárali aj strihaním, lepením, vystrihovaním rôznych motívov, 

vyrábaním nejakého produktu (pohľadnice, pozdravu, výzdobného predmetu).  

Ale prečo je vlastne v škole predmet výtvarná výchova? Tu je niekoľko dôvodov: 

 Rozvíja našu predstavivosť, u niekoho aj zmyslové vnímanie, 

 Vplýva na naše estetické cítenie 

a podnecuje kreativitu, 

 U niektorých je výtvarné umenie aj formou 

oddychu alebo hobby.  

 

     S výtvarným umením sa spája aj množstvo 

techník, ktoré pri práci využívame. Ak zvolíme 

tú správnu, získame dielo hodné obdivu a ocenenia aj zo strany iných ľudí. Ocenením môže 

byť pochvala či uznanie, že sa ľuďom výtvarné dielo páči, čím vieme, že pôsobíme na zmysly 

človeka. Medzi tie najznámejšie a najpopulárnejšie môžeme zaradiť kresbu alebo maľbu. 

     Kresbu ako techniku sme používali už v škôlke. Zobrali sme do ruky ceruzku a na papier 

sme nakreslili nejaký predmet či zvláštne čiary. Čím sme boli starší, okrem ceruzky sme naše 

výtvory dotvárali farbami, zvýrazňovali sme ich, aby boli krajšie. Vymenili sme teda ceruzku 

za pastelky. Potom do našich životov vstúpili 

voskovky, neskôr pastely.  

     S maľbou ako výtvarnou technikou sme sa 

takisto stretli na hodinách výtvarnej. Niektorí z nás 

si kúpili paletu a používali temperky alebo vodové 

farby. Ak je niekto veľmi nadaný, používa napr. aj 

akvarelové farby. Akvarelové farby sú vyrobené 
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z farebných pigmentov, ktoré sa spájajú s tekutým lepidlom, glycerínom, rybím olejom a riedia 

sa vodou. Aby sme však pomôcky mohli použiť, na nanášanie farieb používame štetec.  

 

Slávni výtvarníci: 

Niektoré osobnosti svojimi dielami urobili dieru do sveta. Ich obrazy môžeme vidieť 

v galériách po celom svete. Skúsite si tipnúť, kto je ich autorom? 

 

1. Kto je autorom slávneho obrazu Mona Lisa? 

a) Pablo Picasso 

b) Leonardo da Vinci 

c) Vincent Van Gogh 

d) Rembrandt 

 

Správna odpoveď: Leonardo da Vinci. Tento obraz je vystavený v Parížskom Louvri. Posledné roky prúdia o obraze veľké 

diskusie odborníkov. V Louvri patrí medzi najpopulárnejšie exponáty.  

2. Kto je autorom obrazu slávnej polievky? 

a) Andy Warhol 

b) Pablo Picasso 

c) Alfonz Mucha 

d) Michelangelo 

 

Správna odpoveď: Andy Warhol. Tento umelec vytvoril svoje diela v 20. storočí. 

Odborníci ho zaraďujú do pop-artu. Pop-art bol ovplyvnený vtedajšími trendami. Andy Warhol má svoje múzeum 

v Medzilaborciach.  

3. Kto namaľoval známy obraz slnečníc? 

a) Vincent van Gogh 

b) Sandro Botticelli 

c) Claude Monet 

d) Leonardo da Vinci 

 

Správna odpoveď: Vincent van Gogh. Holandský maliar patrí medzi najväčšie osobnosti výtvarného umenia. Medzi jeho 

najznámejšie maľby patria práve slnečnice i napr. obraz Hviezdna noc. 
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Hudobné umenie  

 

Hudba je umenie. Umenie znamená tvoriť. Hudba je druh 

umenia, ktorého prostriedkami sú tóny a  melódia. Prečo 

vlastne počúvame hudbu? 

Preto, lebo sa chceme cítiť lepšie. Dobrá hudba je ako zdroj 

pozitívnej energie. Z hudby máme dobrú náladu, dobrý pocit 

a lepší deň. Dobrá hudba vie ľudí skutočne naladiť. Aj smutná 

hudba vás vie zbaviť smutných pocitov a zlepšiť vám náladu. 

Hudba nám pomáha, tak teda nezabudnite pravidelne počúvať dobrú hudbu, aby ste stále mali dobrú 

náladu.  

     Nie všetky piesne sa páčia všetkým. Samozrejme, je to vec vkusu, ale keď je pomer frekvencií 

komplikovanejší, ide o disonanciu. Znamená to, že sa nám výsledný zvuk zdá byť menej príjemný. 

Hudba nám preto dokáže aj uškodiť. Napríklad vtedy, keď text hudby dokáže vyvolať smútok alebo 

hnev.  

V čom je krása hudby? 

Hudba spája ľudí.  

,,Keď som bola na medzinárodnom zjazde Jehovových svedkov a všetci 

prítomní začali spievať záverečnú pieseň, dojalo ma to až k slzám. Síce sme 

hovorili rôznymi jazykmi, ale hudba nás spojila ako jednu rodinu.“ (Tammy) 

 

Hudba pripomenie pekné zážitky.  

„Často sa mi stáva, že mi pesnička oživí nejakú peknú spomienku. Vždy, keď tú 

pieseň počujem, príjemne ma naladí.“ (Sheila) 

 

Hudba ti pomôže pracovať na sebe.  

„Ľudia, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, sa učia aj sebadisciplíne 

a trpezlivosti. Nie je to niečo, čo sa naučíš raz-dva. Jediný spôsob, ako sa v tom 

zlepšiť, je cvičiť a cvičiť.“ (Anna) 
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Vedeli ste?  

1. Najdlhšiu knihu Biblie, Žalmy, tvorí 150 piesní. 

2. Hudba zlepšuje slovné IQ 

Z hudobných nástrojov má najväčšiu silu klavír, 

no výskum preukázal, že deti, ktoré hrajú na 

akýkoľvek hudobný nástroj, majú vyššie IQ a 

dokážu lepšie vnímať veci okolo seba. 

3. Účinok hudby vplýva na liečbu srdcových chorôb. 

Hudba pomáha prekonávať stres a úzkosť spojenú s liečbou srdcovej choroby.  

V mnohých štúdiách bolo preukázané, že počúvanie správnej hudby znižuje výskyt srdcových 

ochorení. 

 

         ZISTILI SME: Počúvaš hudbu?       ÁNO – 80% 

                                                                    NIE – 10% 

                                                                    NIEKEDY – 10% 

 

 Kto je podľa opýtaných najlepší spevák?       KALI – 29% 

                                                               MAJK SPIRIT – 29% 

                                                              ENIQUE IGLESIAS – 14% 

                                                                         SAM SMITH – 18% 

 

NAJHRANEJŠIE PIESNE V SLOVENSKÝCH RÁDIACH: 

                                                     1. Don’t be so shy – Imany 

                                                     2. Hymn for the weekend – Coldplay 

                                                     3. Spolu – Adam Ďurica 

                                                     4. Sofia – Alvano Solel 

                                                     5. Unikát – Mária Čírová 

 

:                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

 

 

Katka Karelová, 9.A 
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Slovesné umenie 

Slovesné umenie je akákoľvek  literatúra, či už ide o poéziu 

alebo prózu. Ide vlastne aj o ľudovú slovesnosť, čo je každý 

umelecký prostriedok, ktorý sa niečím viaže na slovo. Môžu 

to byť napríklad balady, ľudové piesne, rozprávky, riekanky, 

porekadlá, ale aj vtipy či anekdoty. 

Slovo „literatúra“ pochádza z latinčiny. Je odvodené od slova 

litteratura, čo je písmo alebo jazykoveda. 

Može to byť tiež písomníctvo alebo slovesnosť alebo slovesná 

tvorba; je to súhrn všetkých písomne zaznamenaných textov, 

vrátane technických textov, korešpondencie a podobne. 

Literatúra je v užšom zmysle len umelecká literatúra. 

Literatúru celkovo môžeme zaradiť do istého delenia podľa istých kritérií, a to napríklad:  

Podľa funkcie: 

Umelecká literatúra je krásna literatúra: Sú to písané texty zamerané na vyvolanie 

estetického účinku u čitateľa. Zaraďuje sa sem aj ľudová slovesnosť (teda texty majúce 

pôvodne len ústnu podobu). Pojem beletria bol pôvodne rovnoznačný s umeleckou 

literatúrou, dnes označuje len umeleckú prózu. 

Vecná literatúra je ostatná literatúra. Takže sem môžeme zaradiť napríklad vtipy 

a anekdoty. 

Podľa pôvodu:  

 Môže to byť či už slovenská literatúra, tak aj anglická, nemecká alebo akákoľvek iná.  

 

Podľa vývinu:  

Sem môže patriť stredoveká, romantická alebo aj súčasná literatúra. V tomto delení ide 

o obdobie, kedy bola napísaná. 

Podľa iných kritérií: literatúra faktu, literatúra pre deti a mládež a pod. Iným kritériom môže 

byť i veková kategória. Môže to byť taktiež žáner diela.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Umeleck%C3%A1_literat%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Umeleck%C3%A1_literat%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_literat%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A1_slovesnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Beletria
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vecn%C3%A1_literat%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Literat%C3%BAra_faktu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Literat%C3%BAra_pre_deti_a_ml%C3%A1de%C5%BE
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Aký je vlastne význam literatúry? Prečo je taká dôležitá? 

Význam literatúry je najmä ten, že nás učí o tom, ako sa kedysi žilo, aké mali ľudia zvyklosti, 

čo bolo v morálnych normách, čo nie. Ďalšia vec je, že rozvíja našu fantáziu a kreativitu a učí 

nás významom rôznych trópov.  

     Pokiaľ čítame v iných jazykoch, je nám ešte väčším prínosom. Učí nás gramatiku cudzieho 

jazyka, kultúre danej krajiny, zvykov a tradícií. Literatúra je dobrým umením pre cudzí jazyk 

a pre naučenie sa ho. Výborná je aj pre naučenie sa interpretovať, čiže prerozprávať rôzny text, 

ako napríklad povesť, rozprávku alebo iné dielo. 

Dokážeme ho vďaka nej prednášať umeleckým 

spôsobom. V čom nám ďalej pomáha, je slovná zásoba, 

ktorú veľmi obohacuje o buď archaizmy a zastarané 

slová, alebo o cudzie slová. Je pre nás tiež dobrým 

zdrojom nových poznatkov. Ale čo je vôbec 

najpodstatnejšie, aby sme získali takéto poznatky, je 

potrebné si zvoliť dobrý žáner a druh literatúry. Potrebné 

je najmä, aby nás zaujala a priniesla nám do života niečo 

nové. Aj preto je literatúra zaradená medzi nasledujúce kategórie: 

 

Podľa pohlavia:  

Literatúra je pre ženy a pre mužov. Je to vcelku dôležitá kategória, kedže mužov by asi 

romantika nebavila. 

 

Podľa žánru: Žáner je čiastočne spojený aj s kategóriou ohľadom veku a aj ohľadom pohlavia. 

Sú žánre, ktoré sú nsvhodné pre deti, ale sú samozrejme aj také žánre, ktoré by dospelých ľudí 

nezaujali. Žánre môžu byť napríklad: romantické, 

thrilery, sci-fi a podobne. 

 

Podľa vekovej kategórie:  

Veková kategória, ktorú som spomenula už 

v predchádzajúcej kategórii, je tiež  nesmierne 

dôležitá, keďže diela bývajú určené konkrétnej 

vekovej kategórii, ktorá môže byť konkrétnejšia 

alebo všeobecnejšia.                        Laura Urbančoková, 8.A 



Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   Strana | 11  
 

 

Naše cesty za objavovaním umenia... 
 

Horná Lehota, Bystrá, Brezno 
 

     Na začiatku školského roka sme sa vybrali na literárnu exkurziu. Exkurzie sa zúčastnila 5.A 

a 5.B. Ráno o 7:30 sme prišli pred školu. Ako dozor s nami išiel pán učiteľ Sergej Čabala a pani 

učiteľka Jana Korimová. O 7:45 prišli pred školu všetci žiaci aj učitelia a zoradili nás do 

dvojradov. Prišiel autobus a mohli sme vyraziť. 

     Ako prvú sme navštívili Hornú Lehotu 

a izbu Sama Chalupku. Tam nám pani 

sprievodkyňa povedala niečo o jeho živote, 

naučili sme sa o jeho rodine, predkoch a tvorbe, 

pozreli sme si úryvky jeho básní. Trvalo to asi 

pol hodinu.  

     Potom sme znova prišli k autobusu 

a cestovali do Bystrianskej jaskyne v Bystrej. Pani 

sprievodkyňa nás zobrala dovnútra a neraz nás 

upozornila, aby sme boli tichšie. V jaskyni bolo asi 

milión schodov. V jaskyni sme zistili, že je tam aj 

miestnosť na liečenie dýchacích problémov. Hneď ako 

sme vyšli von, padali selfíčka a znova sme kráčali 

k autobusu. Vydali sme sa na posledné miesto 

exkurzie. Bolo to Brezno.  

     Šofér autobusu nám zastavil 500 metrov od budovy. Keď sme vstúpili dnu, hneď sme vedeli, 

že budeme zisťovať históriu Brezna. Boli sme tam asi hodinu. 3 žiaci, ktorí boli aktívni, dostali 

knihu o Brezne. Dostali sme aj rozchod na kúpu magnetiek. Nastúpili sme do autobusu 

a vyrazili do Bystrice. Celú cestu sme sa rozprávali o exkurzii. Keď sme prišli do Bystrice, 

mohli sme už ísť domov.  

Natália Lea Luptáková, 5.B 
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Dolný Kubín, Oravský hrad, Zuberec 

Literárnej exkurzie sa zúčastnila 6.A a  6.C. Boli 

s nami pani učiteľky Lenka Hlisníková a  Zuzana 

Žabková.  

     Prvou výpravou našej exkurzie bol Dolný Kubín. 

Je to okresné mesto na Slovensku v  Žilinskom kraji  

.V Dolnom Kubíne sme sa išli pozrieť do Múzea P.O. 

Hviezdoslava, kde sme videli nádherné kultúrne 

pamiatky. Medzi nimi bola napr. miniatúra jeho domu či jeho majetok (fajka, 

zápisy).  

     Po návšteve múzea sme sa išli pozrieť na Oravský hrad. Pred tým, než sme vyšli 

na hrad, sme sa boli najesť v reštaurácii 

pod Oravským hradom.  Vošli sme dnu 

a videli krásne miestnosti. V  jednej 

z nich sme museli hľadať 3 ženy 

namaľované na stene. Všetky 3 ženy sa 

nám podarilo nájsť. Okrem toho tam boli 

zaujímavé kultúrne a literárne diela. Po odchode 

z Oravského hradu sme išli do kultúrneho domu 

Martina Kukučina, kde nám jedna pani ukazovala, 

ako žili v domácnosti.  

     Na záver sme išli do Zuberca. Mali sme ísť do 

jedného kultúrneho domu, ale keďže tam bolo 

veľa snehu, bolo to zavreté. Oproti sme však 

videli osla, ktorý nás zaujal asi najviac z celej 

exkurzie. Exkurzia sa nám veľmi páčila 

a dozvedeli sme sa aj niečo nové. Ďakujeme!  

 

Autorka: Sofia Suržinová, 6.A 

Fotky: Michaela Krivušová, 6.A 



Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   Strana | 13  
 

 

Vysoké Tatry 

 
Naša exkurzia do Vysokých Tatier sa nám 

všetkým veľmi páčila. Zúčastnili sa jej 

triedy 8.C a 8.A.  Páčila sa aj našim 

učiteľom – konkrétne pani učiteľke 

Kolesárovej a pánovi učiteľovi Paškovi. 

 

Videli sme takmer všetky kopce a vrchy, aké sa vo Vysokých Tatrách nachádzajú. Ako prvé 

sme sa vybrali na Popradské pleso. Cesta bola 

nádherná, ale aj nebezpečná, pretože sa nám veľmi 

šmýkalo  a naľavo od nás bol strmý zraz dole. 

Potom sme mali rozchod, aby sme sa mohli ísť 

najesť. Všetci sme boli hladní, avšak v pizzérii 

bolo draho. Rozhodli sme sa preto ísť najesť do fast 

foodu. 

Ako druhé sme išli do TRICKLANDIE, kde bola 

veľká zábava s 3D obrazmi a zrkadlovým 

bludiskom. Tam sme si urobili niekoľko zábavných fotiek.  

 

 

Peťo Jahoda, 8.C 
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...a naše cesty, keď sme sami umelcami 

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča 
 
 

     Dňa 15.11.2016 sa uskutočnil tretí ročník recitačnej súťaže s názvom Návraty poézie o cenu 

Andreja Sládkoviča. Súťaž sa konala v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici. Z našej 

školy sa zapojili: Kamila Vrábľová zo 6.A s básňou Dáma sa nemá biť a Jakub Riečan z 5.B 

s básňou Veľké myšlienky malého človeka. Obe básne napísal Daniel Hevier.  

     V porote boli známe osobnosti napríklad: pán Juraj Jakubisko s manželkou Deanou 

Horváthovou, spisovateľka Ivana Havranová i herec a moderátor Rado Kuric. Súťažilo sa v 4 

kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci, juniori a dospelí. Po 2 kategóriách sme mali krátku 15 

minútovú prestávku, aby sme sa mohli občerstviť.  

      

Súťažiaci sa mohli umiestniť na troch 

miestach v štyroch kategóriách. Aj 

keď sme sa neumiestnili na žiadnom 

mieste, dostali sme diplom za účasť,  

menšiu pozornosť v podobe ... a užili 

sme si deň plný dojmov a emócií.  

     Na súťaži nás sprevádzala pani učiteľka Iveta 

Majerová, ktorej touto cestou ďakujeme za prípravu.  

 

Kamila Vrábľová, 6.A 
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Filmové umenie 

Film ako celok je vlastne výsledok nakrútenia série snímok. V podstate ide o oživený obraz. 

 

Z histórie filmu 

 História filmu sa datuje do roku 1878, keď Eadweard Muybridge nafotografoval sériu 

statických fotografií s použitím 24 fotoaparátov. Usporiadaním obrázkov v slede za sebou 

vytvoril sériu „pohyblivých obrázkov“ vo filme,  ktorú nazývame animácia. 

O pár rokov neskôr vzniká v Anglicku škola Jamesa Wiliemsona, ktorá prvýkrát uviedla 

pravidlá filmu.V Taliansku vznikajú historické drámy a v Dánsku sa rodí prvá filmová hviezda 

Asta Nielsen. 

 

V súčasnosti je centrom filmovej tvorby Hollywood. Je to časť mesta Los Angeles v americkom 

štáte Kalifornia. Nachádza sa severozápadne od stredu mesta. Nachádzajú sa tu svetoznáme 

filmové štúdia, vďaka čomu je názov Hollywood považovaný za synonymum amerického 

filmového priemyslu. 

Hollywoodsky chodník slávy je chodník 

pozdĺž Hollywood Boulevard a Vine 

Street v Hollywoode, ktorý slúži ako sieň 

slávy zábavného priemyslu. Je osadený 

viac ako 2 500 päťramennými hviezdami s 

menami nielen ľudských celebrít, ale aj 

fiktívnych postáv.  

 

Dejiny filmu na území Slovenska 

Prvé filmové predstavenie sa konalo v roku 1896 v Bratislave a Košiciach. Neskôr sa začali na 

území Slovenska formovať prvé slovenské kiná:  

 Mladosť – Mladosť začínala v roku 1905 ako prvé kamenné kino s pravidelnou 

prevádzkou na Slovensku.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1878
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Eadweard_Muybridge&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Wiliemson&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Taliansko
https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Boulevard
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vine_Street&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vine_Street&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://sk.wikipedia.org/wiki/Celebrita
https://sk.wikipedia.org/wiki/1896
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
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 Apollo – Prvé stále kino v Rožňave začalo premietanie v roku 1914 pod názvom Apollo. 

Premietanie nebolo prerušené ani počas 2. svetovej vojny a premietalo sa päťkrát do 

týždňa.  

 Urania – Dom spolku Urania s kinom niekoľko ráz prestavali. V šesťdesiatych rokoch 

starú kinosálu zbúrali a na jej mieste postavili novú s veľkoplošným premietacím 

plátnom. 

Od roku 1914 sa začínajú premietať dánske, talianske a švédske filmy. V roku 1904 sa nakrúca 

film Rýchlik Košice Bohumín a o dva roky neskôr film Posledná výprava Františka Rakocziho 

a jeho druhov.  

 

Súčasnosť: Na vytvorení hraného filmu sa podieľa scenárista, dramaturg, režisér, kameraman, 

strihač a zvukový majster, architekt, hudobný skladateľ, maskér a samozrejme herci (toto sú 

iba najzákladnejšie filmové povolania). 

Výsledkom kolektívnej spolupráce týchto ľudí je filmové dielo. Vzniká vo filmovom štúdiu. 

 

Kinematografia predstavuje celý systém umeleckej tvorby, výroby, techniky, obchodu, 

priemyslu, ale i uchovávania a skúmania filmového umenia. 

 

Dramatik je spisovateľ, autor divadelnej hry. 

Dramaturg pripravuje podmienky na realizáciu.  

Režisér sa chápe tvorca hry alebo filmu.  

Herci sú tí, stvárňujú postavy hry alebo 

filmu. 

Scénický výtvarník – tvorca scény, na 

ktorej sa divadlo hrá. 

Hudobný skladateľ – tvorca scénickej 

hudby, ktorá dotvára, podfarbuje dej. 
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Zoznam najlepšie zarábajúcich hercov: 

1. Robert Downey Jr. - 80 miliónov dolárov 

2. Jackie Chan - 50 miliónov dolárov 

3. Vin Diesel - 47 miliónov dolárov 

4. Bradley Cooper - 41,5 miliónov dolárov 

5. Adam Sandler - 41 miliónov dolárov 

6. Tom Cruise - 40 miliónov dolárov 

7. Amitabh Bachchan - 33,5 miliónov dolárov 

8. Salman Khan - 33,5 miliónov dolárov 

9. Akshay Kumar - 32,5 milióna dolárov 

10. Mark Wahlberg - 32 miliónov dolárov 

 

1. Jennifer Lawrence - 52 miliónov dolárov 

2. Scarlett Johansson - 35,5 milióna dolárov 

3. Melissa McCarthy - 23 miliónov dolárov 

4. Bingbing Fan - 21 miliónov dolárov 

5. Jennifer Aniston - 16,5 milióna dolárov 

6. Julia Roberts - 16 miliónov dolárov 

7. Angelina Jolie - 15 miliónov dolárov 

8.Reese Witherspoon - 15 miliónov dolárov 

9. Anne Hathaway - 12 miliónov dolárov 

10. Kristen Stewart - 12 miliónov dolárov 

  



Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   Strana | 18  
 

Najsledovanejšie filmy roku 2016:  

 

1. Sledovačka 

 

 

 

 

2. Stávka na neistotu 

 

 

 

3. Brooklyn 

 

 

 

 

 

4. Most špiónov 

 

 

 

 

5. Marťan 

 

 

 

 

Katka Karelová, 9.A 
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Some of our favourite movies 

 

Home alone 2: Lost in New 

York 

     It´s a very good comedy about a boy and 

his family. His name is Kevin and he has got 

one older brother and one older sister. He and 

his family went to Chicago, but Kevin got on 

the wrong aeroplane, so he travelled to New York instead. When the plane landed he went to 

hotel Plaza. He had a lot of money because he had father´s credit card and a bag with all of his 

identity papers. The thieves caught 

him, but he ran away. Then he went 

to his uncle´s house, but he wasn´t 

there. The thieves found him, so he 

had to fight against them. He won 

this battle and he helped the police 

to catch these thieves. Then his 

family came to New York from 

Chicago and they all together celebrated Christmas. 

 

Tomáš Koreň, 8.C 

 

Shutter Island 

 

One of my favourite movies is Shutter Island whose director 

is Martin Scorsese. This film is a thriller and a little bit 

detective movie, too. The movie is about two detectives which 

go on an island where psychiatric jail is. This movie is one of 

the best movies where Leonardo DiCaprio plays a role of 

a detective and the second detective is Mark Ruffallo. The 
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movie has a great dramatic atmosphere and a fantastic end. Movie has not got any awards and 

nominations. That is a pity because it deserves the Oscar for adapted scenario and for great 

acting performance by Leo DiCaprio.  

 

Claudio Lendvorský, 8.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grown-ups 2 
 

     This film is a comedy. The director of the film is Dennis 

Dugan. The film was released in 2013. The main characters are 

Kevin Jays as Eric Lamonsoff, Chris Rock as Kurt McKenzie, 

David Spade is Marcus Higgins, Nick Swardson as Nick Hilliard 

and Adam Sandler as Lenny Feder. The budget for the movie was 

eighty million dollars and the film earned 247 million dollars.  

   The movie is about friends and their summer in a small town. 

The scenes are very good because they are about men who are 

parents and they do  funny things.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Nemec, 8.C  
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Osemsmerovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi slová: 

Cencúľ, Darček, Jedlo, Ježiško, Kapor, Koláč, Koleda, Krb, Ľad, Noc, 

Osobnosť, Osol, Prianie, Sneh, Snehuliak, Sob, Stromček, Vianoce, Zub, 

Zvonček 

 

Rudolf Tomek, 6.A 

  

Z B V K Ú V E Č J X K P K F 

A E J E Ž I Š K O S T E R S 

K I E Č R A D O Z E Č O B O 

O N D M K N K U D N Y D Z D 

L A L O S O B N O S Ť N F A 

E I O R N C L V B E L S J D 

D R S T E E Z Á Y C V Z M R 

A P X S H V K Ú Č S B J F P 

Ľ Ú C N E C S R O P A K O M 



Školský časopis – ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   Strana | 22  
 

Crossword 

 

Complete the crossword.  

 

 

1.     

 

 

          3. 

 

   

 

 

4.                                                  6. 

                                                                                                                        

                   5.       

                                              

 

2. The last day in school is on 22 December. Then we have Christmas _ _ _ _ _ _ _ . 

7. We all wish _ _ _ _ _ Christmas to each other. 

8. We decorate our Christmas tree with Christmas _ _ _ _ _. 

9. The man who brings Christmas presents in the USA.  

 

Ivan Krajčovič, Filip Milan, Jakub Tomáš, 6.A 

                                

1.                

2.                 

3.                

        4.     

5.                

6.             

7.              

          8.    

9.              
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4.                                                  6. 

                                                                                                                        

                   5.       

                                              

2. The last day in school is on 22 December. Then we have Christmas _ _ _ _ _ _ _ . 

7. We all wish _ _ _ _ _ Christmas to each other. 

8. We decorate our Christmas tree with Christmas _ _ _ _ _. 

9. The man who brings Christmas presents in the USA.  

 

 

 

1.  C  A N  D   L E     

2. H   O L  I   D A  Y  S  

3.  R U   D O   L P  H   

G  I   F  T 4.     

5.  S  N O W M A N  

6.  T R E E     

7. M  E R R Y    

 B A L L S 8.    

9. S  A N T A    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


