
o November

November

Je november. Zo stromov opadli už aj
posledné listy a príroda sa čoraz častejšie za-

hal'uje do hustej hmly. Je
vlhko, zima, nehostinne -
bŕŕŕ. V takomto počasí je
najlepšie vo vykúrenej
miestnosti.

V záhradách a na poliach
dozreli vel'ké oranžové

tekvice, z ktorých môžeme vyro-
biť rozličné strašidlá a prekvapiť nimi svoje
okolie. Ako na to?

Najprv treba vydlabať mäkkú dužinu tekvice
a potom do hrubej šupky ostrým nožíkom
vyrezať niekol'ko otvorov: na nos, oči, ústa so
zubami - a strašidlo je hotové. Ešte vložíme za-
pálenú sviečku do tekvice a
môžeme strašiť. Úspech
bude zaručený, najmä ak
chceme niekoho prekvapiť
takýmto svietiacim "čudom"

potme.
Vol'akedypo-

dobnými svietiacimi tekvi-
covými lampáš-

mi zdobili
ploty na

dedinách,
dnes sa s nimi

stretávame najmä
na halloweenovej (čítaj

helovínovej) párty.
Halloween je vlastne Deň strašidiel a

duchov. Tento "sviatok" prišiel k nám zo Zá-
padu a I'udia - prevažne mladí - ho oslavujú
v čase, keď v našom kalendári je Sviatok
všetkých svätých. Zabávajú sa tak, že sa
vystroja za strašidlá, bosorky, nasadzujú si na
tvár masky príšer, smrtiek a iných strašidiel,
zapal'ujú farebné lampióny a už spomínané
tekvicové príšerky.

November okrem chlad-
ných dní a hal-

loweenových
strašidiel pri-

náša ešte
vel'a význam-
ných dní.

Rad otvára
Sviatok všet-

kých svätých hneď

prvý deň v mesiaci. Druhý novembrovy en je Svia-
tok dušičiek, kedy si pozostalí pripomínajú svojich
blízkych a známych, ktorí už nie sú medzi nami.
Prinášajú im na hrob kvety a zapal'ujúsviečky.

11. novembra je Martina. Niekedy k nám
prichádza na bielom koni, čo znamená, že v tento
deň sneží.

f>}f
~ 17. november sa stal u nás štátnym sviatkom len

v poslednom čase. Je to Deň študentstva. Boli to
v prvom rade študenti, ktorí sa postavili proti fašistické-
mu diktátorovi a po atentáte na neho v Prahe zaplatili
svojím životom. Bolo to 17.
novembra 1939.

O niekolko desaťročí
neskôr 17. 11. 1989 to
boli opäť študenti, ktorí po-
mohli pádu komunistic-
kého režimu.

•- nehostinné, neprílem-
né počasie
- vydlabať, vybrať vnútro
- zaručený, istý úspech
- párty - spoločenské

Úlohy

stretnutie, zábava istej
spoločnosti
- Západ - krajiny na
západ od nás

príšera - strašidlo,
škaredá bytosť

1. Povedzte, aké je dnes počasie.

2. Prečítajte si predpoveď počasia z novín a
povedzte, čo sa nevyplnilo meteorológom.

3.·Opíšte november z lepšej, veselšej stránky a
povedzte aj to, na čo sa v novembri vel'mi netešíte.

4. Viete, aké známe osobnosti sú pochované na
cintoríne vo vašom meste, vašej obci? Čo o nich
viete?



if Predmet - opakovanie

Cvičenie

1. Odpovedzte na nasledujúce otázky:
Koho sa opýtaš na presný čas?
Komu dôveruješ?
O koho sa staráš?
Po čom túžiš?
Nad čím sa pohoršuješ?

2. Určte, aké sklady vytvárajú slovesá a slová,
ktorými ste odpovedali na otázky prvej úlohy.

3. Ktorým vetným členom ste určovali bližšie slove-
sá v prvej úlohe?

Predmet je rozvúací vetný člen, ktorý rozvila vetný
člen vyjadrený slovesom.

Pád podstatného mena - predmetu - závisí vždy
od slovesa, napríklad: komu, čomu dôveruje? -
predmet je v datíve.

Na predmet sa pýtame pádovým i otázkami
okrem nominatívu.
Predmet môže byť:
a) priamy je v bezpredložkovom akuzatíve
b) nepriamy je vpredložkovom akuzatíve a v ostat-
ných pádoch, okrem nominatívu,
Napríklad:
Stretla som suseda. Koho som stretla? - priamy
predmet.
Nechcem krivdiť rodičom. Komu nechcem krivdiť? -
nepriamy predmet.
Vychováva dieťa. Koho vychováva? - priamy predmet.
Stará sa o dieťa. O koho sa stará? - nepriamy pred-
met.

Úlohy

1. Utvorte určovacie sklady predmetové, v ktorých
nadradenými členmi budú nasledujúce prísudky:
vidím, posmel'uje, dopustíme sa, chyťte sa, držia
sa, konkuruje, krivdí, podobáte sa, tykáte, bijú sa
o, dúfa v, ďakovať za, pátrať, pozastaví sa.

2. Vyberte z prvej úlohy niekol'ko určovacích
skladov, utvorte s nimi vety a napíšte ich.

3. Povedzte, aké druhy predmetov sú v napísaných
vetách.

4. Použite vo vetách spojky že, či, aby. Porovnajte
obsah viet. Povedzte, v čom sa líšia.

5. Predmet rozvíja
a) vetný člen vyjadrený slovesom
b) menný prísudok
c) podmet

6. Určte, ktorá z viet obsahuje predmet:
a) Matematika je prírodovedný predmet.
b) Matematiku mám rád.
c) Úlohy z matematiky môžu byť zaujímavé.

7. Akým vetným členom sú podčiarknuté slová:
Vám sa tento odbor páči. Chytila som @ rozbitú
hračku. Sestre sa stratili peniaze.
a) podmet
b) nepriamy predmet
c) priamy predmet

8. Vo vetách predmet je vyjadrený:
Na gymnázium prijali šikovnejšieho. Knihu darovali
najlepšiemu. Matka sa stará o najmenšieho.
a) zámenom
b) prídavným menom
c) podstatným menom

El Výber školy nám dá zabrať

Volba je to nel'ahká. Rodičia mi radia, aby som
pokračoval v štúdiu na gymnáziu s vyučovacím
jazykom maďarským, ktoré navštevovali oni a aj
moji starší súrodenci. Ale gymnázií je viac
druhov. Niektoré sú zamerané na cudzie jazyky,
niektoré na matematiku, na prírodné vedy, sú
aj športové gymnáziá, kde je posilnená telesná
výchova, čo znamená, že majú viac hodín
telesnej výchovy ako na ostatných gymnáziách.
Viem aj o bilingválnych gymnáziách, na ktorých
sa vyučuje viacero predmetov v cudzom jazyku.
V poslednom čase vzniklo niekol'ko súkromných
gymnázií, existujú aj cirkevné gymnáziá a
otvárajú sa stále nové s rozličným zameraním.
Ak budem uvažovať o ďalšom štúdiu na gym-
náziu, musím si dobre zvážiť, na ktoré mám
najlepšie predpoklady, ale aj to, aké mám
šance sa tam dostať. Matematiku mám rád,
angličtina ani nemčina mi tiež nerobia prob-
lémy, dohovorím sa v nich bez väčších ťažkostí.
Špičkový športovec zo mňa asi nebude, ale za-
to mám vel'mi rád výtvarnú výchovu. Nechcem
sa chváliť, ale moje výkresy môžete nájsť za-
vesené aj na chodbách našej školy a rád sa za-
pájam aj do výtvarných súťaží. Keby bolo po
mojom, asi si vyberiem školu úžitkového vý-
tvarníctva, odbor reštaurátorstvo. Čítal som
o reštaurátoroch a ich práca sa mi zdá vel'mi
zaujímavá. Rodičom sa moja volba vel'mi
nepáči. Namietajú, že to nie je vel'mi isté po-
volanie, výtvarníkov je vraj vel'a a ťažko sa všet-
ci presadia. Ja si ale myslím, že radšej by som
robil niečo, čo ma baví, i keď to bude neistá a
nie vel'mi dobre platená práca.

Naša pani učitel'ka triedna je zároveň na
našej škole aj výchovnou poradkyňou. Pravi-
delne nás informuje o možnostiach ďalšieho
štúdia nielen na gymnáziách, ale i na stredných
a učňovských školách rôzneho typu a zamera-
nia. Na nástenku vyvesila aj tlačivo so zoz-
namom škôl, na ktoré sa môžeme prihlásiť. Za-
stavujú sa pri nej aj naši rodičia, aby nám
mohli poradiť správne sa rozhodnúť.
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November

Pri vol'be povola-
nia nám pomáha
aj školský psy-
chológ. S každým
osobitne sa po-
rozpráva alebo
nám dá vyplniť
test, ktorý môže
veľa prezradiť
o našich schop-
nostiach.
Možností je na-

ozaj veľa. Pre budúce kaderníčky a kaderníkov,
kozmetičky, fotografov bude asi najlepšia
združená stredná škola.

Našťastie je ešte len november, čas nás te-
da nesú ri definitívne sa rozhodnúť a podať si
prihlášku. Máme na to čas až do februára.
K prihláške na strednú školu treba priložiť aj
doklady o úspechoch na olympiádach alebo na
súťažiach, ktoré súvisia s vybraným odborom
nášho ďalšieho štúdia.

Veľa mojich spolužiakov a spolužiačok si vy-
bralo stredné odborné školy, najviac sa ich
hlási na obchodnú akadémiu. Jeden spolužiak
si chce podať prihlášku na strednú odbornú
školu drevársku, niektorí sa rozhodli ísť na
stredné poľnohospodárske školy, na ktorých je
tiež viacero odborov a dve moje spolužiačky
uvažujú o strednej zdravotníckej škole.

Kritériá a termíny prijímacích skúšok na vy-
branej škole sa dozvieme od výchovnej porad-
kyne, a sú uverejnené aj na výveske strednej
školy. Dovtedy nám nezostáva nič iné, len sa
usilovne pripravovať, aby sme na prijímacích
pohovoroch dobre obstáli.

•- bilingválne - aktívne
používajúce dva jazyky
- predpoklady - možnosti,
podmienky
- špičkový - najlepší, je-
den z najlepších

- reštaurovať - obno-
vovať, opravovať
- výchovný poradca -
učitet, ktorý radí pri
výbere školy, povolania
- kritériá - požiadavky

Úlohy

1. S kým sa radíte pri výbere povolania a prečo?

3. Predstavte sa v určitom zamestnaní asi o 20
rokova pokúste sa opísať jeden váš pracovný deň.

~~Ú"~."~~~t~~{ .

_ uvažovať o niečom . v

'v iť s,' zvažovať meco_ zvazl ,
"ať sa do niečoho- zapaJ

Predmetová vedľajšia veta

Predmet môžeme vyjadriť aj vedľajšou vetou.
Predmetová vedl'ajšia veta rozvíja prísudok
hlavnej vety, napríklad: Na stanici oznámili prí-
chod vlaku.

Čo oznámili na stanici? - oznámili príchod -
predmet
Na stanici oznámili, kedy prichádza vlak.
Každý hovorí o nehode.
O čom hovorí každý? - o nehode - predmet
Každý hovorí o tom, že sa stala nehoda.

Predmetová vedľajšia veta sa s hlavnou ve-
tou spája spojkami že, aby, či alebo vzťažnými
zámenami kto, čo, aký.

Napríklad: Každý tvrdí, že si tam nebol.
Prosím ťa, aby si prišla. Neviem, či sa tam
dostanem. Ani netuším, kto to urobil. Urob, čo
môžeš. Ja ti prezradím, aký je tvoj orieteť,

Poznámka
Nezabudnite, že vo vedľajšej vete môže byť

len jedna spojka alebo jedno vzťažné zámeno.
Nesprávne je použitie dvoch spojok v tej istej
vete (že či, že aby).

Úlohy

1. Nájdite v nasledujúcich súvetiach predmetové
vedl'ajšie vety:
Oznámili nám, čo treba robiť. Vraví sa, že už
nepracuješ. Ukazoval, ako to máme spraviť. Ja to
nedopustím ďalej, aby si sa takto správal.

2. Súvetia prvej úlohy znázornite graficky.

3. Vyjadrite predmet nasledujúcich viet predme-
tovou vedl'ajšou vetou:
Počula som vŕzganie dvier. Môj otec nám ukázal
smer do lesa. Uvažoval som o ich práci.

4. Doplňte do hlavných viet odkazovacie výrazy a vety
napíšte. Hovorili sme ... , že pôjdeme do mesta. Každý
si pýta ... , čo máte vo výklade. Dokážeme vám ... , akí
ste. Želáme si ... , aby ste už konečne odišli.
Nepoznáme ... r kto sa dopustil priestupku.

~ Trest a disciplína v dejinách školy

V minulosti sa žiaci stretávali s jediným
prostriedkom na udržanie poriadku a disciplíny
- a tým bol trest. Zdalo by sa, že čím vyspelej-
šia kultúra, tým sú tresty miernejšie. Ale nie je
to vždy tak. V staroveku sa stretávame na
školách s miernejším zaobchádzaním ako
v stredoveku, kedy sa trestalo kruto až
brutálne.



V starovekej Číne boli deti povinné bezpod-
mienečne poslúchať rodičov a neuposlúchnutie
sa kruto trestalo. V škole bola veľkým postra-
chom detí bambusová palica. Platilo pravidlo,
že ak nepomohlo múdre napomenutie, musel
si vinník kľaknúť najprv na mieste, potom pred
dverami a až potom nasledoval telesný trest,
ale nikdy nie po jedení. Dbalo sa o to, aby sa
nepoškodilo zdravie detí, na čo sa v stre-
doveku nebral nijaký ohľad.

Vermi tvrdá bola tzv. sparťanská výchova, čo
znamenalo, že výchova je prísna, takmer vojen-
ská.

V gréckej Sparte bolo cieľom vychovávať
jedincov prospešných štátu, teda vojensky. vý-
chovné metódy sa obmedzovali takmer výlučne
na bitie, i nepatrné priestupky sa trestali kor-
báčom. Chlapci si na bitku zvykli tak, že po-
kladali za víťazstvo, ak vedeli krutý trest pretr-
pieť bez plaču. Niet divu, že mentalita
Sparťanov bola hrubá a bez citov.

Aténska výchova bola omnoho jemnejšia.
Existovali síce aj telesné tresty, ale oveľa
miernejšie. Veď sám Sokrates hovorí: "Koho
slovo dostatočne netresce, toho ani palica
nepotresce. "

Aj starí Rimania vychovávali deti na osoh
štátu. Výchova bola spojená s telesnými tresta-
mi. Používali sa "miernejšie" metódy ako štico-
vanie, ťahanie za uši, údery päsťou alebo kor-
báčom z kože. Najneprfjernnejšfm zvukom ran-
ného mesta boli údery bičova "jajkanie" detí.

V stredovekom Nemecku musela byť viaza-
nica (korbáč) vždy poruke, ale nesmelo sa
udierať po hlave, aby dieťa neohlúplo. Ani
v týchto časoch však nie každý súhlasil s ta-
kouto "výchovou". Niektorých rudí to poburova-
lo a svoju nespokojnosť dávali najavo aj
otázkami na verejnosti, napr.: "Či bakulou
máme vzbudiť túžbu po učení? Nie je to naj-
nerudskejší a najnesprávnejší spôsob?

Tieto otázky sú aktuálne aj dnes. Pravda,
nie v škole, lebo u nás sú telesné tresty za-
kázané, ale v niektorých ojedinelých prípadoch
dávajú v rodinách dospelí kruté tresty svojim
vlastným či nevlastným deťom. Takéto za-
obchádzanie sa označuje ako týranie maloletej
osoby a na rozdiel od minulých dôb sa prísne
trestá.

(podla tlače)

•- zhovievavý, miernejší,
uznanlivejší
- postrach - ten, koho
sa boja
- sparťanská výchova -
tvrdá, prísna (odvodené

od starogréckeho mesta
Sparta)
- mentalita - znak cha-
rakteru
- šticovať - ťahať za vlasy
- bakul'a - hrubá palica

...•..
1." Vyjadrite svoj názor na telesné tresty II rodine,
škole. Čo.by ste poradili týraným deťom, ako by sa

: mali brániť?

2. AKOby ste sa zachovali, ak by ste vedeli o týraní
, osoby alebp zvieraťa?

3. Šikanovanie je tiež-týranie. Prečo?

Priama a nepriama reč

Jazykový prejav druhej osoby môžeme po-
dať dvojako:
a) doslovne opakovať prejav nejakej osoby
b) nepriamo reprodukovať prejav inej osoby.
Napríklad: Moja matka doložila: "To je pekný
skutok."

Moja matka doložila, že to je pekný skutok.

a) Priama r~č (aj priama otázka) doslovne
opakuje - cituje - prejav nejakej osoby. Spravidla
sa skladá z uvádzacej vety a z priamej reči.
Obidve tieto vety sú gramaticky samostatné.

Priama reč sa v písanom jazyku označuje
úvodzovkami a píše sa s velkýrn začiatočným
písmenom. Ak uvádzacia veta je pred priamou
rečou, oddeluje sa od nej dvojbodkou. Naprík-
lad: Otec ma prosil: " Poďso mnou do mesta."

Ak uvádzacia veta stojí za priamou rečou,
oddelule sa čiarkou (otáznikom, výkričníkom).
Napríklad: .Poďso mnou do mesta," prosil ma otec.

Ak uvádzacia veta prerušuje priamu reč, odderuje
sa od nej čiarkami, ale druhá časť priamej reči sa
píše s malým začiatočným písmenom. Napríklad:
"Poď so mnou," prosil ma otec, "do kina."

Nepriama reč ~ nepriamou reprodukciou pre-
javu inej osoby, vyzdvihuje sa v nej obsah prejavu.
Napríklad: Spolužiak ma poprosil, aby som ho
odhlásila z obeda. Nepriama reč tvorí podrado-
vaciu vetu predrnetovú,

Zmenou priamej reči na nepriamu zmeníme
vo vete osobu a slovesný spôsob. Napríklad:
Eva hovorí: "Môj brat je v škole." - Eva hovorí
.že jej brat je v škole. Mamka mi kázala: "Choď
po vodu!" Mamka mi kázala, aby sofľ7 išla po
vodu.

November-
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_ poburovat nle ,
ráždiť (deti zvieratá),
_ týrať niekoho, meeo, ,

r 't' po~sobiťiru bolestnapr ,



Úlohy

1. Napíšte tri príklady na priamu reč, potom ich
zmeňte na nepriamu reč.

November

2. Zmeňte nasledujúcu nepriamu reč na priamu,
napíšte ju trojakým spôsobom: Tolstoj povedal, že
pravé dobro je vždy prosté.

3. Tvorte k nasledujúcim citátom uvádzacievety:
"Pravdivosť je jediný peniaz, ktorý platí na celom
svete." (čínske príslovie)
"Milovať znamená žiť životom toho, koho milujeme."
(Tolstoj)
"Súcitný človek sa nestáva boháčom a boháč sa
nestáva súcitným." (mandžurské príslovie)
"Ludia najmenej rozmýšlajú o tom, čo znamená byť
človekom." (Pascal)
"Cielom života je napíňať všetky jeho prejavy lás-
kou." ( Emerson)

4. Pozmeňte niektorú priamu reč tretej úlohy na
nepriamu.

5. Utvorte súvislý text s využitím niektorého výroku
z tretej úlohy.

,- Kolko rečí vieš, tolkokrát si
človekom

o význame tohto príslovia sa presviedčame na
každom kroku, veď dobre ovládať aspoň jeden
cudzí jazyk je v dnešnej dobe takmer nevyhnut-
nosťou. Prečo?

Cudzie jazyky potrebujeme v škole, niektorí
rodičia v práci, zídu sa nám na zahraničnej do-
volenke, môžeme sledovať vysielanie cudzo-
jazyčných televíznych a rozhlasových staníc, za-
spievať si napr. anglické pesničky, písať si
s priatel'mi zo zahraničia a tiež I'ahšie spozná-
vať cudzie krajiny a I'udí. Dobrú znalosť jazyka
môžeme využiť aj pri tlmočení pre niekoho, kto
cudzí jazyk nepozná, získavať nové informácie
od cudzincov a prináša to ešte mnoho iných
výhod.

Najväčší záujem na školách je o anglický
jazyk, ktorý je zvyčajne rokovacím jazykom aj
v nemecky hovoriacich krajinách. Tento svetový
jazyk sa taktiež používa na vedeckých konferen-
ciách, seminároch, sympóziách (vedecká kon-
ferencia s diskusiou o danej problematike) -
angličtinou sa dnes dohovoríme takmer všade.

Po angličtine je najväčší záujem o nemčinu.
Je to pochopitel'né, veď vo viacerých okolitých
štátoch - Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku ale-
bo Luxembursku - sa hovorí po nemecky. Iba
"na skok" od nás leží hlavné mesto Rakúska,
Viedeň, s nádhernými pamiatkami, ktorú
môžeme navštíviť bez toho, že by sme mali
problémy s komunikáciou. Doma si môžeme

zapnúť rakúsku televíziu alebo nakúpiť v ob-
chodoch blízko našich hraníc.

V škole si môžeme vybrať medzi anglickým,
nemeckým a zriedkavejšie francúzskym
jazykom, ale mimo školy sa môžeme zapísať aj
na platené kurzy, do jazykovej školy, prípadne
navštevovať súkromné hodiny a naučiť sa aj
menej známe jazyky, napr.: taliansky, španiel-
sky, arabský, bulharský, čínsky, hebrejský,
grécky, holandský, latinský, ruský a iné.

Dokonca môžeme poradiť našim sloven-
ským priatel'om, ktorí sa chcú naučiť náš jazyk,
aby sa zapísali do kurzu maďarského jazyka
pre začiatočníkov alebo pre pokročilých. Orga-
nizujú ich maďarské kultúrne inštitúcie pôso-
biace na Slovensku.

My sa učíme povinne jeden cudzí jazyk od
piateho ročníka, ale máme možnosť navštevo-
vať ďalší cudzí jazyk ako nepovinný predmet.

Vyučovanie je zaujímavé, lebo z ponuky
niekol'kých druhov učebníc si môžeme vybrať tú,
ktorá nám najviac vyhovuje. Učebnice sú obyčajne
vel'kého formátu, doplnené množstvom fotografií a
ilustrácií. Okrem učebníc pracujeme aj so zvukový-
mi nahrávkami, videonahrávkami, prípadne inter-
netom a na niektorých školách existujú aj
špeciálne jazykové učebne so slúchadlami a
špičkovým zariadením na ul'ahčenie výučby
cudzieho jazyka.

Pravda, nie všetci v triede sme na rovnakej
jazykovej úrovni. Niektorí z nás plynule komu-
nikujú v cudzom jazyku. Sú to prevažne
spolužiaci, ktorí majú možnosť cudzí jazyk
používať aj doma, navštevujú jazykovú školu
alebo kurzy a zdokonal'ujú sa aj sledovaním
cudzojazyčných filmov.

Všetci sa ale zhodneme na tom, že cudzí
jazyk sa učíme radi, neberieme ho ako "nutné
zlo" a povinnosť, ale skôr ako svoje hoby.

•- rokovacíjazyk- používa
sa na konferenciách,

schôdzach, rokovaniach
- inštitúcia - organizácia,
úrad, ústav
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Úlohy

1. Úloha pre dvojice: Jeden z vás povie názov štátu,
môže byť aj veľké mesto, druhý označí jazyk -

: jazyky, ktorými sa tam dá dohovoriť (možno praco-
vať s atlasom).n .
\!i 2.. Zahrajte sa na tlmočníka: Jeden z vás bude
po vetách čítať krátky text v maďarčine, druhý bude
prekladať do slovenčiny. Potom si úlohy vymeníte,
ale tentoraz budete prekladať do maďarčiny.

3.. Reprodukujte obsah článku použitím slovesných
väzieb pod ním.

l:] Jazyk esperanto

V 19. storočí žil v ruskom
mestečku Ludovít Lazar
Zamenhof. V tomto mes-
tečku s poľským, ruským,
nemeckým a židovským
obyvateľstvom často do-
chádzalo k etnickým ne-
pokojom. Zamenhof veril,
že príčinou týchto

vyhrotených vzťahov medzi jednotlivými národ-
nosťami je to, že si nerozumejú. Keby mali je-
den spoločný jazyk, mohli by sa dohodnúť oveľa
ľahšie. Preto vymyslel projekt jazyka, ktorým by
sa dorozumievali ľudia na celom svete. V knihe,
ktorá vyšla v roku 1887 vo francúzštine, anglič-
tine, nemčine, ruštine a poľštine, opísal zákla-
dy nového jazyka a vysvetlil jeho gramatiku. Tú-
to prvú učebnicu nazval "Medzinárodný jazyk" a
na obálku sa podpísal ako Doktor Esperanto,
čo znamená Doktor Dúfajúci.

Základ slovnej zásoby esperanta tvoria
románske jazyky, asi desať percent slov má
germánsky a malé percento slovanský pôvod.

V esperante platí zásada: "píš ako počuješ",
neexistuje tvrdé y, gramatické výnimky, ani
vykanie - všetci esperantisti si tykajú.

Esperanto sa dá naučiť oveľa ľahšie ako ne-
jaký národný jazyk. Základná učebnica aj so
slovníčkom je hrubá asi 1 cm, má 80 strán a
esperantisti tvrdia, že už po niekoľkých
týždňoch je človek schopný v esperante plynule
komunikovať a písať si.

(podla tlače)

•- etnikum - národné,
národnostné spoločenstvo
- etnický - národnostný
- vyhrotený, ostrý
- projekt - plán

- románske jazyky - la-
tinčina, francúzština, špa-
nielčina
- germánske - nemecký
jazyk, anglický jazyk

[II Záujmové krúžky

Deviaty ročník nám dá zabrať, lebo sa kvôli prijí-
macím pohovorom musíme viac učiť. O to
radšej sa však stretávame v poobedňajšom
čase na rôznych záujmových krúžkoch, kde sa
zabavíme, ale sa aj veľa nového dozvieme.

A kde môžeme navštevovať krúžky?
Predovšetkým na školách, kde ich najčastej-

šie vedú naši učitelia, vychovávatelia, prípadne
niektorí z našich rodičov. A všetci to robia bez-
platne.

Ak sa rozhodneme pre iný krúžok, ako môže
poskytnúť naša škola, napr. umelecký, môžeme
sa zapísať do základnej umeleckej školy (ZUŠ).
Prihlasujú sa tam obyčajne žiaci, ktorí sa chcú
naučiť dobre hrať na hudobnom nástroji: na
husliach, flaute, klavíri, gitare a inom, alebo sa
zdokonaliť v maľbe či kresbe. V ZUŠ sú aj iné
odbory okrem spomínaných, napr. moderná
gymnastika, klasický tanec, balet, ľudový
tanec, dramatické umenie a iné. Navštevovanie
ZUŠ nie je zadarmo, platí sa vopred určená
suma za celý rok výučby.

Žiaci z väčších miest môžu navštevovať záuj-
mové krúžky aj v centrách voľného času (CVČ).
Schádzajú sa tu žiaci rôzneho veku. O CVČ je
veľký záujem. Nečudo, veď sa tu vedie množ-
stvo krúžkov s rozličným zameraním: športové,
umelecké, a hádam najnavštevovanejšie - počí-
tačové, spolu ich je asi 50. Otvárajú sa aj také
zaujímavé krúžky ako krúžok chovateľov, krúžok
mladých modelárov, krúžok moderátorov a
moderátoriek, mažoretiek a rôzne iné.

November
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Ak je niekto vel'mi šikovný,
či dokonca talentovaný v
niektorom druhu športu,
môže sa stať členom špor-
tového klubu - tenisového,
futbalového, hokejového a
i., kde sa mu bude venovať
tréner, ktorý vie najlepšie
rozvúat jeho športové
nadanie. Od toho, či sa v
budúcnosti chce žiak tomu-
to športu venovať
rekreačne alebo profe-

sionálne, závisí aj čas strávený na ihriskách a
v telocvični, aj náročnosť tréningov.

Dnes už existujú aj súkromné školy, kde sa
môžeme zdokonal'ovať v nejakej činnosti, napr.
v tanci. Pravda, poplatok za členstvo je tu vyšší
ako v štátnych zariadeniach.

Možností je teda vel'a, len keby toho času
bolo viac.

November- •- športová gymnastika -
cvičenie na bradlách,
hrazde, kruhoch, na
kladine a i., cvičia ju muži
aj ženy .
- moderná gymnastika -
cvičenie so stuhou, too-
tou, kruhom, kuželkami,
cvičiaju (en ženy

- dramatický krúžok - učí
sa v ňom prednes a
nacvičujú divadelné scény
- moderátor - uvádza,
moderuje program v te-
levízii ai.
- mažoretky - druh ta-
nečného vystúpenia diev-
čat na námestiach pri
slávnostných pn7ežitostiach

Úlohy'

1. Aké záujmové krú?ky by ste uvítali na vašej
š,kole, v obci, meste?

2. Zahrajte sa. Jeden z vás bude hovoriť o činnosti
v krúžku, ktorý navštevuje, ostatní hádajú názov krúžku.~ ~
3. Zahrajte sa teraz tak, že jeden'z vás bude meno-
vať nejaký záuľmový krúžok a ostatní budú hovoriť,
čo všetko sa v tomto krúžku robí~

lii>.nterview S členmi SP:VáCk~hO
zboru

Spevokol tunajšej školy existuje už dlhší čas. Jeho
členovia sa pravidelne dvakrát do týždňa stretáva-
jú v hudobnej miestnosti. O chvílu sa práve začína
ich skúškéLVyužijem teda túto príležitost, aby som
sa povypytovala na rôzne zaujímavosti o spe-
vokole priamo členov súboru:- --

Odkedy spevácky zbor navštevujete a prečo?
- Ja som členkou už dva roky a chodím sem,
lebo ma spievanie veľmi baví.
- Ja sem tiež rada chodím, lebo tu mám vera
kamarátov, je tu veselo a zaujíma ma všetko,
čím sa tu zaoberáme.

Čím všetkým sa tu zaoberáte?
Najprv vedúci krúžku, náš pán učitet, pri

klavíri predspieva a my spievame po ňom.
- Mňa najviac zaujímajú vystúpenia. Najlepšie
sa cítim, keď nás diváci odmenia velkým
potleskom.
- Toje takmer vždy, nie?
- Máme nových členov? - pristaví sa pri našej
skupinke dirigent, vedúci a učitet hudby v
jednej osobe.

Prepáčte, môžem vám položiť niekolko otázok?
Chystám článok o vašom speváckom zbore.

Napíšte, že "existujeme" už 10 rokova
môžu sa k nám prihlásiť žiaci od 4. ročnfka až
po 9. ročntt«. Pravda, najmä tí, ktorí majú radi
hudbu a vedia tiež pekne spievať.

Kde všade si vás môžeme vypočuť a kedy
a kde budete mať najbližšie vystúpenie?
Chystáte pre nás aj nejaké prekvapenie?
- Môžete nás počuť na každej väčšej slávnosti
nielen v škole, ale aj v obecnom kultúrnom
dome a zúčastňujeme sa aj na rôznych
súťažiach a festivaloch.
- Získali sme už aj 2. miesto, - chvália sa žiaci.

Čo najradšej spievate?
- Najradšej spievame asi I'udové piesne.
- V repertoári máme prevažne maďarské
I'udové piesne v spracovaní Bárdosa, Kodálya,
menej slovenské, a dokonca aj nemecké a
anglické pesničky.

Prečo ste sa rozhodli viesť spevokol?
- Predovšetkým zo záruby, lebo mám velmi rád
zborové spievanie a chcel by som, aby sa moji
žiaci tešili zo spevu aspoň tak ako ja.

Ktoré sú vaše najobl'úbenejšie piesne?
- Tu sa názory dosť rozchádzajú, každý
spomína inú skladbu. Zhodnú sa však
v jednom, že ich víťazná pieseň, s ktorou
získali II. miesto v súťaži, je určite ich
najúspešnejšia.
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Úlohy
1. Zostavte otázky, ktoré by ste chceli položiť
obľúbenému hudobníkovi, spevákovi alebo aj vyuču-
júcemu hudobnej výchovy.

2. Zahrajte sa na redaktora rozhlasu a zisťujte medzi
spolužiakmi záujem o hudbu, o druh hudby a i.

3. Zahrajte sa na konferenciéra hudobného progra-
mu a uvádzajte jednotlivé hudobné čísla programu.

~ Príslovkové určenie - opakovanie
V bežnej reči, keď svoje myšlienky vyjadrujeme

vetami, spravidla povieme aj to, za akých okolností
sa odohráva dej. Napríklad:

Učím sa večer. - kedy? - čas
Pracuje na dvore. - kde? - miesto
Spolužiačka píše úhl'adne. - ako? - spôsob
Od radosti začal spievať. - prečo? - príčina
Príslovkové určenie je vetný člen, ktorý bližšie

určuje okolnosti deja. Rozvila prísudok alebo hoci-
ktorý vetný člen.

Podľa obsahu rozlišujeme príslovkové určenie
miesta, času, spôsobu a príčiny. Pýtame sa na ne
otázkami kde? kedy? ako? prečo?

Napríklad:
Členovia krúžku pracujú svedomito. Mala som na

sebe bledomodrú blúzku. Úlohudnes veoet ovete lepšie.
Príslovkové určenie môžeme vyjadriť:
a) predložkovými pádmi: po rusky, od bolesti, vo

vreci, bez prachu
b) príslovkami: doma, pekne, hore, zajtra

Úlohy

1. Príslovkové určenie bližšie určuje:
a) iba miesto deja
b) iba čas deja
c) okolnosti deja

2. Vyberte správne tvrdenia:
a) vo vete Najradšej spievame ľudové piesne. sa
nachádza príslovkové určenie spôsobu
b) vo vete Mám rada moderné skladby známych hu-
dobných skladatel'ov. sa nachádza príslovkové urče-
nie miesta
c) vo vete O ctwiťu sa začína koncert absolventov zák-
ladnej umeleckej školy. je príslovkové určenie času.

3. Povedzte, v ktorej vete sú vyjadrené všetky
príslovkové určenia iba príslovkami
a) Ones sme doma spievali nahlas.
b) Na koncerte v Bratislave sme obdivovali hru or-
ganistu.
c) Môžete nás počuť doma, v škole a v kultúrnom
dome.
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4. Vyhľadajtev texte príslovkovéurčenia, určte ich druh.
Práve sme sa vrátili z mesta. Všade bolo vera ťuoi.
Pred rokom to nebolo tak, pre zlé počasie mnohí
neprišli. Za krátky čas sme sa dostali na námestie.
Niektorí sa od radosti nahlas smiali.

5. Povedzte, kde, ako, kedy, prečo spíme, čítame, pracu-
jeme, spievame, tešíme sa, učíme sa, hanbíme sa.

6. Zahrajte sa. Utvorte vetu so slovesným prísudkom,
rozvite ho rôznymi druhmi príslovkového určenia.

7. Vyjadrite nasledujúce predložkové väzby príslov-
kami, použite ich vo vetách: na strope, pred
dnešným dňom, s radosťou, za rána.

IJJ_Zaujímavé záľuby

Filatelistika

Patrí medzi najrozšírenejšie zberatel'ské
záľuby, Poštové známky poznáme už viac ako
160 rokova približne rovnako stará je aj
filatelistika, čiže zbieranie poštových znpmok. November

Zbierajú ich deti aj dospelí, mladí . starí. Aj
medzi slávnymi osobnosťami na dzame veľa
filateli . šacho ého I'majstra A. Kar-
povaYal"ebojedného z imerických prezidentov -
F/D. Roosewelta.

Filatelisti sa časom začali navzájom vyhl'adá-
vať, pravidelne sa stre ávali a vymieňali si
známky ale aj svoje..•skúsenosti. Združovali sa
do rôznych .sP&lk{).V: A takto zo zberatel'skej
zál'uby vzniklo zberateI'ské odvetvie. Na
známkach sa vyskytuje množstvo rozličných
námetov, preto filatelisti začali tvoriť zbierky
s jedným námetom, napríklad s portrétmi
významných osobností, dopravných prostried-
kov, zvierat, športov a rôzne iné.

Akvaristika---
Je to vel'mi
rozšírená prí-
jemná záľuba.
Ide o chov ry-
bičiek v akvá-
riu, v malom

---voanom svete
v sklenej ná-
dobe. Spolu tu

nažívajú rybky vel'kosti niekol'kých centimetrov i
celkom maíičké. Na dne akvária býva piesok,
do ktorého sú zasadené vodné rastlinky, ale
ako ozdoba tu bývajú aj rôzne pekné kamienky
či mušle. ~/

Potravou pre rybičky bývajú sušené v'IOčkycr
.alebo dafnie. K vybaveniu akvária patrí os-
vetlenie - býva zapnuté aj v noci a prevzdušňo-
vač. Je to malý prístroj s hadičkou.iktôrä vnana

'c:to-vody kyslík.
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Je zaujímavé pozorovať rybičky cez sklo.
Môžeme sa tak dozvedieť vel'a o spôsobe ich
života, napríklad to, ako oddychujú. Ryb-
ky nespia, ale v čase odpočinku prestanú ~' •• ~tl"t
plávať. Vyberú si skryté miestečko medzi •••. ;-,~
rastlinkami a len nebadane vlnia plutvami. A
ktoré rybky bývajú najčastejšími obyvatel'mi by-
tových akvárií?

Sú to mečúne, ktoré dostali svoje
,,..,-'. meno podl'a dlhého výbežku na

"~t' chvostovej plutve, podobného meču,
/ ;

ktoré však má iba samček. Používa ho
pri plávaní ako kormidlo.

Gupky sú pestrofarebné, drobné a usta-
lO vične sa pohybujúce rybky,
pričom samček má farebný chvost

takmer taký vel'ký ako celé telo.
Bojovnice dostali meno pre svoju hašterivú

povahu. Ak sa stretnú dve bojovnice,
takmer vždy sa pustia do bitky. Ani

I

, iné menšie rybky nie sú pri nich v
bezpečí. Zato sú ale vel'mi pekné, fareb-

né tmavo-červena-modré.
"Neónky" čiže tetry neónové pochádzajú

z tmavých vôd tropického lesa. Rybky si
- ~"'- na tmu zvykli a navzájom sa nájdu

. 'o vďaka jasnému tyrkysovému pásu
na tele. Ak slnečné lúče osvetlia vodu, pásik
zažiari ako neónové písmená reklám. Iné tetry
zase svietia na brušku dočervena a tetra cit-
rónová, vel'ká asi ako minca, má peknú žltú farbu
a červené aci, preto sa krásne vyníma medzi ze-
lenými vodnými rastlinkami.

Skaláre sú vrtké, z boku ploché rybky,
a preto sa I'ahko prešmyknú medzi

hustými steblami rastlín. Dravá ryba
ich síce zbadá, ale už sa k nim ne-

dostane.

-

•- vel'majster na vysokej
medzinárodnej úrovni
- akvárium - umelá
vodná nádrž do bytu
- akvaristika - chov

vodných živočíchov
rastlín v akváriu
- dotvárať - doplniť
- dafnie ~

Úlohy

1. Vytvorte niekol'ko sérií poštových známok
(môžete ich aj nakresliť na výtvarnej výchove),
každú sériu s iným motívom. Na každú známku
napíšte meno zobrazenej osoby alebo názov zo-
brazeného motívu.

2. Opíšte, ako vyzerajú jednotlivé vodné živočíchy
alebo rastliny - podľa pozorovania.

3. Napíšte druhy - názvy stromov, ktoré poznáte.
Môžete si aj zasúťažlť.

Bonsaj

o Číňanoc je známe,
že už red nasrrn

letopočtom sa správali
k prírode ohl'aduplne, so záuj-

mom ju pozorovalC dokonca
skúšali ju aj meniť. V čín-
skych záhradách už vtedy

tvarovali okrasné kríky do
podoby rozličných zvierat, drakov a iných
rozprávkových bytostí.

V črepníkoch skúšali pestovať aj ovocné
stromy a ihličnany. Ponechávali ich v malých
nádobách natrvalo a tvarovaním a rezmi z nich
vytvárali "stromy - trpaslíkov", ktoré vyzerali
ako miniatúry vel'kých stromov. Pestovanie
drobných stromov dostalo názov pun - saj, z
čoho neskoršie vzniklo slovo~

V Európe sa o bonsajoch dozvedeli len v 19.
storočí a začali ich tiež pestovať.

Je to záluba vel'mi náročná na čas aj na
starostlivosť. Stromček by nemal narásť vyššie
ako 30 cm. Každý milimeter prírastku do výšky
znamená vel'a rokov práce. Pestovatel' by mal
poznať, ako sa o stromček treba starať a tvaro-
vať ho, aby zostal malý a udržal si určený tvar
a vzhl'ad. Pestovatelia bonsajov ..90tvárajú
prostredie kameňmi, zo stromov vytvárajú malé
lesíky, vytvárajú k nim aj miniatúrne jazierka,
potoky, rozličné stavebné objekty, až máme
pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom "Tr-
paslíkove" .

(podla tlače)
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Bol to všestranne nadaný
človek. Túžil ovládať cudzie
jazyky - a zvládol ich desiatky,
túžil po cestovaní - a spoznal
vel'ký kus sveta. No najväčšou
túžbou Heinricha Schlieman-
na bolo objaviť mesto, o exis-
tencii ktorého všetci pochybo-
vali.
Keď mal Heinrich 8 rokov"

dostal na Vianoce ilustrovanú knihu Svetové dejiny
pre deti. Zaujal ho v nej obraz horiacej Tróje. Otec
mu ale vysvetlil, že príbehy o Tróji sú vymyslené -
mesto nikdy neexistovalo, a keby náhodou áno, ni-
kto nevie, kde. Heinrich však otcovi neveril: "Aby si
vedel, ja Tróju nájdem, až budem velkýl." - odvrkol.
Vtedy ešte nikto netušil, že raz sa mu to aj sku-
točne podarí.

Od tých čias už Heinrich myslel iba na Tróju. Išiel za _
svojím ciel'om a intenzívne sa venoval štúdiu. Osud sa
s ním však vôbec nemaznal. Štúdium musel pre ne-
dostatok peňazí v rodine prerušiť, no svojho ciel'a sa na-

Sedeli sme tam, kde sedeli ostatní. - Kde ------
sme sedeli? _ ... kde ostatní spolužiaci. _ priek tomu nevzdal. Vystriedal viaceré zamestnania:
vedl'ajšia veta príslovkového určenia miesta. pracoval v obchode ako predavač, pracoval na lodi a

.~ bol aj úradníkom. Pracoval na sebe ako samouk, vel'a
Eva mlčala, ako keby onemela. - Ako mlčala ~ zdokonalil sa_v, matema!ike. Obdivuhodné boli

Eva? - oo. ako keby onemela. - vedl'ajšia veta však jeho pokroky v štúdiu cudzích Jazykov.Za dva roky
príslovkového určenia spôsobu. sa naučilplynule hovoriť po holandsky, anglicky, fran-

cúzsky, taliansky, portugalský, španielsky a rusky.
Používal pri tom zvláštne metódy. Naspamäť sa učil
celé knihy v cudzej reči a venoval sa tomu každý deň. ~
Kamkol\tek ~šiel, bral so sebou knihu, aby nepremárnil ,
ani chvílu. Casom sa stal šikovným obchodníkom a ~
nazhromaždil si pekný majetok. Učil sa naďalej
ďalšie jazyky: švédsky, dánsky, pol'ský, slovinský,
latinský, novú aj starú gréčtinu. Precestoval Európu,
Áziu aj Ameriku. Jeho cestovný denník môže čítať
iba znalec mnohých jazykov, Schliemann ho totiž
písal v jazyku tej krajiny, ktorou práve prechádzal.
Nájde sa tam 15 živých európskych jazykov a 2
mŕtve jazyky.

Stále vel'a študoval. Navštevoval svetoznámu uni-
verzitu v Paríži - Sorbonu,
na ktorej študoval jazyky a
filozofiu. V Nemecku ab-

olvoval štúdium arche-
ola . a získal aj dok-
torát. Zdolal_tak aj
poslednú prekážku na
ceste za odkrývaním Tró-
je. Teraz mal peniaze aj
vedecký titul, a tak mu už
nič nebránilo plniť si dávny
sen.

Príslovkové vedlaišle vety

Príslovková vedl'ajšia veta je taká veta,
ktorá vyjadruje chýbajúce príslovkové určenie
hlavnej vety. Pýtame sa na ňu otázkami
príslovkového určenia a hlavnou vetou.

V hlavnej vete často nájdeme odkazovací
výraz, vo vedl'ajšej vete vzťažné zámeno, ktoré
nám pomôže určiť druh podl'a ved I'ajšej vety.
Napríklad: Pôjdeme teatet, kadia!' sme išli
včera. Prišiel len vtedy, keď niečo potreboval.

Vo vedl'ajšej vete sú najčastejšie spojky: že,
aby, či, ked; lebo. Napríklad:

Dostal som od neho príkaz, keď som to
nečakal. Som rada, že nesedím v prvej lavici.
Poobzerám sa, či sa niekto neobjaví.

Ako môžeme určiť druh vedl'ajšej vety a ako
ho presne pomenujeme? Uvedieme vám
konkrétny príklad.

Kým budeš v škole, uvarím ti obed. - Kedy ti
uverím obed? Kým budeš v škole. - vedl'ajšia
veta príslovkového určenia času.

Môj pes sa mi neukáže, lebo sa hanbí. -
Prečo sa neukáže môj pes? - ... Iebo sa hanbí.
- vedl'ajšia veta príslovkového určenia príčiny.

Úlohy

1. Utvorte vetu, v ktorej chýba príslovkové určenie,
vyjadrite ho vedl'ajšou vetou.

2. Utvorte podraďovacie súvetia so všetkými druh-
mi príslovkových vedl'ajších viet.

3. Zahrajte sa. Prvý žiak povie prvú časť súvetia,
druhý ju doplní vedl'ajšou vetou príslovkovou, tretí
má vedl'ajšiu vetu vyjadriť príslovkovým určením.
Napríklad: ~. ~ ~

Stalo sa to tam,
Stalo sa to tam, kde stojí obrovská lipa.
Stalo sa to pri obrovskej lipe (pod obrovskou lipou).

4. Nájdite niekol'ko prísloví, v ktorých sú vedl'ajšie
vety príslovkavé. Napríklad: Kde nechodí slnko, tam
chodí lekár.

5. Utvorte vety s nasledujúcimi spojkami a odkazo-
vacími výrazmi: ked; kedy, vtedy, kam, kde, rem,
kde, oäkiet, otitiet, kade, pokým, potieľ.

m Zaujímaví ľudia

Objavite!' Tróje

November



S výskumom začal na gréckom ostrove, kde
našiel pamiatky z antických čias, o ktorých písal
Homér. Podl'a opisu v Homérovom diele sa dom-
nieval, že Trója bude na tureckom vrchu Hisarlik. Aj
jeho okolie mu pripomínalo opis, ktorý zanechal
Homér. Nasledujúce vykopávky to len potvrdili.
V roku 1872 už neboli pochybnosti, že Trója je ob-
javená - mesto existuje.

(podla tlače)

•- Trója staroveké
mesto
- odvrknúť - nezdvorilo
odpovedať, odseknúť
- osudsa s nímnemaznal
- nemal I'ahkýživot
- pracovať na sebe -
zdokonalovať sa, vzdelá-
vať sa

- samouk - UCt sa bez
cudzej pomoci, bez
učitel'a
- živéjazyky- jazyky,ktoré
sa používajú
- neživé, mŕtve jazyky -
napriklad latinčina, ne-
používajú sa v bežnej
komunikácii

November

Úlohy

1. AkévlastnostidopomohliSchliemannoviobjaviťTróju?

2. Čo všetko by ste chceli dokázať v živote vy?
Ktoré ciele z nich sa zdajú byť reálne,
uskutočnitel'néa ktoré nie?

Mária Terézia

Bola uhorskou a českou
král'ovnou. Jej otec, Karol VI.
nemal mužského dediča, iba
dcéry, preto král'ovský rod
vymieral po meči. Mária
Terézia teda zdedila trón po
praslici (keď na trón zasadne
žena), ako najstaršia zo ses-
tier. Bola všestranne nadaná.
Vyznala sa v diplomacii, mala

vojenské aj štátnické schopnosti. Mala tiež
talent na cudzie jazyky - plynule hovorila po
francúzsky, taliansky, latinsky, nemecky a
španielsky. Okrem toho si dobre osvojila
matematiku. Jej vel'kou zál'ubou bol aj tanec,
hudba a spev. Mala krásny hlas a keby nebola
král'ovskou dcérou, mohla by byť aj úspešnou
opernou speváčkou. História hovorí, že sa vy-
dala z lásky, nielen v záujme štátu, ako to býva-
lo zvykom v král'ovských rodinách. Mala spolu
16 detí: jedenásť dievčat a päť chlapcov. Šesť
z nich sa nedožilo viac ako 16 rokov. Jej naj-
známejším synom bol cisár Jozef II. a jej dcéra
Mária Antoinetta bola manželkou francúzskeho
kráľa Ludovíta XVI. Ich osud bol tragický -

počas francúzskej revolúcie oboch popravili
gilotínou.

Mária Terézia bola vel'mi múdra panovníčka,
o čom svedčí aj vel'a jej reforiem a skutkov,
napr. zakázala súdnym orgánom vykonávať
trest smrti u čarodejníc alebo používať muče-
nie odsúdených na vynútenie priznania.

Reformovala aj vol'by do mestských samo-
správ - mešťania vhadzovali gul'ôčky do nádob
s menami kandidátov.

S jej menom sa spájajú aj tzv. tereziánske
toliare, čo boli strieborné mince, ktoré dala
raziť.

Prvé papierové peniaze v strednej Európe
vyšli vo Viedni tiež jej zásluhou.

Počas jej vlády bola uzákonená aj povinná
školská dochádzka - Tereziánska škola, ktorou
chcela zvýšiť vzdelanosť svojich poddaných, ale
nielen to. Na jej príkaz zriadili lekársku fakultu
na Trnavskej univerzite.

Nariadila, aby na vysokých školách učili
nové vedecké poznatky z prírodných i spoločen-
ských vied.

Bratislava počas jej J)anovania tiež prekvita-
"'-Ia a dosiahla najväčší romach.

Životná púť obl'úbenej panovníčky skončila
29. novembra 1780 vo Viedni.

•- vymierať po meči -
chýba mužský dedič
trónu
- zdediť trón po praslici
- trón dedí žena, pretože
nie je mužský dedič
- diplomacia - umenie
rokovať, jednať s I'uďmi

gilotína mecha-
nizmus na popravovanie
I'udí sťatím hlavy
- reforma - zmena,
úprava
- raziť mince - vyrábať
mince, platidlá z kovu
- rozmach- rozvoj

Úlohy

1. Aké zmeny zaviedla panovníčka pre zlepšenie
života a vzdelanie ľudu?

,.,;: ""

:.2. Dokážte, že panovníčka bola nadaná, šikovná a
múdra.

tt\'\..'·(lj"i~\'\lW '
~11 lť itl iec rn . v

v' di t'poznávať meco_ túžil ve le, . v

h b vať o mecom
- poc yo. . kým cieľom
_ ísť za niečím, za neje . ľ
_ vzdať sa niečoho, nadpr. ~Z:l~t'asi získať

iť . za ova 'nahonob 1 Sl,
niečo
_ osvojiť si niečo. v
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_ vynútiť si n~eč.ov

_ vynútenie Sl mecoho . ,
zákoniť niečo, roblt



Zaujímavé povolania

g~.Kuriér,-
Potrebujete súrne doručiť zásielku, balík, kvety

alebo darček? Môžete si na to objednať kuriéra -
telefonicky, písomne alebo osobne. Ten zásielku
doručí adresátovi doslova "na stôl" v ktorejkol'vek
krajine. Váš list alebo balíček doručia zvyčajne na
druhý deň, na požiadanie aj v ten istý deň, dokonca
je možné zabezpečiť aj nočný servis (nočný expres).

Rozhovor s členom jazdeckej polície _

Ako sa líši vaša činnosť od práce ostat-
ných policajtov? ~.

- Sme takí istí policajti ako všetci ;haši kole-
govia, zo zákona máme právo /zasahovať.
Naším špecifikom je iba to, že sa pohybujeme
na koňoch. Pri zásahu z neho nemusíme
zoskočiť, priamo z jeho chrbta môžeme chod-
ca, cyklistu alebo motoristu porušujúceho po-
riadok zastaviť a riešiť jeho priestuPťí~ ,4

napomenutím alebo pokutou. r , ,~WJ ~

Kam všade vás VOlajÚ~? ~V'"-.,(.)A;..,;v'

- Väčšinu svojej práce ykonávame v le- '.
soparku, ale to nezname " že sa sústreďu-
jeme len na toto miest . Robíme bežné ob-
hliadky v ťažko dostupnom teréne, volajú nás
aj na koncerty, športové podujatia, aby sme
dozerali na poriadok, ale riešime aj vážnejšie
situácie, naprtklad pri povodni alebo požiari.

Kone si vyžadujú špeciálnu starostlivosť.
Ako sa o ne staráte?

- Každý kôň má svojho jazdca, ktorý sa o neho
stará. Kone sú ustajnené na policajnej stanici, kde
máme aj kancelárie aj stajne. Tu prebieha aj poli-
cajný výcvik. Kone treba totiž na riešenie krízových
situácií vycvičiť rovnako ako psy. Či už ide o pre-
chod v blízkosti ohňa, pohyb v neznámom teréne a
je tiež nutné kone privyknú~a streľbu, aby sa pri
zásahu nesplašili. ~.

"h.e..~'.u,'~i1 ~
Reštaurátoŕ kníh ~

Aj staré kni-
hy majú
svoje príbe-
hy. Mnohé
prežili rôzne
útrapy,
prešli dlhé
cesty, a tak
sa časom

alebo nešetrným zaobchádzaním oškodili. Kedysi
reštaurovanie k íh a starých listín patrilo do rúk
remeselníkov z špeciálneho vzdelania, a preto
sa neraz stal , že sa pri oprave poškodil text.
V súčasnos sa reštaurovanie papiera, perga-

I (r I

~~~ .~~/

menu a historickej knižnej väzby vyučuje na Kated-
re reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave ako špeciálny odbor.

Reštaurovanie sa uskutočňuje v ateliéri.
Voňajú tu rôzne lepidlá, konzervačné balzamy,
koža či drevo. Kniha je zložená z rôznych ma-
teriálov, a preto sú rôzne aj spôsoby spracova-
nia väzby a jej výzdoby. Na stredovekých kni-
hách je často aj bohato zdobené kovanie. Reš-
taurátor preto musí vedieť pekne kresliť aj
mal'ovať, ale nielen to. Musí poznať aj staré
remeslo, ktorým sa kniha vyrábala, aby
dokázal vyrobiť kópie historických textov a
knižnej mal'by. Ďalej musí dokázať vyčistiť rôzne
škvrny, namiešať papierovú hmotu na doplne-
nie chýbajúcich častí, alebo odstrániť škodcov
a plesne, ktoré knihu napadli. Naozaj nie je to-
ho málo, čo treba urobiť na to, aby sa
zachránili vzácne knihy a listiny aj pre budúce
generácie.

November

• vyhovujúce požiadavkám
- servis - služba - pergamen - tenká
- jazdná polícia - poli- vypracovaná koža, na
cajti na koňoch ktorú sa písalí staré
- policajný zásah, zákrok knihy
- lesopark - udržiavaná - väzba knihy - obal
časť lesa - ateliér - pracovňa
- obhliadka - kontrola umelca
určitého miesta - kovanie na knihe -
- stajne - miesto pre kovová ozdoba knihy
kone - kópia - ďalší exemplár
- ustajniť - umiestniť rovnakej knihy alebo
kone v stajni napodobenina
- náležité vzdelanie - - útrapy - trápenie
.~-~?Iď ~~r

Úlohy

1. Ktoré priestupky by podľa vás mohla riešiť jazdná
polícia a ktoré nie? Svoje tvrdenia aj zdôvodnite.

2. Zahrajte sa na reštaurátora textu napr. tak, že
ceruzkou začiernite niektoré slová, časť slov alebo
text prekrylete priesvitnou fóliou, na ktorú
namažete fl'aky a podáte "poškodený" text suse-
dovi.
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