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Príhovor k čitateľom

PhDr. Zuzana Šinská

zástupkyňa školy

Škola priateľská k žiakovi

Pripraviť žiaka pre budúcnosť a povolanie je dlhá a náročná cesta tak pre nás

ako pedagógov, tak aj pre žiakov.

Naša škola už od začiatku ponúka žiakovi možnosť spoznať seba samého,

stavať na svojich silných stránkach a ďalej ich rozvíjať. Pomáha mu dobre

poznať profesiu, pre ktorú sa pripravuje a možnosti jeho ďalšieho rastu

a uplatnenia sa. Žiak si už počas štúdia privyrába, spoznáva prostredie, prácu,

podmienky a kultúru spoločnosti, pre ktorú sa pripravuje a má tak možnosť

lepšie sa rozhodnúť pre ďalšie štúdium, prácu učiteľa v ZUŠ alebo pôsobiť na

profesionálnej.scéne. Žiaka sprevádzajú štúdiom vysoko kvalifikovaní

a neustále sa vzdelávajúci pedagógovia školy, ale aj pedagógovia, ktorí pracujú

v umeleckej brandži (oblasti) ako sú: Filharmónia v Košiciach, divadlo

Romathan, Štátne divadlo v Košiciach, Bábkové divadlo v Košiciach a v

rôznych hudobných skupinách, kde pôsobia s rôznymi umelcami, a tak pre

žiakov vytvárajú podnetné a priateľské prostredie. Úspešné absolvovanie tohto

študijného programu maturitnou alebo absolventskou skúškou na našej škole

zabezpečí určite pre nich zaujímavú perspektívu. Práve v tomto období čaká

našich žiakov štvrtého a šiesteho ročníka skúška života v podobe maturitnej

a absolventskej skúšky, kde dúfame, že budú úspešní a naplnia hore uvedené

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

rómski žiaci, ale aj žiaci z radu majoritnej spoločnosti a iných národností. ,

Môžem konštatovať, že náš cieľ, ktorým je vytváranie adekvátnych podmienok

na všestranný osobnostný rozvoj a vzdelávanie žiakov v duchu multikultúrnej

výchovy, sa nám úspešne darí napĺňať. Samozrejme, bez tímovej práce vedenia

školy, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, by to nebolo možné.

Prácu učiteľa u nás nemôže vykonávať učiteľ, ktorý vníma svoju prácu len ako

povolanie. Musí ju brať ako poslanie, pretože častokrát je nielen v pozícii

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

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

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

umeleckú úroveň.

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

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

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

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

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

Na čom sa spolupodieľame

Milí čitatelia,

predkladáme Vám ďalšie dvojčíslo nášho školského časopisu ART.

Môžete si v ňom prečítať zaujímavosti zo sveta našej školy.

Žijeme v úžasnom školskom svete, kde každá veta, každá melódia, každá

pieseň, každý hudobný nástroj, každý pohyb, každé kultúrne podujatie sú ako

slnečná žiara plná svetelnej energie. A každý študent, každý vedúci pracovník,

každý učiteľ, každý zamestnanec sú ako hviezdy, ktoré majú vo svete školy

svoje miesto a veľký podiel na odrážaní svetla vďaka jedinečným schopnostiam,

vedomostiam, talentu, pracovitosti, láske k človeku, k umeniu... A spoločne tak

všetci svietime, lebo podvedome cítime, že sa podieľame na tvorbe dobra a

krásy.

Navzájom sa stretávame, priateľsky pozdravujeme, vážime si jeden druhého,

máme moc tvoriť, meniť, vzdelávať sa, vychovávať i kriesiť spomínané dobro a

krásu.

V hodnotovom rebríčku každého človeka nájdeme niekoľko druhov

osobných hodnôt. Od učiteľov sa očakáva, že medzi ne patrí aj dobrá výchova a

vzdelávanie študentov. U študentov predpokladáme, že medzi ich priority patrí

vzdelávanie sa a slušnosť, aby nás vo veľkom svete našej školy dobro a krása

sprevádzali z hodiny na hodinu... Dobro a krása liečia človeka, rodinu,

spoločnosť – nech dobrom a krásou i naďalej napĺňame ľudské, školské i

vesmírne bytie.

V mene redakčnej rady Vám prajem radostné prázdniny, pevné zdravie

a nádherné zážitky.

Mgr. Ingrid Lukáčová
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Čo vy na to?

Našich čitateľov zaujíma,

ako sa „žne“ úspech:

VK: Ako? Predsa tak, že na sebe pracujeme! Ale máme to robiť s láskou k tomu,

v čom chceme byť úspešní. Potom možno niečo „zožneme“. Alebo ako sa hovorí,

pozbierame plody našej práce...

MP: Človek k úspechu potrebuje sebavedomie, energiu, pokoru, byť odvážny,

postaviť sa a zaspievať najlepšie ako to len vie, a to najhlavnejšie je pracovať na

sebe.

KM: Podľa môjho názoru, keď máš k niečomu nejaký vzťah a ideš si za svojím

cieľom, máš väčšiu šancu dosiahnuť úspech.

JS: Keď viem, že môžem robiť niečo, čo mám rád a páči sa to aj iným, tak sa

viac aj snažím nacvičovať a pracovať na sebe.

MP: .Musím aj niekoho za sebou mať... Myslím tým podporu rodičov, kamarátov.

Na tomto svete žijem, aby som niečo dokázal.

PO: Myslím si, že bez hudby by som to nebol ja. Preto by som v nej chcel niečo

dokázať. Musím na sebe viac pracovať a počúvať viac svojich učiteľov.

OČ: Mojím snom je vystupovať na pódiu, hrať a spievať. Na tento svet som

prišiel dokázať toto.

MŽ: Nikdy sa netreba vzdávať, treba bojovať, každý má svoj sen. Hudba lieči,

treba na sebe makať. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí držia pri mne.

spracovala LUI
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Na linke s učiteľom

Mgr. Slavomír Klempár

1.Aké predmety vyučujete na našej škole?

Vyučujem hlavný odbor štúdia spev, spev hercov, rómsky jazyk, ansámblový

spev a operné herectvo.

2. Vykonávate svoje povolanie s radosťou?

Na našej škole učím rád. Myslím si, že úloha učiteľa obnáša okrem odborných

znalostí aj veľkú dávku empatie. Máme šikovných študentov, ktorí potrebujú

z času na čas potlačiť, pochváliť, žiaci potrebujú dostať príležitosť presadiť sa.

Ak sa žiak takejto príležitosti chytí, tak to mi robí skutočne veľkú radosť.

3. Nie ste len učiteľ, ale máte na starosti aj inú, a to výchovnú oblasť.
Priblížte nám ju.

Vykonávam aj funkciu výchovného poradcu. Táto práca ponúka odborné

poradenské aktivity pre žiakov i rodičov. Besedy o možnostiach využívania

konzultácií na jednotlivých VŠ. Individuálnu aj skupinovú prácu s nerozhodnými

žiakmi z hľadiska profesijnej orientácie.

4. Kto zo spevákov a ktorá hudobná skladba je pre vás TOP?

Nemám vyslovene vyhranený hudobný vkus. Počúvam klasiku, muzikál, rock,

súčasnú hudbu, jazz. Z každého žánru si vyberám to, čo ma osloví.

5. Čo najradšej robíte vo voľnom čase?

Voľný čas najradšej trávim s rodinou na nejakom výlete. Spoznávať nové

krásne miesta, tak to mi robí radosť. Radi chodíme aj na bicykloch, len škoda,
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že je málo cyklotrás. Príjemné je aj stretnúť sa s priateľmi a len tak

si pokecať. Takto nejak relaxujem, to mi celkom dobíja baterky.

6. Z čoho máte v škole najväčšiu radosť?

V škole mám radosť, ak žiak urobí vo svojom štúdiu pokrok. Vždy, keď sa

nám so žiakom podarí urobiť čo i len malý krôčik, mám z toho radosť.

Domnievam sa, že cesta k úspechu sa skladá presne z takýchto malých krôčikov.

7. Čo vás v práci s mladými ľuďmi najviac napĺňa?

Práca s mladými ľuďmi je zaujímavá z viacerých hľadísk. Rád

počúvam ich názory na rôzne témy. Je zaujímavé vidieť svet ich očami.

8. Aký je váš odkaz pre študentov? Čo im odporúčate?

Žiakom odporúčam, aby si jasne stanovili svoj cieľ, ktorý chcú dosiahnuť

a všetku svoju energiu tomu venovali. Na našej škole majú možnosť študovať

odbor, ktorý ich baví. Majú výborných pedagógov, preto si myslím, že by mali

túto možnosť využiť v plnej miere.

BP & BČ: – Ďakujeme za rozhovor.
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Študenti nášho konzervatória v kultúrnom dianí

8. ročník Festivalu študentského remesla v Kežmarku

sa konal 10. júna 2022 v priestoroch Hradu Kežmarok. V rámci

festivalu sa zúčastnili na jeho otvorení aj študenti našej školy.

Medzi známymi hudobnými skupinami a spevákmi účinkoval aj

Zbor a orchester SHDKE.

Svojím kultúrnym programom naši študenti a pedagógovia prispeli

k úspešnému priebehu tohto zaujímavého podujatia.

foto KT
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Takto sa “žne” úspech

V súťaži Muzikálová hviezda, ktorá sa konala 29. 5. 2022 v Bratislave, sa v

kategórii Začiatočník (Z3) umiestnili na 1. mieste Vlasta Ďurášková a Miroslav

Pecha.

Ich odpoveď na otázku, ako dosiahli tento úžasný úspech, znie:

– Človek k víťazstvu potrebuje sebavedomie, energiu, pokoru, byť odvážny, postaviť

sa a zaspievať to najlepšie, ako to len vie, a to najhlavnejšie je pracovať na sebe.

Taktiež by sme sa chceli obidvaja poďakovať pánovi učiteľovi Tomášovi Ferkovi za

jeho čas, podporu, spoluprácu. Tiež sa chceme z celého srdca poďakovať pani učiteľke

Lucii Fritzkej za to, že vždy si na nás našla čas, venovala sa nám, dala nám niečo, čo

nikto iný nedokázal a to je obrovská láska, obrovská podpora, inšpirácia a taktiež

motivácia!

Ďakujeme aj všetkým učiteľom, ktorí na nás mysleli a držali nám prsty. Ďakujeme aj

Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach za finančnú podporu.

Našimi ďalšími cieľmi je zúčastňovať sa čo najviac súťaží a, samozrejme, ich všetky

vyhrať!!!

A náš najväčší sen je presadiť sa v zahraničí.

Ďakujeme!

S pozdravomMirko a Vlasta

Aj naša redakcia sa teší z Vášho úspechu,

blahoželáme!

Ďakujeme za úprimné slová a prajeme veľa

duchovnej i fyzickej energie, odvahu a dobrých

ľudí na ceste k dosiahnutiu Vašich snov.

spracovala ILU
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Z výročných skúšok herectva 1.– 3. ročník

Predstavenie s názvom ,,Ako povieš muž môj”.

...takí sme hudobníci, speváci, herci... / Seminár HDU 1.– 3. ročník (spev) /

foto: KT, LUI
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AMARI ROMAŇI ČHIB– Naša rómčina

V školskom roku 2021/2022 sa konal 4. ročník literárnej súťaže v prednese

rómskej poézie a prózy. Vyhlasovateľom súťaže je Kultúrne združenie občanov

rómskej národnosti Košického kraja, n. o. Organizátorom súťaže je Súkromná

pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, Košice.

Súťaž sa uskutočnila dňa 7. apríla 2022 (štvrtok) v priestoroch kasární

Kulturparku, Kukučínova 2, Košice.

V 4. kategórii súťažili žiaci konzervatórií. Blahoželáme k úspechu i našim

študentom, ktorí sa umiestnili na týchto miestach:

1. miesto Barbora Čurejová – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium,

Košice,

2. miesto Aurel Pavol Plachetka – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium,

Košice,

3. miesto Barbora Porčogošová – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium,

Košice.

Cenu poroty získal aj náš študent

Martin Reis – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice.

O umiestnení recitátorov rozhodovala odborná porota v zložení:

Mgr. Ingrid Lukáčová (ÚSVRK), Ferko Tomáš (SHDKKE), Mgr. Natália Forišová

(SPARK), Mgr. Lenka Goroľová (UNIPO, CJKNM - ÚRŠ).

Predseda poroty: PhDr. Jozef Facuna, PhD (ŠPÚ).

Moderátor: Mgr. SlavomírKlempár (SPARK), Mgr. Klaudia Olahová (SHDKKE,

KONJA).

Významní prítomní hostia: Mgr. Jarmila Vaňová (NR SR), PhDr. Marcel Šana

(starosta MČ Luník IX.), PaedDr. Gejza Adam, PhD. (SRK), Mgr. Ingrid Lukáčová

(Úrad Vlady SR), Mgr. Gáborová Kroková° (ŠVK Prešov), PaedDr. Viera Šándorová

(MPC Rocepo).

spracovala LUI

https://spark.edupage.org/
https://spark.edupage.org/
https://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urs/kontakt/
https://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus/kontakty/
https://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/erasmus/kontakty/
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=1076
https://mclunik9.sk/samosprava/starosta-obce/
https://mclunik9.sk/samosprava/starosta-obce/
https://romovia.vlada.gov.sk/
https://romovia.vlada.gov.sk/
https://www.svkpo.sk/zamestnanci
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/rocepo/kontakty
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/rocepo/kontakty
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Výber fotografií z web galérie súťaže AMARI ROMAŇI ČHIB
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Rómske remeslá, ukážková hodina jedného z remesiel – rezbárstvo, spojená

s výstavou drevených produktov. Nechýbal ani sprievodný hudobný program...

Pavol Žiga – rómsky remeselník Mgr. Eva Gašparová – organizátorka podujatia

Miroslav Pecha Vlasta Ďurášková

foto Mgr. Karin Tóthová
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Študenti našej školy s pedagógmi pripravili sprievodný kultúrny program

pre SOŠ technickú na Kukučínovej 23 v Košiciach

foto TD

Usmejte sa, veď život je krásny

foto IL
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Tvorivé písanie

– z vlastnej literárnej tvorby našich študentov

dráma

VZŤAHY medzi nami Barbora Porčogošová, Barbora Čurejová

1. výstup

Postavy: manželia Jana a Michal, kamarátka Jolana – (všetci vek 23 rokov),

5-ročný chlapček.

Dej 1. výstupu sa odohráva v obývacej izbe v byte

(Príchod Milana do bytu, Jana v obývačke žehlí bielizeň, 5-ročný synček sa hrá
s gombíkmi na košeli. S Michalom sa začnú hádať pred dieťaťom.)

Jana: Kde si bol odvčera? Prečo stále chodíš na dva dni niekde vonku, nevenuješ sa
mne a dieťaťu?

Michal: Keby som vedel, že na mňa budeš každý deň kričať, nikdy by som si ťa
nevzal za ženu!

Jana: Ja že na teba kričím? Veď ti len pravdu hovorím...!

Michal: Ty máš svoju pravdu a ja zas svoju!

(Zazvoní mobil. Pribehne k nemu Jana.)

Jana: Jana Neblahová! ...prosím!?

Jolana: Ahoj, Jani, to som ja, Jolanka! Nechcela by si prísť na prechádzku so
synčekom? Chcem ti niečo oznámiť! ...radostnú správu!

Jana: Dobre, stretneme sa v parku krátko po 17. hodine. Dovi...!

Jana: (zakričí na manžela) Teraz idem ja von a ty sa zatiaľ spamätaj! Hm, môžeš
vyžehliť svoje košele! Nie, že zasa niekam odídeš na dva dni!
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2. výstup

Postavy: Jana , Jolana , dve 5-ročné deti

Dej sa odohráva v parku

(Ženy sa rozprávajú, deti sa hrajú, naháňajú...)

Jolana: Ahoj, Jana! Sar sal? – Óóój, ako sa máš? Si akási nervózna.

Jana: Och, ani sa nepýtaj!

Jolana: Čo sa ti stalo? Už hovor!

Jana: Skoro dva mesiace sa hádam s manželom... Chodí domov nepravidelne, je
arogantný...! Áááá, prepáč, v tej nervozite som práve prehltla hahahašlerku!

Jolana: Tu máš paňi! Jóooj, vodu! Chceš sa napiť?

Jana: Nie, stačí ma budchúť po chrbte!

Jolana: (Jolana slabšie buchla Janu po chrbte.) Môžeš hovoriť? No, aký to máš
problém?

Jana: Mám podozrenie, že ma Michal podvádza!

Jolana: Na to musíš mať dôkaz...

Jana: Niekedy celú noc nepríde domov z práce. A počula som ho telefonovať so
ženou! –Vraj s kolegyňou!

Jolana: Ako to chceš riešiť?

Jana: Hm, asi rozvodom. Ale premýšľam, ako potom vyžijem sama s malým, keďže
som na materskej dovolenke a žijeme v podnájme!?

Jolana: A ty hneď myslíš na rozvod?

Jana: Šancí som mu už dala dosť!

Jolana: Mňa keby podvádzal mirorom, išla by som k rodičom a všetko by som im
povedala. Môj apo a brat by si s ním vážne porozprávali. Keby neporozumel, nech si
ich potom nepraje...!

Jana: Vieš, ja si s mojimi rodičmi nerozumiem. Nemajú na mňa ani čas, stále si robia
kariéru... – sklamala som ich v tom, že mám ukončenú iba strednú školu a hneď po nej
som otehotnela.
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Jolana: Tak to musíme zobrať do vlastných rúk! Som tu pre teba. Môžeme ísť aj k
mojej rodine. Ale vlastne som ti chcela povedať tú radostnú správu – čakám čhavores!
Áááá – bábo!

Jana: Wow! Blahoželám! Dobre, spravíme to tak...

(Jana a Jolana si navzájom pomohli. Išli k Jolankiným rodičom. Jej manžel Dežko sa
skamarátil s Michalom a snažil sa ho doviesť k vlastnej rodine. Obe rodiny žijú šťastne
a obidve kamarátky sa prechádzajú s kočiarikmi.)

Tvorivé písanie pod vedením Mgr. Ingrid Lukáčovej

poézia

Báseň o klamstve Lenka Doletinová

Prečo človek vie žiť niekedy aj v klamstve?
Prečo ma to niekedy aj naštve?
Život máme len jeden.
Mrhať s ním vie len jeleň.

Klamať je ľahšie ako pravdu povedať .
Radšej sa pretvarovať a pred pravdou utekať.
Táto veta sa páči väčšine ľuďom na tomto svete.
Ale poviem vám, sú na zlej ceste.
Keď ich uvidíte, tak radšej bežte .
Pretože pobaliť sa nikto nechce.

Báseň o závislosti

Závislosť je chamtivosť.
Ktorá spôsobuje zúrivosť.
Nepomôže ti pri tom ani poctivosť.

Keď žiarliš, myslíš si, že všetko riadiš.
Nedáš si pohov ani cez sviatky.
Preto ťa to môže zmiasť .
Pri pomyslení na to ťa môže striasť.

Že človek je samostatná bytosť .
A preto to nemá s tebou nijakú spojitosť.
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NAŠE KONZERVATÓRIUM POHĽADOM INKLÚZIE...

1. obrázok „Metaforické Schody“

Keď sa pootvoria hlavné vchodové dvere nášho

konzervatória, naskytne sa veľkolepý priestor vysokých

múrov, ktorých štvrtou stenou sú pestrofarebné schody.

Schody našej školy vítajú ústami bez slov, lákajú

pohľadom a dotvárajú kompaktné, podnetné prostredie.

Obsahujú farby nálad a pletí, kultúr a temperamentov,

ktoré školu navštevujú. V poučných vysvetlivkách na

jednotlivých schodoch prepájajú materinské jazyky majority a rómskej menšiny

s dôrazom na ich rovnoprávnosť.

Pohľadom metaforických schodov vnímame:

- pohyb, zvuk, vravu, smiech duálneho spoločenstva v jednotnom cítení rómskej
menšiny a majority,

- možnosť osobnostného stúpania v rámci vzdelávania bez rozdielu na etnický
pôvod, rasu, materinský jazyk, ekonomickú situáciu rodiny,

- možnosť osobnostného rastu v rámci priateľstiev a budovania si vzťahov podľa
vlastného uváženia,

- možnosť smerovania a kráčania za životným cieľom s pocitom jedinečnosti,

- možnosť ísť, byť vypočutý, byť pochopený, pocítiť oporu,

- možnosť byť vyššie než sa sám cítiš a každým krokom stúpať ďalej podľa
vlastného rozhodnutia.

2. obrázok „Pedagogický zbor“

Pedagogický zbor nášho konzervatória

vo svojom zastúpení spája rôzne

kultúry, etniká, temperamenty, pohľady

a vízie. Jeho pestrosť a rôznorodosť

obohacuje celý kolektív pedagógov aj

študentov v snahe usmerňovať

a obohacovať život mladých ľudí s dôrazom na:
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- pochopenie študenta a prepájanie kultúr,

- empatiu vo vzájomnosti,

- odvahu prejaviť sa a ukázať svoje kvality, nadanie v umeleckom smere,

- rovnosť v rámci názorov, vzťahov, spájania temperamentov,

- radosťz poznaní, z priateľstiev, budovania spoločných cieľov hlavne mladých

ľudí pretkaných umením,

- právo byť sám sebou v rámci kolektívu i študentov,

- lásku vzájomnej úcty, snahy a obety voči kolegom i študentom,

- vedomie, že nasadenie a inakosť každého z nás vytvára klímu školy

- múdrosť vlastného poznania a následnej interpretácie pre dobro študentov.

3. obrázok „Vzťahy zmiešaného kolektívu“

Zmiešaný kolektív nášho konzervatória je veľkým

bohatstvom. Prináša poznanie, že zmiešané vzťahy

existujú, žijeme síce v dualite, ale jednotne.

Osobnosti vzácnych temperamentov, ich akceptácia

prináša mnoho komických a niekedy i konfliktných

situácií, no učíme sa vzájomnej tolerancii, rešpektu

a vnímaniu vzájomných krás a individuálnych

hodnôt. To všetko je nevyhnutné pre začlenenie sa do

akéhokoľvek kolektívu. Pokora a úcta voči druhým

musí byť základným mottom.

4. obrázok „Konfrontácia a uvedomenie“

Naša škola má pevné, družné vzťahy s poľským

Osvienčimom, kde i tohto roku bude prezentovať

vystúpenie rómskeho orchestra pre podporu hodnôt

inklúzie. Na znak nenásilia, budovania dôvery,

múdrosti, prejavov medziľudskej lásky, krásy a tiež

odvahu prejaviť nádej pre právo žiť!!! Vďaka projektom a priateľskej korporácii

naši študenti môžu sami konfrontovať, tiež pocítiť bolesť a utrpenie vychádzajúce z

tragickej udalosti z II. svetovej vojny. Milióny mŕtvych v rámci snahy docielenia
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„čistej rasy“ a diskriminačných nariadení voči jedinému previneniu v podobe života

neželaných menšín Rómov a Židov.Táto udalosť je nám všetkým pripomínaná i na

nástenkách v snahe uvedomenia si ťažoby, diskriminácie, nemohúcnosti týchto

časov.

5. obrázok „Relaxačná knižnica“

Naša skvelá pani riaditeľka kráča v ústrety

žiakovi. Stačí vôľa a relaxačná zóna

s možnosťou čítania je na dosah. Snaha

rozšíriť si vedomosti s dôrazom na rómsky a

majoritný jazyk je cestou poznávania

literatúry, jej existencie, pestrosti a bohatstva.

6. obrázok „Hudobný, herecký a tanečný

študentský kolektív“

Zmiešaný herecký, tanečný a hlavne

hudobný kolektív v odboroch hudobno

– dramatickom, hudobnom, tanečnom

si vyžaduje pre tvorbu na javisku

čistotu vzťahov, schopnosť prepojenia

umení, otvorenosti názorov a

rešpektu.

7. a 8. obrázok „Hodiny spevu“



22

Hodiny spevu sú zamerané na vnútorný prežitok, konfrontáciu každého z nás so sebou

samým.

Učíme sa dýchať, počúvať vlastný zvukový prejav a vnímať tak svoju jedinečnosť.

Vedomosť o tvorbe tónov ľudským hlasom spolu s dychovou oporou posilňuje

odvahu prezentácie sa vlastným hlasom. Učíme sa dôvere v seba samého.

Koncentráciou na vlastné dýchanie dokážeme cvikom stabilne vyjadrovať rečou i

spevom svoje krásy a vyťažiť tak zo seba lásku prezentovanú iným. Prepájaním

dychu sa učíme vzájomnosti, koncentrácii a múdrosti v uvádzanej sfére. Spievať sa

nedá násilím, len v odvahe a radosti.

9. obrázok „Hodiny herectva“

Hodiny herectva sú nabité vzájomnou energiou. Poznávanie seba v priestore,

uvedomovanie si dôležitosti a veľkosti svojho „Ja“ vo viere, nádeji a odvahe

prejavovať sa vo vlastnej múdrosti, otvorenosti a kráse smerujúcej ku vzájomnosti.

Chápať, cítiť a prezentovať úprimné pocity

vychádzajúce zvnútra každého z nás.

Relaxačné cvičenia, pochopenie napätia

a uvoľnenia, vedomie sily gesta, mimiky,

dychu, otvárajú poznanie k vlastnej osobnosti.

10. obrázok „Inklúzia v tvare srdca“

Náhoda na hodine spevu. Dychová opora a jej

prejav v inkluzívnych hodnotách... Opora,

rešpekt, hĺbka, kruh, vzájomná sila,

nikdy nekončiaca komunita a proces poznávania,

participácie, dôvery, odovzdaniu sa hodnote BYŤ JEDNOTNÍ V LÁSKE...

pripravila LF, foto KT
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Mít rád Lidi....

Mít rád lidi a milovatlidi, to je celé tajemství...

Na jedno jsem vždy věřil. Že nás pán bůhudělal

všechnystejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je

krásný, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je

nám zima, kdyžvenku mrzne, a všichnise potíme, když praží slunce.

A všichni musíme dýchat, abychomse neudusili. Všechny nás nakonecodvezou.

Jinýmislovy, všichnijsmesmrtelní. I nesmrtelní...

Ale pro tohlenesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho

tátabyl prezident nebo dráteník, musí mítstejnoupříležitost žít plný život.

Nikdo si nesmímyslet, že je něcovíc nebo lepšího než ten druhý...

Možná že toho má víc v makovici, možná že nosí lepší košili, že má šikovnější

ruce, možná že má větší bicepsy. Ale tohlevšechno ho jenom zavazuje, jenom

zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší

košilí....

Jenžetomuhlemůžouvěřit a rozumět jenom ti z lidí, kteřímajírádilidi. Mít rád

lidi a milovatlidi, to je celé tajemství a jediný recept na štěstí a to platí pro

všechny.

Kdo myslí jen na sebe, ochudíjiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.

Jan Masaryk
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Malý slovník aktuálnych výrazov 2022

POKRAČOVANIE z predchádzajúceho čísla

Motto:
Slovník nemožno dokončiť, možné je len na ňom prestať pracovať.

B

blockchain /blokčejn/: databáza virtuálnej meny

blog: webová stránka, vytvorená za účelom prezentovania

myšlienok na konkrétnu tému s očakávaním spätnej väzby

bloger i blogér: prispievateľ na blog

blogosféra: sieť blogov na internete

bodyshaming /badyšejming/: zahanbovanie, šikanovanie pre telesné nedostatky

bombér i bombéra: krátka bunda vo vojenskom štýle

bonmot: vtipný výrok, úslovie

bonzovať (slang): donášať, žalovať na niekoho

booking /buking/: rezervácia

booklet /buklet/: informačná brožúrka i rozkladací obal CD

bookovať i booknuť /buknúť/ (hovor.): rezervovať

boom /búm/: 1. prudký rozmach, rast, 2. obdobie konjunktúry

booster /búster/: tretia dávka očkovania

bossing: šikanovanie zo strany nadriadeného

braletka: športová podprsenka

briefing: tlačová beseda, stretnutie s novinármi

bublina publ.: uzavretá spoločnosť, najmä rodina /v čase pandémie/

názorová bublina skupina ľudí s rovnakým zmýšľaním, názorom

Pokračovanie v budúcom čísle
spracovala ILu
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Šťastie alebo nešťastie? Oboje ovplyvňuje naše myslenie.

Šťastie alebo nešťastie?

Oboje ovplyvňuje naše myslenie.

Je len na nás, či si vyberieme šťastie, teda, že sme šťastní alebo nešťastie, teda, že sme

nešťastní.

Výber je len na nás

V každej chvíli máme na výber, vybrať si pozitívnu myšlienku, myšlienku šťastia

alebo myšlienku bezmocnosti a nešťastia. Myšlienku strachu, obáv, posudzovania

alebo myšlienku radosti a lásky.

V každom prítomnom okamihu rozhodujeme o svojom živote.

Nikto nás nenúti byť nešťastnými alebo šťastnými. Je to náš výber, naše rozhodnutie.

Ale len málokto si to uvedomuje.

Ak vás niekto urazí, je na vás, aby ste sa cítili urazení a dávali priestor negatívnym

myšlienkam, ktoré vás neustále vracajú k tejto osobe. Alebo tieto myšlienky necháte

plynúť a uvedomíte si, že aj táto osoba môže mať svoj zlý deň, svoje problémy a svoje

životné vzorce.Všetko závisí od vašich hodnôt, od toho, ako sa na veci pozeráte a ako

reagujete. zdroj KT
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Zopakujme si angličtinu :-))

What’sthebestthingaboutSwitzerland?

I don’tknow, buttheflagis a big plus.

When I drink alcohol, everyonesaysI’manalcoholic.

Butwhen I drink Fanta, no onesays I amfantastic.

Whattreatis never on time? Choco-late.

How do youcountcows?

With a cow-culator.

What do youcall a canopenerthatisbroken?

A can’topener.

What do youcallanalligator in thevest?

Aninvestigator.

pripravila Mgr. Katarína Mihoková

Hádanky:

Koho treba biť, aby nás mohol veseliť? (bubon)

S ktorou budovou je možné spojiť najviac príbehov? (s knižnicou)

Ide to hore i dolu, no nehýbe sa to. (schodisko)

Kde slovo včerajšok nájdete po dnešku? (v slovníku)

Vtip mesiaca: G: Dežko, požičaj mi peniaze!

D: A od koho???
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Čo tají tajnička
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Riešenie a správny výsledok tajničky: EVERGREEN

1. METAFORA

2. IVAN KRASKO

3. EPIZEUXA

4. KOLLÁR

5. GEJZA

6. ANAFORA

7. ZNELKA

8. ALITERÁCIA

9. ROMANTIZMUS

zostavila PhDr. Katarína Horňáčková

Precvičte si obe hemisféry mozgu

spracovala ILU



29

Redakčná rada: Mgr. Irena Adamová,PaedDr. Gejza Adam, PhD., PhDr. Zuzana Šinská,

PaedDr. Nadežda Oláhová, Mgr. Ingrid Lukáčová, PhDr. Katarína Horňáčková, Mgr. Karin

Tóthová, Timea Dičková, Barbora Porčogošová (1.B), Barbora Čurejová (1.B), Miroslav

Pecha (2.A). Grafická úprava, jazyková korektúra: Mgr. Ingrid Lukáčová.

Vydavateľ:

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

Adresa školy: Požiarnická 1, 040 01 Košice

email školy: shdkke@gmail.com

https://shdkke.edupage.org/contact/

https://shdkke.edupage.org/contact/

	Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
	Požiarnická 1, Košice
	ŠKOLSKÝ  ČASOPIS
	   Škola priateľská k žiakovi

	AMARI ROMAŇI ČHIB– Naša rómčina
	Kulturparku, Kukučínova 2, Košice.
	V 4. kategórii súťažili žiaci konzervatórií. Blaho

	Výber fotografií z web galérie súťaže AMARI ROMAŇ
	Šťastie alebo nešťastie?
	Výber je len na nás


