
V parlamente urobili
foto s Tittelom
Žiaci zoZŠna Jahodníckej
ulici si vyskúšali, ako sa
sedí nabalkóne
novinárom.

MARTIN. Deviatakom z Ja-
hodník zorganizovali učiteľ-
ky Grejtáková a Lukášiková
zájazd do Bratislavy. Ich cie-
ľom bola budova Národnej ra-
dy Slovenskej republiky, Bra-
tislavský hrad, Prezidentský
palác a historické pamiatky
hlavnéhomesta.
„V dohodnutomčase nanás

čakal sprievodca, ktorý sa
žiakom trpezlivo venoval.
Hneď pri vchode do budovy
museli žiaci absolvovať bez-
pečnostnú kontrolu a potom
už počúvali zaujímavý výklad
pána Ľubomíra Adamišina,“
uvádza J. Balažová.
Žiaci si pozreli štátne sym-

boly – vlajku, pečať, štátny

znak, kópiu originálu našej
ústavy. Pred vstupom do ro-
kovacej sály obdivovali súbor
vzácnych diel – sedem olejo-
malieb od Albína Brunovské-
ho. Sú namaľované na ore-
chovom dreve, ktoré schlo 15
rokov.
A potom nazreli do rokova-

cej sály, vyskúšali, ako sa sedí
novinárom a verejnosti na
balkóniku. Žiakov upútal aj
rozhovor s poslancom Duša-
nom Tittelom, ktorému
mohli položiť pár otázok.
„V závere exkurzie sme si

s nim urobili pamiatkové fo-
to,“ spomína J. Balážová.
Po prehliadke sa žiaci ešte

pokochali pohľadom na Bra-
tislavský hrad, majestátny
Dunaj, Prezidentský palác
a cestou k autobusu aj na
mnohé historické pamiatky.

(BA)

Na balkóne s D. Tittelom.
FOTO: ARCHÍV ZŠ

Predstavili príbehy
politických väzňov
Ajmartinskí študenti
mapujúpríbehypolitic-
kýchväzňov.Tohto roku
savenovali životnému
príbehuevanjelického
faráraAlexandraBelicu.

MARTIN. Príbehy ľudí, kto-
rých komunistický režim
prenasledoval pre ich vieru,
postoje a názory či túžbu po
slobode, už desiatykrát za-
znamenávali žiaci a študenti
zapojení do projektu Nená-
padní hrdinovia. Evanjelické
bilingválne gymnázium
vMartine reprezentovali na
slávnostnej konferencii X.
ročníka projektu študenti Jo-
zef Sopoliga ml., Zuzana Ku-
bíková a Marta Hulcová, ktorí
hosťom priblížili životný prí-
beh evanjelického farára Ale-
xandra Baricu (1911 – 2003).
Ťažké osudy 22 politických

väzňov či nespravodlivo pre-

nasledovaných predstavili
študenti základných a stred-
ných škôl na slávnostnej
konferencii v bratislavskom
Primaciálnom paláci 16. no-
vembra, teda v predvečerDňa
boja za slobodu a demokra-
ciu. Porota, ktorá práce hod-
notila, sa k práci študentov
z martinského gymnázia vy-
jadrila nasledovne:
„Voľba silnej osobnosti

umožnila autorom vyrozprá-
vať zaujímavý príbeh, ktorý
vhodne doplnili pomocou
výpovedí svedkov. Vizuálna
stránka práce pôsobí sviežo,
použitie samostatne získa-
ných archívnych dokumen-
tov je dobre vyvážené a citli-
vo spracované so snahou pri-
blíženia doby komunizmu.“
Účastníci projektu po kon-

ferencii a vyhodnotení od-
cestovali na spoločný zájazd
do Prahy. (DH)

Študenti z Martina počas pre-
zentácie. FOTO: ARCHÍV GYMNÁZIA

„Babenky“
v tanečnej šou
TURČIANSKE TEPLICE. Diev-
čatá z krúžku orientálnych
tancov Ashár (Ruža) pri
SOŠP v Turčianskych Tepli-
ciach Veronika Oboňová,
Nela Balková, Saška Veselá
a bývalá študentka Zuzka
Patrnčiaková boli nedávno
na tanečnej šou Ya Elbi. Ne-
sedeli však v hľadisku, ale už
druhý rok patrili medzi
účinkujúce tanečnice. Tie
prišli do Turčianskych Tep-
líc zo Žiliny, Martina, Tren-
čína, z Ružomberka a špe-
ciálny hosť, Kathreen De-
rouet, dokonca pricestoval
z Čiech.
„Asharky“ tak mali mož-

nosť stáť na jednom javisku
so známou profesionálnou
tanečníčkou orientálnych
tancov, ktorej majstrovstvo
obdivujú po celom svete.
Akcia celoslovenského cha-
rakteru mala u Tepličanov
a hostí mesta úspech, a to aj
vďaka dievčatám. (SU)

Na Ya Elbi.
FOTO: ARCHÍV ASHÁR

Od pohybu k hororu –
z Kamaráta k rodinám
Tohtoročná jeseňbola
v CVČKamarátMartin
naozaj ukážková.Kýmpo
iné roky sychravéa
pochmúrnepočasie skôr
uspávalo, tento rok teplé
jesennédni priamnabá-
dali k aktivitea činnosti.

MARTIN.Amožno aj preto bola
„Kamarátska jeseň“ plná po-
hybu, tanca a zábavy nielen
pre deti, ale pre trochu star-
ších mladých. Okrem pravi-
delnej záujmovej činnosti
v budove CVČ a v elokovaných
pracoviskách sa môžu pochvá-
liť aj sériou výchovno-
-vzdelávacích workshopov pre
deti z materských škôl s náz-
vom V rytme tanca. Zúčastnilo

sa na nich viac ako 150 pred-
školákov zo 4materských škôl.
Deti si pozreli zaujímavú pre-
zentáciu o vývoji tanca a od
čias praveku sa pretancovali až
do súčasnosti. Pretancovali
doslovne, lebo jednotlivé ta-
nečné štýly a druhy tanca si aj
vyskúšali.
Pre všetky vekové kategórie

detí organizátori určili podu-
jatie Kamarát v pohybe. Jed-
notlivé workshopy boli naplá-
nované tak, aby si účastníci
mohli vyskúšať rôzne formy
cvičenia s využitím moder-
ných cvičebných pomôcok
a aby bolo pre nich cvičenie
zaujímavé.
Vystriedali jumping, dance-

fitness, cvičenie s činkami,

loptami, vyskúšali aj aerobic
stick. Najväčší zmysel tejto
aktivity organizátori videli
v tom, že v Kamaráte rodičia
a deti mohli stráviť voľný čas
spoločne.
Bezkonkurenčne najväčším

podujatím jesene bola straši-
delná halloweenska párty
v Kamaráte – Horror show. Sá-
lu zaplnilo 80 strašidiel a ho-
rorových postáv od výmyslu
sveta.
Všetci splnili základnú pod-

mienku – vstup vmaske, po
ktorej nasledovala halloween-
ska tancovačka, zaujímavé hry
a súťaže a odmeny v podobe
halloweenskeho občerstvenia
a sladkostí.

ALENA LEŠTINSKÁ

Na halloweenskej party.
FOTO: ARCHÍV CVČ

Ulice ožiarili lampióny
TURČIANSKE TEPLICE. Šiesty
novembrový podvečer 2018 sa
stal pre mnohé teplické deti
a ich rodičov chvíľou tajomna,
farebných svetielok, no najmä
časom radosti, zábavy – konal
sa totiž Lampiónový (tekvico-
vý) sprievod, ktorý už každo-
ročne organizuje kultúrna ko-
misia mesta pod vedením
Zdenky Kevickej.
Pri pochode cez centrum

mesta mali hlavné slovo štu-
dentky II. B Strednej odbornej
školy pedagogickej v Turč.

Tepliciach. Tie rozozvučali
svojím spevom a husličkami
nejedno detské i dospelé srdce.
Prezlečené za dobré strigy si
s malými účastníkmi sprievo-
du zatancovali pred mestským
úradom, kde na všetkých už
čakali okrem dobrej hudby aj
sladké odmeny. Pri dobrej zá-
bave ide všetko akosi rýchlo,
zotmelo sa a aj keď sa všetci
„neochotne“ rozišli domov,
svetielko z lampiónov si určite
v sebe ponesú dlhší čas.

(SU)
Strigy v akcii.
FOTO: ARCHÍV TT

Sučanci vo
V. Tatrách
SUČANY. V Tatranskej Lomni-
ci, v hoteli Morava, sa zišlo 24
Sučancov na týždňovom re-
kondičnompobyte.
Od pondelka si v skupinkách

užívali jesenné prechádzky po
tatranských chodníkoch. Boli
na Štrbskom plese, pri vodo-
páde Skok, na Popradskom
plese, v Starom Smokovci na
Krížovej ceste, na Hrebienku
a Zam-kovského chate. Jeden
deň relaxovali v Aquaparku
Poprad.
V hoteli sa im každý večer

postarali o kultúru, bola aj zá-
bava pri živej hudbe, premie-
tanie filmu o tatranských no-
sičoch, a zahral aj harmonikár
Janko.

DANUŠAPROČKOVÁ
FOTO:AUTORKA
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