
 

Hodina slohu trochu inak alebo 

 Čo ľudské oči i duša dokážu opísať 

 

Hodina slovenského jazyka a literatúry s II. B sa začala návštevou Galérie Mikuláša Galandu, 

ktorej priestory na poschodí zaplnili obrazy maliara Jána Nehoslava Vrabca.  Slovanská 

mytológia a život našich predkov (v symbióze s prírodou -  s jej čistotou a pravdivosťou) sa stali 

zaujímavou témou slohových prác na najbližších hodinách SJL. Ponúkame aspoň zopár umeleckých 

opisov:  

 

Všetko to začalo bielym, čistým 

plátnom, ktoré sa zmenilo na čosi, čo 

ľudské oči i duša dokážu opísať. 

Premenili ho ľahké ťahy štetca na 

bohatstvo Matky prírody. V tomto 

poklade sa nádhernou zlatistou 

farbou smeje slnko.  Kvitnúca a 

voňavá jar zosadá zo stolca, na ktorý 

prichádza teplé leto.  To ukrýva 

dievčinu, nežnú ako lupienky kvetov. 

Je odetá v bielom ako víla, s tvárou 

krásnou a jemnou ako páperie. V jej 

dlani zovretý šperk kvetov, ktorý si 

sňala z  vinúcich sa hustých vlasov. 

Pokojne drieme na hodvábnej zelenej 

perinke, ktorú Matka príroda 

prezliekla. Leží blízko tichučkého 

potôčika, ktorý jej láska pokožku a na 

ktorom šantia nádherné lekná. Okolo 

nej sa uvelebili ochrancovia 

bohatstva. Hnedý ušatý bojovník, 

ktorý si chcel predĺžiť zimné 

prázdniny. Sedemparoháč, 

strieborný vĺčik a nesmie chýbať 

láskyplná labuť, všetci museli 

odskúšať hrejivé náručie Matky. 

Spolu všetci počúvajú tú nádhernú 

pieseň tancujúcich víl, aj mohutná silná drevina počúva. Spievajú a oslavujú tu krásu, slobodu, 

pokoj, čo pohnutím paličky dokázal vyčarovať pán v klobúku s mašličkou na krku. 

 Bianka Gašperová 



 

  

V miestnosti plnej krásnych  obrazov Jána Nehoslava Vrabca sme si mali vybrať, o ktorom 

z nich napíšeme. Jeden sa stal pre mňa nezabudnuteľný. Mala som pocit, že sa na mňa pozerala 

odvaha. Dievča s priezračnými očami hovoriacimi, čo všetko dokázala. Jemné ťahy štetca, 

obkresľujúce jej krehké línie tváre, dodávali na dojme „Vystupujúcej z plátna“. A za ňou sa 

odohrával celý svet. Súboje, vojny a rôzne názory bijúce sa v pestrej škále farieb. Bledá pokožka 

zvýrazňovala jej čistotu a v začmudenom obraze aj zvláštnosť, inakosť. A tu sa dostávam k tomu, čo 

vo mne toto zaujímavé umelecké dielo vyvolalo. Bola iná - iná ako všetci, a predsa niečím si s nimi 

podobná. Stála tam so skalopevným pohľadom, aj keď za ňou  zúril boj. Každý deň v tomto zničenom 

svete je boj. Všetci ti hovoria, čo máš a čo nemáš. Hodnotia všetko a všetkých. Cez obyčajných ľudí 

a aj tých, ktorí vyčnievajú z preplneného davu, až po umelcov a ich diela. Maliarov a ich obrazy. 

Cez spisovateľov a ich piesne.  

Toto dievča nie je obyčajné, nie je podľa predpisov. Predpisov a osnov, osnov, ktoré musíš 

zapísať notami a aj správnymi dobami, a to nie je všetko! Na inú, ako tú „správnu“ melódiu ľudia 

nie sú zvyknutí, tak nerob! Nesnaž sa byť iný! Nesnaž sa znieť inak! Buď ako všetci a hlavne - zmesti 

sa do taktu.  

 Tereza Puškárová 

 

Hnedé vlasy, 

ktoré jej 

objímajú tvár,  

padajú na 

ramená. Hruď 

má nežnú ako 

ten najnežnejší 

dotyk. Oblečené 

má šaty,  ktoré 

vyzerajú ako 

lúka žiariaca v 

tme. Čiernošedé 

oči, ktoré jej 

tancujú na 

tvári, tak  v nich 

ja vidím noc a 

nočné hviezdy. 

V jej nočných 

hviezdach je  

strach a smútok. 

Náznak úsmevu však ponúkajú krvavé pery, cez ktoré jej padá prameň hnedých vlasov. Jej tmavé 

oči už mnohé videli, najmä krásu tohto sveta. 

 Nikola Sekáčová   

 

 



Jemné zvuky nádhernej 

májovej prírody sa 

prepletajú s krásnymi 

hudobnými melódiami. 

Ľubozvučné tóny šíri 

tajuplná flauta, na ktorú  

hrá neznámy šuhaj. Touto 

melódiou sa necháva 

unášať mladá slečna. Jej 

belasé šaty poletujú v rytme 

po jarnej lúke. Obopínajú 

jej útle telo. Pôvabný 

kvetinový veniec, ktorý má 

na hlave, je korunou jej 

nežnosti. Na lúke pobehujú 

aj pyšné pávy s honosným 

závojom. Ich pestrofarebné 

perie dopĺňa túto jedinečnú scenériu. Ukrýva ich čarovný závoj brezového hája. 

 Adela Sádecká 

 

Ako tajomný les, aj tento obraz sa 

rozprestiera na plátne plnom vášne, zloby a 

nežnosti. V každom z nás je iskra ohňa, ktorá 

dotvára našu osobnosť, ale zároveň, ako biely 

sneh na nás dosadá nevinnosť a čistota. Visí 

nám na šatách a mierne povieva vo vetre 

neistoty a dravosti sveta, ktorý si nás chce 

vziať do svojich pazúrov. Neochvejnú drsnosť 

vášne zaslepuje pokojné zore, keď slnko 

vychádza spoza kopcov, aby utíšilo nepokojnú 

dušu. Oči, ktoré odrážajú krásu hviezd, sú 

prísľubom boja duše proti zlu a nikdy 

nekončiacej odvahy ženy, ktorú svet len tak 

nezlomí. Koruna čistoty nasadená na hlave 

bojujúcej krásky, čo svet prišla zachrániť, bola 

utkaná z lúčnych kvetov, ako symbol, že 

vedomosti nie sú všetko, čo v živote dominuje, 

ale predsa len by život bez nich bol ako slnko 

bez oblakov. A celý výjav je zahalený v 

ornamente, ktorý prorokuje, že aj naša duša je 

poznačená mnohými krivdami, bôľmi, ale to ju 

ani zďaleka nerobí škaredou či nedôstojnou, 

ale silnou a odvážnou. Dokazuje, že každá 

jedna jazva je prežitím niečoho hlbokého. Tento obraz v mojom vnútri vyvolal mnohé pocity, 

negatívne aj pozitívne. Čo na ňom ale najviac obdivujem je sila ženy, ktorá sa nevzdáva, a tak by 

sme to mali robiť aj my. 

 Aneta Duchoňová 


