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Národná výchova.
K najdrahším pokladom Bohom nám daným patrí reč.

Non rozoznávame sa od nerozumných zvierat. Po
mocou reči nadobúdame si pre život potrebné známosti
a tak cvičíme a zošľachťujeme rozum i srdce.

Ľudia delia sa dľa reči na národy. Človek, ktorý
ctí si svoju reč, ctí si i svoj národ a o takom Človekovi
hovoríme, že je národne upovedomelý. Národná upove
domelosť poukazuje na vzdelanosť a pevnosť rázu človeka.
Neupovedomelosť ale na vzdelanostnú zaostalosť a slabosť
charakteru. Človek národne neupovedomelý nepozná krásy
svojej materinskej reči, a preto nectí si ju a k vôli i ne

patrným hmotným výhodám je v stave zriecť sa svojej
reči, prijať cudziu a tak stať sa otrokom cudzej národ
nosti, cudzej reči.

Národná upovedomelosť je peknou vlastnosťou jedno
tlivca, i celého národa. Národ upovedomelý ctí si svoje
náboženstvo, historickú svoju minulosť a zvyky i obyčaje
svojich predkov. Poklady jazyka, jeho literatúry sú mu
najmilším dedictvom. On chráni si jazyk, ako palladium
národné.

Keď je teda národná upovedomelosť tak vážnym od
znakom vzdelanosti národnej, treba sa nám starať o to,
aby sme nezanedbávali prácu, ktorou rozmnožuje sa počet
upovedomelých národovcov, ale starali sa o prostriedky,
ktorými cvičí, zošlachťuje sa rečový cit, národná upove
domelosť nielen u útlej mládeži, ale i pri dospelých ľu
cľoch. Práca táto u nás zanedbáva sa, a preto množia sa
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renegáti, hanobiaci vlastných dedov, rodičov, odpadlíci od
národa i jazyka jeho.

Cvičenie a zošľachťovanie národného citu počína sa
už vtedy, kecľ dieťa začína hovoriť, a končí sa až pri
sklonku života. Máme príklady, že dospelí ľudia nie sú
rečove upovedomelí, a na takýchto i v dospelom veku
načim vplývať z národného ohľadu vychovateľsky.

Komu patrí úloha národnej výchovy? Rodine, škole
a spoločnosti. Y rodine konajú prácu túto rodičia a ostatní
údovia rodiny.

Rodičia hneď, ako počína dieťa hovoriť, majú ho
cvičiť v peknej, správnej výrnluve. Maznavo vypovedané
slová majú naprávať. Org’anické vady reči, jestli sa dajú,
liečiť. Prvou rečou dieťaťa má byť výlučne len reč ma
terinská. Predčasným navykaním na reč cudziu ubijeme
dieťa na tele i na duchu. Faktum je, že kecl sa deti
naraz učia dvom-trom jazykom, ako to býva vo „vzde
laných“ (vlastne hlúpych) rodinách, do smrti nehovoria,
nepíšu správne ani v jednom jazyku. U nás takých ja
zykových ignorantov behá na tucty.

Znamenitým prostriedkom k zošľachťovaniu a pesto
vaniu rečového citu u dietok sú detské hry s osnovou
veršovou a s ľahkou melódiou. V slovenskej školskej li
teratúre postrádame tento výborný prostriedok, lebo sy
stematicky sostaveného diela detských hier nemáme.
Dobre by bolo tomuto nedostatku nejako odpomôcť.

V škole učí sa dieťa postupne poznávať reč spi
sovnú. Tá reč ho len vtedy zaujíma, ked ju rozumie.
Rozumie ju vtedy, ked mu nesrozumiteľné výpovede a

výrazy urobíme primeranými výsvetlivkami srozumiteľ
nými. Ktorá slovenská škola zanedbáva rozumnú výučbu
materinskej reči v škole, prestala pestovať národnú vý
chovu. Klesanie národnej upovedomelosti medzi naším
ľudom vyplýva zo zanedbávania výučby materinskej reči
v škole. Cirkevné školské predstavenstvá malý by ener
gicky zakročiť proti tomu, aby výučba materinskej reči
netrpela ujmu, ale aby zaujímala svoje právne druhé
miesto medzi učebnými predmetami, a to nielen na pa
pieri, ale aj vskutku. Chybou je to, že školskí predsta
vení svetského stavu nie sú na Čistom s tým, že koľko,



a nezreli, jak’ im pance
diabol dušu v hustú sieť.

prečo a ako máme materinská reč vyučovať. Mali by
príležitostne presvedčiť sa o tom na učiteľských poradách.
Výučba materinskej reči má sa vyučovať tak, aby ona
zobudila uspaté rečové, národné city u žiaka. Dajme sa
učiť žiakom básničky obsahu národne povzbudzujúceho,
oduševňujúceho. Máme toho v našej literatúre pre mládež
na výber, ale neučíme tomu. Dieťa už v elementárnej
škole nech básničku, nakoľko je možné, reční a nie od

recitúva, ako sojka.
Zanedbávanie svetského spevu robí ujmu národnej

výchove v pospolitej škole. Kto zná, či ti zajtra už
spievať dovolia. Pokiaľ nám nezabraňujú, spievajme!
Spievajme piesne oduševňujúce, ducha i srdce zošľachťu
júce. Tak, ako hora, nevyžaluje ani škola. Choďte do

maďarských škôl, koľko spievajú! Spievajme piesne, ktoré
neurážajú konfessionálny ráz školy. Naše „Vence“ majú
toho na výber.

Pestovanie národného citu patrí konečne i spoloč
nosti. Co rodina a škola zanedbala, to nahradiť môže
spoločnosť. Dnes vari iba od tejto možno lepšie úspechy
v tomto smere očakávať Národný učiteľ nemá sa ná

rodnej svojskej spoločnosti strániť, ale má i tu v duchu
národnom blahodarne pôsobiť. Nuž a ako? Rozširovaním
lektúry belletristickej a časopisov. Zakladaním speváckych,
čitateľských, poučno-zábavných, hospodárskych a hasič
ských spolkov. V spolkoch nech pestuje ducha prísne
mravného a to zvlášte s národného stanoviska.
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Ä Pôst.
ozprestreli skvostne stoly,

,jd\j sniesli na ne jedál smes. . .

'ý y, štrngli vše si v dobrej vôli,
štrngli: veď je fašiang dnes!

j, i dali sa v rezké tance,
11 v samopaše hlučné hneď.. .
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Chceli sa i s nami sdiel'ať,
mavše jedla nadostač,
pozvali nás, drobnú čeľaď:
stíšiť hlad a staviť plač.
No my, riekli v peknej shode ;

nepôjdeme k vám za hosť,
my o suchom chlebe, vode,
radšej máme dlhý pôst!

Nám je chlebom Slovo Božie:
cesta, pravda, život, kríž —

cesta, čo nevedie v hložie.. .

pravda, ktorá svieti blíž
ku nebu, kde život blahý
Kristus verným pripravil;
len pod krížom časnej dráhy
dôjde duša blaha chvíľ!

My tým chlebom kŕmiť chceme
droboť našu v každý čas;
pokúseniu odpovieme
bez rozpaku navždy raz:
podržte si svoju slávu,
svoju lásku pre seba —

my zchováme mlaď si zdravú,
hodnú vstúpiť do neba!

Tiež i vodou sladkej reči
uhasíme žhavý smäd,
aby v šťastí, v nebezpečí,
siahnuť mohla k žriedlu vied,
tým pomohla sebe, rodu,
cirkvi, vlasti, krajine —
piť bude len zdravú vodu,
vzniklú v Tatier skaline!

U nich tedy fašiang dlhý,
u nás zase dlhý pôst;
oni kopia dlh na dlhy,
u nás chleba, vody dosť.
Zostaneme len pri svojom
lež prosíme: Bože, daj
striezlivosti; lásky zdrojom
zem tú zveľaď, požehnaj!!

Vrbieký.



V prvom čísle týchto novín píše pán Miloslav Kňazovič, mäsiar
v Dolnom Kubíne, toto:

„Nie som učiteľom v škole, ale som učiteľom v dome, v svojej
rodine. Takým učiteľom je každý rodič. I ja som rodičom-otcom,
nasledovne učiteľom.“

Počujete, slovenskí rodičia, čo tento pán hovorí! Že je on vraj
učiteľom svojich dietok! On svoje dietky živí nielen telesne každo
denným pokrmom, ale i duševne, stará sa i o ich duševný vývin.
On tedy nenie len živiteľom, alev i učiteľom svojej rodiny. Či to on
dobre robí? či to tak má byť? Čo na to poviete?

Čože by sme iné riekli, ako to, že je múdrym otcom, keďže
v jeho dome tento zvyk panuje, keďže i o duševnú výchovu svojich
dietok sa stará a to za svoju rodičovskú povinnosť si pokladá. Túto
povinnosť sám Stvoriteľ naložil rodičom, aby boli nielen živiteľmi,
ale i vychovávateľmi a učiteľmi svojich malučkých. Veď v rodičov
skom dome dostáva prvé názory o veciach a osobách; tu sa roz
väzuje jeho jazyk a budí jeho myseľ a pozornosť. Beda tomu domu,
kde sa toto nedeje, kde sa všetko toto ponecháva ulici alebo ná
hode. Takejto rodiny dietky prichodia do školy cele neumné, ba
tupé. Takto vyrastené dieťa keď príde do školy, sotva zná povedať,
ako je mu meno, ako volajú otca a mať. Ono nezná ani mysleť,
ani nič vravel Nech sa páči teraz ho v škole vyučovať, zanedbanú
a zapustenú myseľ otvoriť a jazyk tríbiť. Naši rodičia ponechajú
všetko škole, nevediac, že pravý základ mali oni položiť. Ako cele
ináč by výučba v našich školách a vzdelanosť v národe vyzerala,
keby rodičia už doma svojej povinnosti zadosť robili. Čo dom za

mešká, to škola len zriedka doplní a vynahradí. Kým dieťa do
školy nechodí, je mu učiteľom rodič, tento kladie, ako sme hore
spomenuli, základné kamene jeho budúcej duševnej výchovy. Áno
i potom, keď svoje dieťa oddá škole, sprevádza pozorne jeho vývin
a doplňuje a vypomáha školskú výučbu.

Ktosi hovoril, že vraj čistotu jednoho národa po tom poznať,
koľko tenže mydla do roka spotrebuje. Ja by som zas povedal, že
vzdelanosť národa po tom poznať, koľko tenže má rodičov-nčiteľov.
Ako sa títo množia, tak rastie i jeho vzdelanosť. Chceme-li žiť a
duševným hladom neumreť, musíme sa predovšetkým o toto po
starať. Dobrá domáca výchova, príď kráľovstvo tvoje.

Keď som pána Kňazovičove slová čítal, vzdychol som ku sebe:
Pane! daj nám 1000 takýchto, ktorí by si tak povedomí boli svojej
rodičovskej povinnosti, ako tento otec, a staneme sa tým, čím sme
ešte neboli a za čím tak veľmi túžime: osvieteným a vzdelaným
národom. A preto pánu Kuazovičovi volám; „Sláva“ stým dolože
ním, aby mal veľa nasledovateľov; tak neumreme duševným hladom,
ako dnes umierajú bratia Rnsíni. Bo večný zákon tak znoje: „Ná
rod bez osvety umiera“. A naopak, národ s osvetou rastie a zve
ľaďuje sa. Alebo, dľa Kollára : „Kto chce žíti, ať se kývá“.

Slovenským rodičom.



Pravdaže i nám, učiteľom, ko d chceme mať rodičov-učitelov,
nastáva úloha podávať domu a rodine vychoVavateľské rady a po
kyny. Yeď my sme k tomu odborne vzdelaní, to je naše povolanie.
A preto vyzývam pozornosť všetkých pánov bratov, aby na túto
potrebu nezabúdali a s času načas, každý dla svojich zkúseností,
svoje rady a pokyny tu uverejňovali. Nech kráča rodina a škola
ruka v ruke.

Nech i rodičia najdú v tomto časopise to, čo potrebujú pre
seba a pre domácu výchovu svojich dietok. Ja s mojej strany sľu
bujem podávať pod záhlavím. „Cvičenie umu a reči doma“ krátke
pojednávanie ku tomuto cieľu smerujúce.

yŕ?

Úlohou ľudovej školy je, napomáhať a pestovať to, čo v živote
je každému užitočné a čo slúži k prospechu tak jednotlivcom, ako
celku. Cieľom školskej výučby je, podať dieťaťu všeobecnú vedomosť.
Zdravé telo, veselá myseľ, jasný rozhľad, pevná vôľa, vytrvanlivosť,
znalosť čítania, písma, počtov atď, toto je potrebné jak mužovi, tak
žene, jak chudobnému, tak bohatému. Tá škola vyplnila svoju úlohu
a dosiahla svoj cieľ, o ktorej odchovancoch povedať možno, čo je
vyššie udané.

Na výchovu a výučbu dieťaťa vplývajú hlavne títo dvaja čini
telia: rodina a škola. Cieľ oboch je ten istý: povzniesť dieťa na

stupeň vzdelanosti vyrastených. Aby teda bol výsledok tým istejší,
rodina a škola musia kráčať ruka v ruke; lebo ak sú nie jedno
myseľné a svorné, tak ani jedna, ani druhá nedosiahne želaný vý
sledok.

Tu chcem poukázať na to, ako sa majú títo dvaja činitelia
vzájomne podporovať.

Rodičia, pošlúc svoje dieťa na viac hodín do školy, týmto ho
sveria péči učiteľovej, čo svojmu zástupcovi, a žiadajú od neho
nielen to, aby učil, ale aby aj vychovával, t. j. bdel aj na jeho
telesný a mravný život. Toto je teda žiadosť rodičov, lenže učiteľ
nemôže vykonať všetko žatých niekoľko hodín; potrebná mu je
k tomu aj rodičovská pomoc. Aby mu ale tí nápomocní boli, musí
ich najprv nakloniť a získať škole, bo vyznať musím, že mnohý
slovenský rodič ešte za ťarchu a zákonom natisnuté zlo považuje
školu. Teda neposiela ta dieťa z presvedčenia a ochotne, ale len
aby zadosť urobil zákonu a vyhnul pokute, a vieme, že čo nám
dakto násilne vnucuje, bárs by nám bolo užitočné, stáva sa odpor
ným a hladíme sa toho striasť.

Ked sa teda dostane učiteľ v kruh takýchto rodičov, nech po
užije každú príležitosť sísť sa s nimi, dávať im dobré rady, po
učovať, osvecovať a pádne podvracať ich nepravé náhľady, alebo

Rodina a škola majú kráčaf ruka v ruke!



dokonca i nepriateľstvo oproti škole a výučbe vôbec. Bo mnohý
nerozumný rodič vbíja už aj do svojho dieťaťa odpor tento a tak
sám odberá vrodenú mu chtivosť k učeniu. Pokarhania hodný je
ten, kto znevažuje pred dieťaťom jeho učiteľa. Ako môže docieliť
tento dobrý výsledok, kect si ho žiaci nectia. Je pravda, že si uči
teľ získa zase úctu žiakov, ale už viacej nebudú hľadeť naňho s ton
zbožnosťou, ako by mali, lebo rodič sotrel z neho, povedal bych,
pel nimbu, ktorý mali videť na ňom. A či je to rozumné, strašiť
dieťa učiteľom? Či nepočuť často strašiť dieťa: počkaj, pôjdeš do
školy, však ťa učiteľ vybije! Ako si má predstavovať podľa tohoto
dieťa učiteľa ? Či nie ako tyrana, ktorý tresce bez milosti aj to, čo
dieťa už dávno zavinilo? Mnohé dieťa následkom tohoto nerozum
ného počínania popredku sa bojí toho okamženia, keď prvý raz
pôjde pred učiteľa, a príduc k zápisu, mnohé sa poplače a ani
silou sa nedá zadržať v škole. Rodičia, zanechajte toto a robte mu
radšej už popredku radosť, predkladajúc, ako mu bude vyprávať
učiteľ pekné rozprávky, ukazovať obrazy, ako sa tam bude všeli
čomu učiť, aby mu, keď vyrastie bolo dobre atď. Či ste počuli, že
by učiteľ znevažoval pred žiakmi verejne ich rodičov? Ak by teda
učiteľ mal aj dáke chyby — žiaden sme nie bez nich — nesmiete
ich posudzovať pred žiakom, bo s týmto nenapravíte nič a zkazíte
mnoho. Vôbec sa má chrániť každý kohokoľvek ohovárať pred dieťa
ťom. Rodič musí vedieť, kedy sa začína vynaučovanie, aby mohol
poslať dieťa v pravý čas do školy a tiež ho odtiaľ čakať. Preto
nech im sdelí učiteľ poriadok hodín. Týmto sa vyhne, že žiak ne
príde privčas, alebo neskoro, a po vyučovaní sa nemôže potulovať
po uliciach. Rodič má vedieť aj to, z čoho sa má pripraviť dieťa
jeho a aké písomné úlohy vypracovať. Toto sa dozvie tiež od uči
teľa. Lebo rodič musí dozerať na to, aby sa dieťa naučilo z pamäti,
čo mu zadal učiteľ, poťažne má sa ho aj vypytovať. Tak tiež má
dozerať na vypracovanie úlohy. Berte si príklad od židov! Ako ten
bedlí, aby sa mu dieťa čím viac naučilo. Posledný halier dá naň,
lebo vie, že učenie je hlavný prostriedok k dobrobytu, a len tým
si získa prevahu nad neuvedomelým ľudom. Každý žid je aj uči
teľom svojho dieťaťa; on nečaká, až príde čas školskej povinnosti.
Pripravuje ho popredku, cvičí v počtoch, poučuje: za čo je to a to,
koľko na tom získa atď. Radosť je učiť také pripravené deti, tu sa
učiteľ nemusí boriť s ťažkosťami začiatku. Mnohé kresťanské dieťa,
keď príde v 6. roku do školy, nie je v stave odpovedať ani na tú
najľahšiu otázku; žíďa však vie aspoň dve reči. A akú dychtivosť
vštepil doňho rodič; malý Icík div neprehltne očima učiteľa, neujde
mu ani jedno slovo; len to mu naplňuje myseľ, aby si čím viacej
osvojil; ešte i pri hre a po ceste, zväčša o učení sa točí rozhovor
jeho. A starý? Ten je neúmerný v svojej horlivosti. Sám sa dre,
nespáva, ale dieťa neodtiahne za svet od učenia. Nedá mu pásť
statok, alebo inú prácu, ,je presvedčený, že mu je ten čas oveľa
drahší a prospešnejší, ako tých pár zlatých, za ktoré mu vďačne
dá sedliak svoje zo Školy vzaté dieťa. A kresťania? Tým je zase



milšia ovca alebo hus, ako to, že by sa mu učilo dieťa. Čím zíde
sňali, už ho pošle s ovcami, a keď sa vykotrbália húsatá, niet tej

ktorá by udržala žiakov v škole.
Žiaden rodič nemal by upotrebiť dieťa svoje pre inšie, kým

svojej povinnosti ako žiak zadosť neurobilo, lebo inakšie samo po
núkne sa dačo spraviť, len aby sa vyhlo učeniu, a potom sa v škole
vyhovára, že muselo to a to robiť. Na toto mnohý rodič povie, že
veď preto chodí do školy, aby sa tam učilo. Tak je, avšak učiteľ
len vysvetľuje, ukazuje, dáva pokyny, osvojenie, t. j. naučenie z pa
mäti, a vypracovanie úkolov patrí žiakovi a dozor nad tým rodičovi.

Cieľom upovedomenia rodičov o mravnom chovaní, pilnosti, po
kroku alebo nedbalosti žiaka slúžia takzvané „školské upovedomenia“,
ktoré po mestských školách mesačne vystavujú a dľa zákona všade
vystavovať by mali učitelia.

Školské slávnosti zkúška môže slúžiť tiež k tomu, aby po
volal aj rodičov na ne. Či sú tieto slávnosti svetského a či cirkev
ného rázu, poskytujú učiteľovi príležitosť, aby nimi vplýval na ro
dičov. Keď títo vidia, čo sú v stave dosiahnuť ich deti pod jeho
vedením, budú sa všemožne usilovať podporovať ho v prácach jeho.
Zkúška má ešte väčší význam. Tu preukáže učiteľ výsledok svojho
celoročného namáhania. Pri tejto príležitosti škola musí vziať na
seba ako zovnútorne, tak i vnútorne sviatočné rúcho. Učitel sa musí
chrániť všetkých nemiestnych výbuchov, lebo skrze tieto mohlo by
povstať nepriateľstvo a odpor tak proti učiteľovi, ako i škole. Ako
by to zle účinkovalo na rodiča, keby učitel jeho dieťa na príklad
verejne zahanbil alebo pomenoval neslušným menom. Lebo rodič
nemôže za to, že jeho dieťa má dajakú chybu. Y tomto páde nech
si zavolá rodiča k sebe alebo ide on k nemu, upozorní ho na chyby
dieťaťa a dá rady na odstránenie týchto. Pokračovaním týmto nielen
že si nezíska nepriateľstva, ba práve, ak dobrá rada osoží a rodič
to nahliadne, vydobyje si väčšej úcty u neho.

S vyučovaním a vychovávaním dieťaťa ešte nie je vyčerpaná
práca učiteľova. So skončením školskej povinnovatosti nesmú sa
pretrhnúť sväzky medzi školou a žiakom. Obzvlášte dedinský učitel
má mnoho príležitosti a vďačné pole k ďalšiemu účinkovaniu. Keď
sa oduševňuje za ľud a nosí na srdci jeho blahobyt, s radosťou
obetuje svoj slobodný čas na jeho osvecovanie.

Y prvom rade, ako som už vyššie spomenul, bude sa usilovať
poúčať a presviedčať rodičov o potrebe vyuaučovania, a keď si ich
získal, už mnoho vyhral, lebo títo budú vďačne posielať svoje deti
k nemu a podporovať ho budú v snahách jeho. A čo môže vykonať
rozširovaním dobrých kníh a časopisov a zakladaním ľudových knižníc!

Cez zimné večierky môže si zavolať starších a pobesedovať s nimi
o bežných záležitostiach, o rozličných vyzkúsených novotách v hospo
dárstve, poučovať o povinnostiach a právach občianskych, ba môže
ich cvičiť aj v písaní pre každodenný život potrebných písomností,
na pr. smlúv, dlžobných úpisov, zmeniek atď., cvičiť vo vyratovaní
úrokov, teraz v preratovaní zlatých na koruny atď.



V druhom rade učiteľ je povolaný rozširovať a ľudom zpríjemniť
ovocinárstvo, včelárstvo a iné potrebné, doteraz však zanedbané od
vetvia hospodárstva, naprávať chyby. Tu pripomeniem, aby všetko
praktične robil. Viac chuti mu dodám, ked si ho zavolám do včelína,
poukazujem úl a jeho čiastky, rozoberiem robotu včiel a tak po
ukážem na praktičnosť tohoto nad koše alebo jednoduché kláty, ako
keby som mu o tom čítal z kníh alebo rozprával. Ked boly nastaly
nové železné pluhy, môj otec si zadovážil prvý. Ľudia ho vysmiali
a vraveli: „ved budú mať za úrodu v tej pohnutej mrtvine“. Ked
ale prišla žatva a videli rozdiel v úrode, nebolo ich treba ani po
vzbudzovať: sami si dali robiť také pluhy.

Oj, mnoho, veľmi mnoho môže vykonať svedomitý a pracovitý
učiteľ! Pilnosť a láska pretvorí miesto jeho účinkovania, prinesie
hojný úžitok a aj potomstvo bude požehnávať pamiatku jeho.

Tu som poukázal na prostriedky, ktorými si môže učiteľ spriateliť
rodičov, získať škole a účinkovať v prospech ich. Z toho ale, čo
som vyššie udal, je patrné, že vzájomné napomáhanie a jednomyseľ
nosť medzi rodinou a školou sú nielen najpotrebnejší, ale i najhlav
nejší činitelia k zdarnej výchove.

Napomáhajte nás tedy, rodičia, v snahách našich, aby sme
mohli vychovať dietky vaše k sláve Božej a užitočnými členmi našej
slovenskej rodiny. Žigmund Rizner.

Znamenitý znázorňujúci prostriedok pri vyučovaní zemepisu
dostali sme s menovaným telluriumom. Praktický význam jeho do
siahnul náležitého ocenenia i na najvyššom mieste tým, že minister
výučby odporúčal ho na návrh krajinského museálneho odboru pre
učebné prostriedky k užívaniu štátnym školám, menovite z ohľadu
jeho cieľuprimeraného sostavenia a lacnoty. Poneváč menovaný
učebný prostriedok je dielom umu a rúk slovenského učiteľa, ne
chceme pominúť, aby sme sa o ňom v časopise tomto aspoň stručne
nezmienili, na cieľuprimeranosť jeho a snadno pochopiteľné znázor
ňovanie pomocou neho zreteľ neobrátili, nasledovne k nadobudnutiu
si ho patričným kruhom a školám našim neodporúčali.

Máme pred sebou väčší exemplár, v cene 15 zl. Už prvým
pohľadom naň možno pochopiť vznik dňa a noci spôsobom pravi
delne postupujúcim, čo pri dosavádnych, zemeguľou, s osou nahor
kolmo stojacou, opatrených telluriach nebolo možno znázorniť, aspoň
nie tak, aby dieťa nadobudlo si predstavu toho, že lúče slnca, po
čas obehu zeme okolo neho, zachodia okolo točieň i na druhú, od
slnca odvrátenú polovicu gule a osvetľujú ju až po točňové kruhy,
poťažne neosvetľujú ani tú ku slncu obrátenú polovicu od točňových
kruhov ku točniam od 24 hodín až do 6 mesiacov dlhý deň alebo

Zigmundíkovo tellurium.



noc. Na tom istom základe možno znázorniť rozdielnu dĺžku dňa a
noci medzi točňovými kľukami a obratníkmi, poťažne medzi posled
nými a rovníkmi, ako na severnej, tak aj na južnej pologuli. Y sú
vise s týmto snadno pochopiteľným stane sa dieťaťu vznikanie a
zanikanie štyroch čiastok roka a pätoraké pásma; menovite ale
možno objasniť a detskému veku primerane odôvodniť rôzne kruhy
šírky (rovník, obratníky a točňové kruhy), prečo práve nachodia
sa tam, kde sú naznačené, totiž na 23 1 '2

0 od rovníka na sever a
juh a na 23'/o° od severnej a južnej točný. Znázornenie týchto
kruhov, ktoré v skutočnosti zem postráda, bez tohoto stroja je tak
mer nemožné, alebo veľmi ťažko pochopiteľné. A toto všetko ďako
vať možno tomu, že zemeguľa točí sa okolo seba i okolo slnca
v skutočnosti a vždy pod 66V2

0 ku svojej dráhe naklonená.
Poneváč drôtom, pod doskou pripraveným, možno postaviť zeme

guľu osou kolmo a rovníkom vodorovne, v tom prípade keď upo
zorníme, že by sa dve, jedno nad druhým kosmo postavené kolá
kolmo, jedno nad druhé tak posunúť daly, aby sa zplna kryly a
lúče sviece, poťažne slnca vždy v jednom smere, totiž na rovník
točiacej sa zemegule kolmo padaly, snadno predstaviť i následky
takéhoto pohybu zeme okolo seba a okolo slnca: trvácu rovnoden
nosť a ustavičné trvanie jednej z čiastok roka, podľa toho, s kto
rého hodu hľadíme k slncu.

Zemeguľu možno aj odopäť a prípadne mimo telluria upotrebiť,
čím nahradená je osobitná zemeguľa, akou v dnešnom čase opa
trená má byť každá škola.

Zvieratníkom s jeho 12 súhviezdami znázorníme ale jasne, ako
vstupuje slnce v každom mesiaci následkom pohybu zeme a roz
ličných súhvezdí.

Toto sá prednosti, ktorými sa tellurium Zigmundíkovo samo
odporúča a všetky dosavádne telluria zatieňuje. Keď sme tento úsu
dok vyslovili, bude nám iste dovolené, bez toho, aby sme chceli
s vysoká p. majiteľa a vynálezcu poúčať, dielo jeho zaznať, verej
nosť od zaopatrenia si telluria jeho odrádzať, jemu ale materiálnu
škodu zapríčiniť, keď vyslovíme v jednom-druhom svoj náhľad spô
sobom dobre mienenej rady, čím bolo by možné stroj tento zdoko
naliť, jestli nebude to s veľkým výdavkom spojené a cena jeho sa
nezvýši.

Predne napadá nám, že zemeguľa na telluriume otočí sa okolo
slnca, ktoré nahrádza sviecu s reílektom, asi 7P5 ráz, kdežto zem
otočí sa v skutočnosti 365’25 ráz okolo skutočného síuca, a pone
váč zúbkami opatrené vrchné kolo, do nehož zachytáva sa os zeme

gule, podelené je na 365 dní, pri jednom otočení sa prebehne táže
asi 5'09 dňa, čo je neprirodzené. Naším zdaním odpomohlo by sa
veci tým spôsobom, keď by zúbky na osi zemegule i na oboch ko
lách hustejšie a jemnejšie boly vyrezané, než sú, a s istým urči
tým vypočítaním, aby zemeguľa zarovne zemi otočila sa 365 ráz
sama okolo seba, kým otočí sa raz okolo slnca. Jestli sa to nedá



docieliť, snád z technických alebo materiálnych príčin, vtedy je
radnejšie podeliť dráhu zeme na mesiace, než na dni.

Známou vecou je, že lúče slnečné počas točenia sa zeme okolo
neho dopadujú raz tu, raz tam kolmo, vždy ale na priestore medzi
oboma obratníkmi, čo slncom, na télluriume sviecou a reflektorom
nahradeným, nemožno znázorniť. Či nedalo by sa tomu odpomôcť
prístrojom, ktorý zachytil by objemom svojim všetko svetlo sviece
a len malým otvorom prepustil by istú čiastku svetla na zemeguľu?
Jestli áno — tým vyhralo by tellnrium veľmi mnoho na prirodze
nosti, lebo bolo by zrejmým, ako pohybujú sa lúče slnečné od jedného
obratníka cez rovník k druhému a naopak, a z toho daly by sa veľmi
ľahko pochopiť štyri čiastky roka a pätoraké pásma. Prístroj, pravda,
mal by sa dať dfa potreby priložiť i odložiť.

Tiež zdá sa nám, že svietnik je väčší, nežli by mal byť, lebo
severná pologuľa väčšmi je osvetlená, nežli južná. Snáď nepočítalo
sa na plameň sviece, ktorý vyššie šľahá, nežli by mal.

Konečne ešte jedno, čo ale sotva bude uskutočniteľným z roz
ličných príčin a zostane túžbou na papieri.

Pri prítomnom telluriume postrádame to; že nemôžeme zná
zorniť na ňom točenie sa mesiaca vôkol zeme, a tak ani zatmenie
slnca a mesiaca. Pri telluriach, kde točňa zeme kolmo stojí s jej
dráhou, nachodíme i mesiac, a tam je to ľahko docieliť. Lenže pri
týchto práve to najvážnejšie, čo sa samej zeme týka, nemôžeme
znázorniť, totiž premeny na piatich jej pásmach, čo je pravda hlav
nejšie, ako zatmenia. Pri tomto telluriume avšak je omnoho ťažšie
taký prístroj upotrebiť, ktorý by nám beh mesiaca a s ním spojené
zjavy znázorniť mohol. Ťažšie, no nie nemožné. 8 tým by sa toto
tellnrium povýšilo na možný stupeň dokonalosti. Prístroj by sa pri
pravil na os zeme, a tým by sa docielilo ešte niečo, čoho pri dosa
vádnych telluriach niet: znázornili by sme to, že zem spolu s me
siacom tvorí o sebe hviezdový systém. Pravda, že v tomto páde by
tellnrium toto ináče muselo byť konštruované, no nie v hlavných,
lež len v pobočných čiastkach. Poneváč p. vynálezca podal našim
školám opravdu krásny prostriedok so svojím strojom, a poneváč
z toho vidno, že sa s vecou dôkladne zaoberá, ufáme sa, že sa vy
nasnaží stroj svoj i v tamto smere zdokonaliť.

Z povedaného, odhliadnuc od toho, čo sme cieľom zdokonalenia
predniesli, s radosťou soznávame, že tellnrium Zigmundíkovo, hlavne
čo sa prirodzenosti, jednoduchosti a lacnoty jeho týka, je z dosa
vádnych jemu podobných učebných prostriedkov najdokonalejšie a
svojho druhu unicura, preto odporúčame ho také, aké je, úprimne
a dôrazne všetkým tým kruhom, ktorým záujem školy ha srdci leží.

Dostať u pána Jána Zigmundíka, učiteľa v Pezinku (Bazin)
v cene 10 zl. a pakovanie 1 zl. pre dedinské školy, väčší exemplár
ale v cene 15 zl. a za pakovanie 1 zl. 50 kr. pre mestské školy
a vyššie ústavy.

P. P. Zqúth ,—-mm—-
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Turiec, 10. febr. 1900. Vnútorný život našich Indových škôl,

vzdor všetkým zákonným nariadeniam a úpravám na úradné me

dzítka, plynie ešte vždy starou koľajou a „po starej móde“.
V kráľ. škôldozorcovi máme činného a prísneho strážcu zá

kona; my, učitelia, tiež svedomité plníme povinnosti svoje. Nuž na
komže je vina? Vidine!

Okresní p. notári „hodnoverné“ (?) popisy školopovinných dietok
vo svojich obciach sostavujú pri stolíkoch rychtárskych obyčajne
„z pamäti“.

Takýto jeden exemplár popísaných školopovinných má odovzdať
školskému predsedníctvu. A či sa to stane? Pekne-krásne u p. no

tára ostane a tam — zdochne. Pravidlom sú nám svoje vlastné
cirkévno-školské matriky; ale výkaz inostrauných, v obci obydleuých
školopovinných, predsa nemáme! A takéto „ztratené“ dietky zväčša
ostávajú bez výchovy, lebo: kde niet žalobníka, niet ani processu.
Dľa nariadenia stoličného výboru, soznam do školy chodiacich po
čiatkom školského roku do 31. oktobra a 14-dňové obmeškávajúce
výkazy posielať máme p. škôldozorcovi. Tiež cestou okresného no
tára. A tak sme aj robili. A predsa od koľkých p. kollegov úradne
požadovať musel — a to nie raz a s pokarhaním — tieto výkazy? Ne

jeden museli sme žiakov domov poslať a s „bázňou a trasením“ ísť
na rapport. Pisateľ týchto riadkov — chvalabohu — nebol len
sám, lebo jedným vrzom vkročili sme dvaja ospravedlniť sa. Co
dostali otázni p. notári, nepochválili sa. Naučenie: Neopúšťajme
cestu pre chodník.

A p. rychtári akože plnia povinnosti v oči školám? Ktorý
aspoň len raz osobne pred otvorením školy upozornil dietky majú
cich rodičov na túto najväčšiu občiansku povinnosť? Ovšem, bubon
je biedny aj s bubeníkom; lenže to nevedie k cieľu. Výkazov našich
si tiež nepovšímnú, len už vtedy, keď kr. škôldozorca cestou slúžnov
ského úradu žiada sohnať všetky predošlé pokuty. Vtedy páni úrad
skí (ktorí sú tiež v pokute), práve od tých poriadnejších, ktorí
medzi tým časom dietky do školy dali, sinkassujú po 1 korune. Je
to obyčajne len desiata časť z vykázaných a požadovaných pokút.
Ostatní ani pokutu nedajú, ani deti do školy „just“ nepošlú. O zá
lohoch ani reči. Pán rychtár zájde k pánu slúžnemu s referátom,
odtiaľ ide k pánu notárovi a tam napíše sa protokol!, že v škole
niet už miesta, že vykázaní sú bezmajetní a nariadené pokuty na
hradia robotou, a kr. škôldozorcu takto uspokoja. A celá naša práca
a dobré snahy boly daromné; áno, stávame sa aj predmetom ne
návisti !

U nás vo väčších obciach 15. sept. a v menších 15. oktobra
započíname riadnu výučbu a do 31. oktobra oddávame menoslov



školu navštevujúcich. Ale kol'kí školopovinní — obyčajne starší —
statok pasú a slúžia až do samého západu. V oči takýmto musíme
byť uznanlivými, lebo ked odhodia bič a keď za vyslúžené grošíky
krajčír bábky „došije“ a na Mikuláša a Luciu ked si pár halierov
aspoň „od zápisu a na škriptu“ naocelovaly: nuž ony len prídu aj
bez bubnovania. Väčšiu galibu máme ale s tými, ktoré boly pre
došlého roku v 11. roku koníirmované. Takéto dietky, obyčajne
ešte do V. alebo VI. triedy patriace, cítia sa byť od každodennej
školskej poriadky osvobodenými, a navštevujú školu len opakovaciu.
Mnohí — zväčša prvoroční — z tých „ztratených“ na úkor školy
a nášho zdravia prichodia do školy — kedže to už musí byť a
ked pán učiteľ to nastavili — v pol zime.

Malé a preplnené učebné siene sú tiež na ujmu školy a nášho
zdravia; vo viacerých na jednoho žiaka nepadne ani 1 m. prie
storu, t. j. povetria.

Všetky tieto pálčivé nedostatky týkajú sa nielen našich, ale
aj štátnych škôl.

Aby sme z tejto starej módy výnsť mohli, musíme vzájomne
hľadať pomoc. M. G... ik.

d -*> DRGBNÉ ZPRÁVY k

Nový maďarský pädagogický časopis. Dr. Karol Pa
cséri, kráľ. škôldozorea v Novohrade, začal vydávať nový päd. časol
pis pod menom „Nográdmegyei tanúgy“. S týmto časopisom vystúpi
počet maďarských pädagogických časopisov na 109.

Slovenskí učitelia nemajú len jeden pädagogický časopis a
i ten nesmie redigovať učiteľ, a to v dobe, ked ministerpredseda
Koloman Széll chce spravovať krajinu dľa hesla: „zákon, pravda a
spravedlnosť“ rovnako každému. Nuž, pane Komjáthy, čo vy na to?

Vdovsko-sirotský učiteľský ústav ev. učiteľov
v Turci. Dľa posledného výkazu pokladníka Andreja Sokolíka,
základina vdovsko-sirotského ústavu ev. učiteľov v Turci, do konca
1899. roku robí 18000 korún. Ústav dáva nateraz učiteľským
vdovám a práce neschopným učiteľom 100 korunovú ročitú podporu.
Ústav tento založili si pred štyridsiatimi rokmi dvanásti matko
cirkevní učitelia. Upozorňujeme slovenské obecenstvo na tento ústav
preto, že ked by niekto potreboval pôžičku, tento ústav poskytne
mu ju, len treba sa o to uchádzať u pokladníka spolku, Andreja
Sokolíka v Turčianskom Svätom Martine.

Pensiouovanie. Jozef Smotana, rim.-kat. učiteľ v Kláštore
pod Zniovom, daný je po štyridsaťročnom učiteľskom pôsobení do



pensie. Dostane celú pensiu, t. j. toľkú, koľký bol jeho celoročný
učiteľský plat. Smetana účinkoval i na poli slovenskej literatúry.
Napísal „Listár“ a dopisoval do slovenských politických, školských
i cirkevných časopisov. Z príležitosti pensionovania nášho veterána,
bývalí jeho žiaci a meštianstvo kláštorské pozdravia korporatívne
svojho učiteľa. My touto cestou pridružujeme sa k nim, a prajeme
nášmu veteránovi, aby roky učiteľského odpočinku strávil v radosti
a v pokoji. Boh popraj mu dožiť radosti v rodine, v cirkvi, zvlášte
ale videt dni radostnejšie na poli národnom.

Už je pozde. Y Bavorsku zakázané je židom-učitelom úra
dovať v školách konfessionálnych, bo vraj uráža to cirkevný ráz
škôl. Nemalo sa vôbec dovoliť, účinkovať židom v konfessionálnych
školách.

Pamätajme na školskú mládež. S radosťou konštatovať
môžeme, že život slovenský spoločenský plynie od istého času rez
kej šie. Sriadujú sa prednášky, koncerty a divadlá. Pri čistom zisku
pri divadlách pamätajme na mládež pospolitých škôl. Rozumiem za
šatenie a zaopatrenie žiakov učebnými prostriedkami. Týmto za
medzíme v tieranie sa „egyesiiletov“ do našich škôl. Judášskymi
darmi treba opovrhnúť, a ked obdarúvame, robme to zo svojho.

Pohyblivé školské budovy. V meste St.-Louis, v severo
amerikánskych Spojených Štátoch ležiacom, prekvapili svet škol
skými budovami, ktoré dajú sa s miesta na miesto preniesť. Pred
bežne zhotovili štyri také budovy. Stavané sú tak, aby školským
požiadavkám vo všetkom vyhovely. Učebné siene sriadené sú día
predpisu pre riadne školy, každá pre 56 žiakov. Osvetlenie stáva
sa shora, okurovanie ale primeranými kachliami. Stavba prevedená
je z dreva až na pokrov, ktorý je z kovu. Každá budova záleží
z 48 kusov, ktoré dajú sa spolu složiť. Všetky štyri stoja 3000
dollárov; sú tedy neuveriteľne lacné. Pohnútku zavdala tá okol
nosť, že obyvateľstvo menovaného mesta rozmnožilo sa tak veľmi
v poslednom čase, že stalo sa úplne nemožným, aby dietky pre
vzdialenosť mohly navštevovať v jednotlivých čiastkach mesta jestvu
júce školy. Zvláštne je, že behom 48 hodín možno ich naložiť a
do mesta na 3 míle vzdialeného odviesť a postaviť k bezodklad
nému užívaniu. Nuž je to po amerikánsky! Napadá nám, že mnohé
naše filiálne cirkve, ktoré postavily školské budovy svoje na obec
nom pozemku, mohly zvýšiť nepríjemnosti, keby boly spôsob tento
prv vynašly.

Smutný výhľad pre manželky škôldozorcov. Mini
ster výučby nariadením ustanovil, že manželka škôldozorcova ne
smie účinkovať ako učiteľka v okrese mužovom. Otázka je teraz, čo
stane sa v tom páde, jestli bola ona v aktívnej službe pred vy
menovaním jej manžela za škôldozorcu pre ten samý okres, lebo
zákon jasne menuje príčiny, pre ktoré možno učiteľa a učiteľku od-



strániť z úradu, táto ale nenacbodí sa medzi nimi. Snáď len ne
preložia ju do iného okresu — a či vari zavedú rozsobáš ex offo,
z úradu! ?

Oi môže dostať kňaz, ked zastupuje učiteľa, štátnu
podporu? Často stáva sa, že na uprázdnené stanice so štátnou
podporou nehlási sa učiteľ, v ktorom páde poverí školská stolica
s vyučovaním kňaza. V tomto prípade môže dostať aj kňaz štátnu
podporu, keď dokáže sa v úradnom orgáne vypísaným súbehom, že
sa diplomovaný učiteľ nehlásil. Prosba za štátnu podporu pre kňaza
má sa poslať cestou administratívneho výboru ministrovi výučby.

Tak, ako u nás. V Rakúsku nachodí sa 1298 učiteľov,
ktorých plat nepresahuje 400 korún, viac než 2000 učiteľov takých,
ktorí nemajú platu 600 korún, a 10.000 učiteľov, ktorí nedostávajú
800 korún. Počiatočný plat tisíc a tisíc učiteľov neučiní polovicu
základného platu obyčajných sluhov pri štátnych úradoch. To už
potom úplne zodpovedá dualismu.

Škola, čo filiálka pošty. Minister obchodu naložil správ
com pošty a telegrafu, aby poslali z dopisníe, opatrených obráz
kami deje- a národopisnými, ktoré zvýšily z milleniuma, všetkým
správcom škôl, cieľom rozpredania medzi žiakmi. Cena jednej do

pisnice je 2 haliere. Ba na čo ešt; neprídu! Tak sa zdá, že učiteľa
možno ku všetkému upotrebiť.

Secessia v štátnej praeparandii. Poslucháči štátnej
praeparande koložvárskej vypovedali poslušnosť správcovi ústavu.
Na zasadnutí súčastnení počtom 120 uzavreli, neisť na prednášky,
kým nedostanú od správcu zadosťučinenie. Príčinou toho bolo vraj,
že ich direktor bije, zatvára, k ťažkej práci pod menom záhradní
ckych cvičení núti, dvor im dá rigolovať, kdežto na to má po
ukázanú summu od štátu. Proti tomuto osvedčil sa direktor, že pri
prevzatí úsťavu našiel tento v tom najväčšom neporiadku, mladíci
boli bezuzdní. On utvoril internát a chce poriadok. O nanútenej
práci toľko je pravdivé, že denne 2 hodiny konali záhradnú prácu,
ale s nimi pracoval aj direktor. Nestojí vraj ani to, že ich bije.
Len jednoho udrel, na čo mal plnomocenstvo od otca. Direktor je
tej mienky, že vzburu nastrojili niekoľkí huckáči. On zakázal totiž
fajčenie v tesných izbách na spávanie, čo najväčšmi bolelo buričov.
Keď ráno prišli učbári na prednášky, našli prázne siene. Poslucháči
zadali prosbu k ministrovi, v ktorej žiadajú vysiatie ministeriálneho
komissára a preloženie správcu. Minister už aj vyslal vyšetrovateľa,
ktorému darí sa vec do poriadku uviesť. Direktor žiadal si osvo
hodenie od súčastnenia sa na vyšetrovacích zasadnutiach a od vy
učovania. Charakteristické je vyzvanie vyšetrovateľa, ktorým je sám
škôldozorca, upravené ku štrajkujúcej mládeži, ani čoby k rovno
právnemu protivníkovi. Tým však posadil ich na koňa. Upravili
i oni vyzvanie k nemu: prv vraj nesplnia ich žiadosť, ísť na pred
nášky, kým nebudú prijaté podmienky ich kapitulácie. Lenže za
hrmelo ; alebo ostanete von, alebo prídete dnu do ústavu. I sklonili
svoje hrdé šije a prišli k mastným hrncom, pri akých sotva budú
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sedávať v živote. Škôldozorcu povolal vraj minister k výsluchu a
porade: čo robiť dalej. Nuž to je ovocie ich modernej výchovy a
kultúry! To sú tí bajnoci vlasti! Ej, bolože by slovenskému mladí
kovi, učiacemu sa pravopisné písať po slovensky, aby nemusel hanbiť
sa aspoň tých detí, ktoré bude vyučovať! S tým by ľahký poriadok
spravili, bárs by sa skvel v každom ohľade sťa hviezda. Páni moji!
vieru vštepovať, srdce šľachtiť a na tomto základe učiť milovať
vlasť — to by malo byť cieľom a úľubou pri vychovávaní vychová
vateľov ľudí.

Príklad vdaky. Cirkev blatnická prijala dňa 27. februára
t. r. svojho novovyvoleného učiteľa, Viktora Illavského, okázalým
spôsobom uvítajúc bo, prichodiaceho do jej lona, fakľovýra pocho
dom a vrelou rečou, prednesenou jedným údom mládeže, pri prítom
nosti valne shromaždeného ľudu. Či tým nenie hodené semä budúcej
obapolnej dôvery v zem úrodnú? Ktorý ľud vie si uctiť učiteľa a
oceniť prácu jeho, ten stavia základy šťastia svojich dietok.

Slovenská školská spisba je o jedno, pre pospolitú školu veľmi
potrebné dielo bohatšia. Náš veterán a dôkladný znatel sloven
skej reči, A. P. Záturecký, napísal príručnú knižočku pre pospolité
školy a pre samoukov pod názvom: Slovenská mluvnica. So
zvláštnym ohľadom na pravopis a s dodatkom náuky
o slolm. Pre pospolité školy a pre začiatočných samoukov. V Ru
žomberku. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne Karla Salvu. Cena 30
halierov. Dielce je, ako na titulnej strane čítame, písané i pre po
spolité školy. Má teda obsahovať všetku zákonom predpísanú učebnú
látku z mluvnice, ktorú nakladá škola štátna a dľa tejto i naše kon
fessionálne učebné osnovy prebrať v pospolitej škole. Očakávali
sme, že pán pôvodca bude brať do ohľadu naše učebné osnovy, ktoré
sa v podstate srovnávajú, a napíše nám z mluvnice aspoú v to, čo
žiada zákon vyučovať z materinskej reči v pospolitej škole. Že tam
nenie všetko obsaž.mé, to neujíma dielcu na praktickej stránke.
Veľmi podarené je spracovaná zvlášte časť pravopisná. Knižočka
preukáže, zvlášte pre toto, svoju dobrú službu pospolitým žiakom
a dorasteným nedoukom. Odporúčame snažne pp. učiteľom a slo
venskému obecenstvu.

»Rodina a Škola« vychádza 20. každého mesiaca. Predpláca sa s 2. korunami na
celý rok. Predplatky a vôbec všetky hmotnej stránky nášho časopisu týkajúce
sa záležitosti prosime posielať na administráciu časopisu do Turčianskeho S v.
Martina (Turócz-Szt.-Márton). Rukopisy ale na meno spolupracovníka Jána

Buriana do Záturčia (Záturcs, p. Turócz-Szt.-Márton).

Tlačou kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku v Turč. Sv. Martine.


