
Interview s babkou z Novoti 

Kedy si sa narodila? 

Narodila som sa vo februári 1943. Teraz vo februári budem mať 75 rokov. Bola som tretia v poradí z mojich 

súrodencov. V tej dobe mamičky rodili deti doma. 

Aké ste mali detstvo? 

Moje detstvo bolo odlišné od terajšieho. Hračky sme si vyrábali sami. Potom sme si ich vedeli aj šetriť. Šili sme si 

bábiky, lepili sme z tvrdého papiera postieľky. 

Ako ste chodili do školy? 

Do školy som vždy chodila pešo. Cestou nás išlo vždy viacej spolužiačok.  

Kedy ste si písali domáce úlohy? 

Úlohy som si písala pri petrolejovej lampe, lebo cez deň som pomáhala rodičom pri práci. 

Chodili ste do školy na obed? 

Na jedenie som si nosila chlieb čo mama upiekla vždy v sobotu vo veľkej peci a jeden pekáč bielych buchiet, a to sme 

mali na celý týždeň. Ešte teraz spomíname s rovesníkmi, keď sa stretneme, akú dobrú desiatu som nosila. 

Ako ste sa učili? 

Učila som sa na samé jednotky. Vo ôsmej triede som mala vyznamenanie. Dostala som knihu, a tá sa volala 

„Byčianka z Doliny od Zuzky Zgurišky“. 

Kde ste chodili do školy? 

Tri ročníky som chodila do toho domu vedľa ihriska, tam bola naša trieda. Volala sa štátna škola, zároveň to bol byt 

pána učiteľa s pani učiteľkou. Volali sa rodina Sarvašovcov. Ďalšie štyri roky som chodila do cirkevnej školy. Tá bola 

vyše kostola na pozemku, kde je teraz Domov dôchodcov. 

 



Čo ste dostali na Vianoce? 

Na Vianoce mi rodičia kúpili novú šatku a cukríky, ktoré sme nemali hocikedy. 

Čo ste jedli na Vianoce? 

Na Vianoce sme jedli oblátky s medom, ktoré vtedy každý kupoval u pána kostolníka. Potom bola kapusta s hubami, 

zemiaky, polievka zo suchých sliviek a na konci upražená ryba. 

Oslavovali ste narodeniny? 

V deň narodenín ma rodičia poslali do kostola na omšu. 

Chodili ste na krúžky? 

V mladších ročníkoch krúžky neboli. Keď som chodila do ôsmej triedy, chodila som na krúžok varenia. 

Ako spomínate na prvé sväté prijímanie? 

Mala som oblečený kroj, bielu skladanú sukňu, bielu blúzku, široký veniec a celé čierne topánky. Po omši sme mali 

hostinu v cirkevnej škole. Mali sme tam kakao a pletenku. 

Čo by ste nám odporúčali do budúcnosti? 

Do budúcnosti pre mladých, by som odkázala, vážiť si rodičov, dospelých, celé okolie a naučiť sa šetriť veci. 

Ďakujem veľmi pekne mojej babke za informácie do života. 

Jennifer Bulvasová 4.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennina starká so svojimi spolužiakmi     Jenny so starkou 

 



Interview so starou mamou 

Kedy si sa narodila? 

Narodila som sa 17.3.1955 v Mútnom. 

Aký bol život v minulosti? 

Život v minulosti bol ťažký a náročný. 

Aké remeslá si pamätáš? 

Pamätám si kováča, obuvníka, a krajčíra. 

Akú ste mali vtedy školu? 

Bola skromná, ako všetko v tej dobe. 

Kedy si si písala úlohy? 

Úloh sme mali málo a písala som ich večer po práci. 

V akom ročníku si končila školu? 

Školu som končila v deviatom ročníku, a potom som musela ísť pracovať. 

Kde bola Tvoja prvá práca? 

Moja prvá práca bolo ručné šitie topánok. 

Čo si dostávala na Vianoce? 

Boli to skromné darčeky, ktoré ma vždy potešili. 

Čo ste jedávali na Vianoce? 

Boli to jedlá, ktoré jedávame aj my teraz. 

Aké sú Tvoje koníčky? 

Vo voľnom čase rada háčkujem. 

Ďakujem starkej za čas a ochotu, odpovedať na moje otázky.  

Samuel Subjak 4.A 

 

 

 

 

 

 

 



Interview so starým rodičom 

Moja babka má 71 rokov. Má troch súrodencov, ale jeden brat ju už predišiel do večnosti. Ale ešte stále sa 

teší s dvoma sestrami. Chcela by sa s nami podeliť o pár zážitkov zo svojho života.  

„Dobrý deň babka, mohla by som Vám položiť zopár otázok?“ 

„Áno, pravdaže.“ 

Ako ste prežívali detstvo? 

Detstvo som mala dobré a veselé, ale aj ťažké. 

Rada ste chodili do školy? 

Do školy som chodievala veľmi rada. 

Rada ste sa učili? 

Učila som sa rada aj nerada. 

Čo ste robili poobede so svojimi súrodencami? 

Poobede sme mali robotu na poli pásť kravy a pomáhať rodičom hrabať seno. Potom sme sa hrali. Medzi obľúbené 

hry patrila schovávačka, ktorú sme sa často hrávali. 

Ak ste prežívali prázdniny? 

Prázdniny som prežívala so súrodencami. Strašne radi sme sa chodievali kúpať do potoka. Bola to pre nás veľká 

sranda. Hrávali sme sa so susedmi, robili sme si prekážka, a podobne. Na prázdniny sa vtedy nechodilo, lebo rodina 

bola väčšinou spolu. 

Aké máte alebo ste mali povolanie? 

Moje povolanie bolo upratovačka a žeriavnička. 

Akú činnosť robíte najradšej? 

Rada pracujem v záhrade a starám sa o kvety. 

Máte obľúbenú alebo obľúbeného herca a speváka? 

Moja obľúbená je moderátorka Adela Banášová a spevák Robert Kazík. 

 

Ďakujem mojej drahej babičke, ktorá si našla čas a podelila sa s nami o jej spomienky zo života a priblížila nám 

život v tých časoch. Uchovám si ich v pamäti. Ďakujeme. 

Alžbeta Durčáková 4.A 


