
Zábavná i poučná  hodina slovenčiny s hercom  Lukášom Latinákom – 

pokračovanie článku 

 

 

    Keďže nebolo možné privítať hosťa chlebom a soľou, šiestaci si vymysleli prekvapenie, 

ktoré mu pripomenulo, odkiaľ pochádza. Natálka Píšťanská zo 6.D, oblečená v kroji, mu  

zaspievala ľudovú pieseň Tota Heľpa.  

 

    Po úvodných rozpakoch sa spustili na herca otázky, a tak sa žiaci dozvedeli veľa  

zaujímavého o detstve Lukáša Latináka, o jeho zážitkoch z nakrúcania, pri ktorých nezabudol 

vyzdvihnúť krásy našej krajiny. Pri otázke, kedy začal s herectvom sa prejavil jeho humor 

a odvetil, že už v škole, keď nič nevedel a tváril sa, že vie, ale práve to zabudol. ☺ Prezradil im 

tiež, že ako malý chlapec sa chcel stať smetiarom, pretože sa môžu ako frajeri voziť na aute 

zvonku. Zaspomínal na nakrúcanie rôznych filmov a porozprával deťom vtipné zážitky. 

 

    Nezaprel v sebe herca – profesionála a predviedol pôsobivú recitáciu básne od Sama 

Chalupku – Turčín Poničan, ktorú sa žiaci tento rok učili na hodinách literatúry. Umelecký 

prednes následne  doplnil krátkym exkurzom do histórie nášho národa. Porozprával niekoľko 

vtipných anekdot, objasnil žiakom nakrúcanie seriálu Profesionáli a prezradil aj to, že má rád 

akváriové rybičky.  

 

    Žiaci si s hercom zopakovali učivo z literatúry, rozšírili vedomosti z histórie i geografie, 

vyskúšali umelecký prednes a prezentovanie nadobudnutých poznatkov, predviedli tiež nádejné  

herecké nadanie v scénke zo seriálu Profesionáli, ktorú si nacvičili a nahrali video Tadeáš Bujna  

a Mário Tarina zo 6.D. Tí výtvarne zdatnejší (Timea Budajová, 6.D, Karin Miškovičová, 6.B, 

Chiara Horňáčková, 6.B, Sára Košťálová, 6.D a Tereza Strejčková, 6.D) vytvorili prezentáciu 

z maľovaných a kreslených portrétov Lukáša Latináka a našli sa aj takí, ktorí okrem 

spracovania informácií o práci herca, urobili video zachytávajúce vzácne okamihy z jeho 

života. 

 

    Štyridsať minút síce nie je veľa, ale za ten čas sa toho dá veľa stihnúť. Svedčí o tom aj táto 

hodina slovenčiny, ktorá bola iste pre obe strany obohatením. 

 

    Lukášovi Latinákovi ďakujeme za on-line návštevu a už teraz sa tešíme na tú skutočnú. 
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