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Chvíľka poézie
Tajomné volanie z hlbín hôr,ozýva sa časom, priestorom,sťa krásnych síren spevný zbor,šírim k nám prichádza obzorom.

To v duši znamenie pokoja,evokujú zavše lesy v nás.Vône ich sladké mysle opoja,keď ukazujú nám tú krásu krás.

Od sveta vzdialeného miesta krásu,tam, kde čas stojí a ticho plynie.Kde zlým myšlienkam udelíme spásu,a les nás svojim spevom privinie.
Barbora Garguláková I.A

1.C

Ó angličtina, ty krásny predmet,prečo stále tak krásne znieš,prečo rozžiariš mi skoro každý deň,prečo nemôžme mať ťa viac?
Svojou ľahkosťou nadnášaš nása svojou vznešenosťou utápaš nás.

Je málokto, kto by ťa ľúbiť nechcela i keď pre niekoho ťažká môžeš byť,pre mňa vždy prvoradá budeš ,vždy zvládam ťa s ľahkosťou,tvoje slová učím sa s radosťou.
Každý deň viac a viac spoznávam ťa,aj keď už dlho učím sa ťa,iný predmet netrúfa si prekonať ťa,lebo vie, že bez teba,je i posledný človek stratený.

Zvuky lesa

Óda na angličtinu
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Show your talent
Nájdi svoj sen a začni na sebe makať

2. Skupina: J2TO
• Názov projektu: Hudobné workshopy

Priebeh realizácie:
• zverejnili sme oznam o zbere umeleckých
obrazov/fotiek
• kúpili sme závesné lišty
• lišty sme upevnili na stenu
• zelenou farbou sme namaľovali rám okolo líšt

Projekty jednotlivých skupín 2020/2021

1. Skupina: Bez mena, sme zmena
• Názov projektu: Take a break

Priebeh realizácie:
• oškrabali sme steny
• vymaľovali sme steny na bielo
• natreli sme radiátory a tabuľu
• nakreslili sme na stenu motív sovy
• zaobstarali sme gauč so sedačkami
a kobercom
• objednali sme závesy
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Autor: Barbora Badíková

3. Skupina: Kreative fyra
• Názov projektu: In-out relaxed zone

Priebeh realizácie:
• zaobstarali sme palety
• obrúsili sme ich a nafarbili
• postavili sme z nich posedenie
• upravili okolitý priestor
• zakúpili sme podsedáky

4. Skupina: L´aubergine
• Názov projektu: Cez knihy ku psíkom

Priebeh realizácie:
• umývali sme koterce v útulku
• venčili sme ”útulkáčov“ (psíkov z útulku)
• napísali sme článok na stránku školy
• vyrobili sme knihobúdky
• začali sme zbierať knihy do knihobúdiek
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Banka lásky v Banskej Štiavnici
Kde nájdete Banku lásky
a čo to vlastne je?
Mesto Banská Š�avnica

dýcha históriou, nájdete
tam veľké množstvo miest
a záku� pre dovolenkové
zastavenie sa – vodné
tajchy, historické budovy,
prírodné banské múzeum,
Starý a Nový hrad, Kalváriu nadmestom... Nádherné Námes�e Svätej trojice, v strede
mesta, však ukrýva múzeum, ktoré je výnimočné svojím profilom. Je to, ako tvrdia
sprievodcovia, trezor lásky, kde si návštevníci uchovávajú symboly lásky k partnerovi,
rodičom, deťom, priateľom. Trezor je vytvorený z veršov najdlhšej ľúbostnej básne
na svete Marína, od Andreja Sládkoviča. Každé písmenko z veršov básne tvorí
schránku, do ktorej si môže návštevník vložiť symbol lásky a schránku si prenajať na
rok alebo aj navždy. To záleží od každého návštevníka. Múzeum je

v zrekonštruovanom dome, kde Marína
Pischlová prežila väčšiu časť svojho života.

Báseň Marína
Marína má 2900 veršov a 291 strof a od roku
2017 je držiteľkou svetového rekordu.
Začal ju písať v roku 1844, keď sa dozvedel že
jeho milú chcú vydať za iného a dopísal ju
v roku 1846, keď už bola Marína
zosobášená.
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Aké atrakcie nájdete v Dome lásky?
Hlavná atrakcia, trezor lásky, sa nachádza

v oblúkovej miestnos� so sklenenou podlahou
a steny sú tvorené veršami básne, teda
schránkami.
Ďalšou atrakciou sú známymi hercami oživené
olejomaľby, ktoré rozpovedia príbeh o Maríne
a Sládkovičovi. Zaujme aj unikátny Láskomer,
ktorý vypočíta jednotlivcom a celým rodinám
lásku, tým že im priradí verš z básne.

Magické madlá, ktorých keď sa dotknete so
svojim najbližším, premietne sa vám vďaka
najnovším technológiám, jeden z veršov básne,
ktorý charakterizuje vašu lásku.
V sklenenej vitríne je doteraz zachovaný
originálny rukopis Sládkovičovej Maríny, ktorý je
možné si pri návšteve múzea zblízka pozrieť.
Na nádvorí Maríninho domu sa zrodilo Nebo
lásky. Každý balón, ktorý visí na nádvorí je
venovaný tým, ktorý si odložili v trezore svoj
symbol lásky.
Banská Š�avnica je krásne mesto s dlhou
históriou. Jeho uličky pohl�a každého
návštevníka a prenesú ho o pár storočí späť.

Autor:
Viktória Kubove
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„Anjel smrti“
Jozef Mengele bol nemecký nacistický
lekár, ktorý počas druhej svetovej vojny
vykonával na väzňoch v koncentračnom
tábore Osvienčim morbídne sadistické a

nehumánne experimenty.

V Osvienčime sa osobne podieľal na
triedení väzňov po príchode do tábora
a rozhodoval, kto pôjde pracovať a kto je
odsúdený na smrť v plynovej komore.
Jeho „pokusy“ boli zamerané hlavne na
dvojčatá, malé deti a trpaslíkov. Zahŕňali
napr. pokusy o zmenu farby dúhovky
pomocou vstreknutia chemikálií priamo do
detských očí, rôzne amputácie a ďalšie
brutálne chirurgické zásahy bez použitia
anestetík. Dvojčatám odoberal obrovské
množstvá krvi a zabíjal ich smrtiacimi

injekciami fenolu, evipalu, benzínu,
chloroformu a vzduchu, vstreknutých
do krvného obehu, predovšetkým však
do srdcovej komory, ktoré aplikoval
buď osobne alebo to nariadil
väzenským zdravotníkom.
Niekoľkokrát sa pokúsil umelo spojiť
dvojčatá tým, že im zošil tepny. Tento
pokus sa nikdy nepodaril a spôsobil
obidvom deťom závažné infekcie a
gangrény. Väzňov, ktorí experimenty
prežili, často neskôr zavraždili kvôli
pitve. Niektorých pitval aj zaživa. Pre
svoju extrémnu krutosť bol prezývaný
„Anjel smrti“.

Antisemitská propaganda
Slovenského štátu
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Od severu na juh samá smrť
Telá nevinných rozdrvené na padrť
Dvanásť miliónov zničených životov
Nestačí na nich dosť masových hrobov

Vyhladené celé rody
Potokom sa valia litre krvi
Panvice, protézy či struny
Hovädá krvilačnejšie než pumy

Bolesť, smrť a bezdôvodná krivda
Sadistický výjav zachytáva moja prilba
Matky už nikdy nestretnú svoje deti
Spálili ich akoby boli obyčajné smeti

Otec nevráti sa domov ku svojmu
synovi a dcére
Bol pochovaný v masívnej diere
Neľudským spôsobom pripravení
o život
Nezáleží na tom či si bol smetiar alebo
pilot

V tme je počuť krik a slabý piskot
Potom už len plač a vzlykot
Je to minulosť čo na kolenách prosí
Aby si sa poučil a nebol taký sprostý

Nenávisť nie je cesta a ani riešenie
Neprinesie lásku ani vzkriesenie
Jediné čo prináša je utrpenie a bolesť
Tak neber moje slová ako vymyslenú
povesť

Holokaust
Krv, bolesť a smrť
Telá zošívané ako plť
Hlad, strach a bolestné výkriky
Mnohým z nich navždy zničili
psychiky

Tá krutosť, tá čistá nenávisť
Duša z tela musela bolestivo vyjsť
Už nie som človek, už som len odpad
Väčšiu úctu má aj zvierací potrat

Mrazivé veci a minimum jedla
Modrina na tele mi celá zhnedla
Dozorca je krutý, no lekár je diabol
Zaživa mi nožom hlas vytiahol

Prišiel ďalší vlak a v ňom kopa ľudí
Netušiacich ako ľudská krutosť chutí
Na pravo smrť, na ľavo práca
Neraz pri tom z rozumu schádza

Vychrtlý na kosť ledva sa ešte držím
Každý z nás tu je otrokom Božím
Či už si Žid, Cigáň, gej alebo Slovan
Pre nich si len špinavý pohan

Agresor je dozorca a sadista je doktor
Smutné na tom je, že to bol môj svokor
Urážky už nebolia, iba zásah tyčou
Telo mojej ženy nazvali špinou

Krv, vlas a moč
Na ostnatý drôt hneď teraz skoč
Tvoja bolesť skončí, už nebudeš trpieť
Aspoň na konci cesty môžeš dôstojne
umrieť

Koncentračný
tábor
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Bola to pre teba výzva robiť DOD
v online forme?
Ivka: Určite áno, pretože nikdy som sa na
podobnom podujatí nezúčastnila a celý čas
ma sprevádzal pocit zodpovednosti. Jednak
som sa snažila čo najlepšie odprezentovať
školu a nepomýliť sa a jednak aj vedomie, že
so žiakmi sa môžu zúčastniť aj rodičia bolo
celkom stresujúce. Našťastie som
“študentskú zložku DOD” netvorila sama, ale
zúčastnila sa tu so mnou aj Lucka Krišťaková,
s ktorou sme sa pred každým vstupom
navzájom aspoň cez správy podporovali a
ukľudňovali.

Akí boli žiaci , pripojilo sa ich
veľa?
Lucka: No jasné na videách nás bolo zo
školy veľa, myslím, že sme tak trochu
ukázali, aký sme kolektív a vedeli sme sa
v takejto situácii spojiť.

Mala si dobrý pocit z tohto DOD?
Lucka: Áno, mám pocit, že to bolo
najdokonalejšie DOD, aj keď chýbal kontakt
face to face s budúcimi študentmi. Takto

vedeli aj ostatní o našej škole a DOD sa dostalo
k väčšej skupine ľudí.
Ivka: Z DOD som mala skvelý pocit. Po
ukončení posledného vstupu som si bola vedomá
toho, že všetci prezentujúci sme odviedli skvelú
prácu a je už len na účastníkoch ako so všetkými
informáciami naložia.

Lucia Krišťaková, III.A

Ak áno, vedela by si porovnať (+,-)
DOD v škole a v online forme?
Domča: Samozrejme, je to úplne iné. V prvom
rade v škole mám možnosť zhovárať sa priamo
s uchádzačmi a rodičmi, vidím ich záujem, viem,
ako mám na nich zapôsobiť v daný moment. Pri
videu to je iné, tam sa buď trafíme do ich
záujmov alebo nie, rozhodnutie je viac na nich
samých.

Č o sa ti najviac páčilo na ňom ( ak
boli nejaké vtipné, príjemné
príhody).
Lucka: Tak pri natáčaní vznikli rôzne srandy
viď. koniec videa o prírodných vedách. Že sme
sa mohli stretnúť.
Ivka: Najvtipnejší bol asi pocit počas celého
vysielania. Rozprávali sme sa kvázi s počítačom
a museli sme sa pozerať na “svietiacu bodku”,
aby sme vyzerali, že sa pozeráme priamo na
účastníkov. (Úprimne, asi ani raz som sa na tú
bodku nepozrela :))

Deň
otvorených
dverí

DOD, ktoré sa prvýkrát konalo v online
podobe. Ako to prebiehalo, aké vznikli

príhody, ale aj či išlo všetko podľa plánov
nám porozprávali tretiačky Ivka, Lucka a

Dominika.
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druhou bola escape room, kde odpovedali na
otázky a získavali indície, vďaka ktorým mohli na
konci hry získať rôzne ceny.

Čo by si chcela ešte odkázať
uchádzačom ak toto budú čítať?
Lucka: No predsa nech prídu k nám, tešíme sa na
nich :D
Ivka: Jednoznačne aby sa nebáli. Naša škola je
jedinečná a ako John Green povedal, je “na horskej
dráhe, ktorá ide iba nahor.” Držím im veľmi palce,
aby si vybrali školu, na ktorej budú spokojní (a
tajne budem dúfať, že je to práve tá naša).
Dominika: Určite to, nech idú za tým, čo ich
najviac baví. Možno ešte nevedia, čo to je, ale aj v
takom prípade sa nemusia báť. Sú vítaní na našom
gymnázium, lebo tu ponúkame typy učebných
plánov, hromadu programov a akcií, ktoré ho
nasmerujú na správnu cestu. Jednoducho
sebarozvoj je cesta. Aspoň ja som sa tu tak našla a
som nadmieru spokojná.

Ivana Hnátová, III.B

Dominika: Príhod bolo veľa, ale čím by som
začala je, že sme si medzi sebou ako študenti z
rôznych tried veľmi utužili vzťahy a spoznali sa
lepšie. Aj s učiteľmi to bolo podobné, spoznali sme
sa s nimi z iného uhla, bola tam priateľská
atmosféra, medzi pauzami sme hrali na gitaru,
spievali, dokonca aj pán učiteľ Ďurek nám spravil
mini koncert. Na takéto chvíle budem spomínať celý
život. Keď nám počas natáčania niečo nešlo, začali
sme si z toho robiť srandu a potom sa to rýchlo
rozbehlo.

Prečo si sa rozhodla ísť pomáhať na
DOD? Odporučila by si to aj ostatným?
Dominika: Pre mňa je DOD vždy novou
príležitosťou robiť niečo užitočné a naplňujúce. Mám
rada nové tváre, ktorých otázky môžem usmerniť,
mám rada, keď zisťujem o čo má daná generácia
záujmy a ja im môžem ukázať, čo naša škola pre ich
ponúka.
Boli pre
uchádzačov pripravené nejaké súťaže,
aktivity?
Ivka: Pre uchádzačov boli pripravené 2 súťaže, do
ktorých sa mohli zapojiť pred alebo po vysielaní.
Prvou bola sel�e súťaž, kedy sa mali čo
najkreatívnejšie odfotiť s logom našej školy, a

Dominika Šošková, III.B

Autor:Terézia Mačeková
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Prenasledovanie
Sníva sa Ti o tom, že Ťa niekto
prenasleduje a nevieš mu ujsť? Tento
sen sa objavuje hlavne u tých ľudí
,ktorí sa ocitli v ťažkom životnom
období a nevedia z neho uniknúť.

Vražda
Aj tým, ktorým sa nočné mory
vyhýbajú, v snoch už určite videli
vraždu alebo ju sami spáchali. Mozog
� chce pravdepodobne nastaviť
zrkadlo a hovorí �, že by si sa mal
zmeniť.

Úspech
Aj keď štúdie hovoria, že ženám sa
sníva viac nočných môr, ako mužom,
neobchádzajú nás ani príjemné sny.
Medzi časté druhy snov sú �e
o úspechu, moci a popularite. Ak
snívaš o nejakom druhu úspechu, tak
po ňom túžiš.

Sny, tajomné obrazce, ktoré sa nám
zjavujú hlboko v noci, keď zaspíme. Niekedy sa po nich
prebúdzame s potom na čele a so strachom, inokedy so

šťastím a úsmevom na tvári. Nech sú už akékoľvek, odborníci na
snívanie sa však zhodujú na jednom: sny nám pomáhajú

preniknúť do svojho vnútra a zistiť, po čom túžime
alebo čoho sa naopak bojíme. Každý ma však iné
problémy a iné myšlienky. Poďme sa teda pozrieť,

o čom sa viac sníva mužom a naopak
do akých snov sa často ponára ženské

pohlavie.

SNY

Viacerí odborníci sa zhodujú na tom, že na najvyšších priečkach sa nachádzajú
nočné mory. Je to vraj preto, lebo sú viac citovo založené ako muži a majú väčšie
sklony k úzkos� a k depresiám. Tu je rebríček 3 najčastejších ženských snov:

Ženy:
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Muži:
U mužov je to opačne. Nad nočnými morami, prevažujú �e príjemnejšie.

Neznamená však, že sny, ktoré som zaradila do rebríčku pri ženách, sú
charakteris�cké len pre ženské pohlavie a zas naopak. Odborníci sa však zhodujú na
tom, že väčšinám mužov sa častejšie snívajú príjemnejšie sny, a nie nočné mory, ako
to bolo u žien. Ako je to u vás?

Autor: Viktória Kubove

Sex
Medzi teenagermi často diskutovaná
téma, o ktorej sa medzi dospelými často
mlčí. Sex je však súčasťou našich životov,
preto niet divu, že sa s ním stretávame aj
keď zaspíme. Z tohto zdanlivo
príjemného sna sa však môže vykľuť
nočná mora, hlavne keď pri sebe
stretneme niekoho, kto nám nie je
dvakrát príjemný. Či už je príjemný alebo
nie, tento druh sna nemá žiadny
metaforický význam. Jednoducho ak sa �
o ňom sníva, tak ho chceš.

Peniaze
Ďalším snom v poradí je to po čom každý
túžime a chceme ich mať dostatok. Sen
o peniazoch. Ten kto hovorí, že pre neho
nie sú podstatné, nehovorí pravdu.
Koniec koncov, ako by sme si bez peňazí
dovolili kúpiť bývanie alebo si splniť sny
a viesť šťastný život?

Pavúci
Malé zvieratá, ktoré iba kvôli svojmu nie
veľmi oko potešujúcemu výzoru sú
u niektorých dôvodom strachu. Nie každý
sa však bojí pavúkov, takže môže v snoch
stretnúť úplne iné zviera, ako je malý,
neškodný pavúk. Ak sa bojíš napríklad
hadov, je dosť pravdepodobné, že v sne
stretneš miesto pavúka hada.

Jednoducho ak sa � objaví v sne zviera,
z ktorého máš strach znamená to, že sa
cí�š ohrozene a vo svojom živote čelíš
veciam, ktoré sú mimo tvoju kontrolu.
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Tieto časy sú pre každého ťažké,
ako ty prežívaš karanténu?

Na začiatku to bolo v poriadku, pretože som
mal veľa voľného času a nemusel som sa
stresovať. Aj keď mi je veľmi ľúto, že som
nemohol normálne maturovať....Veľmi rád by
som zažil maturitné skúšky. Teraz je to o niečo
horšie, chýbajú mi niektorí kamaráti a taktiež
by som sa radšej učil normálne, nie na diaľku.

Ako tráviš voľný čas ?

Mimo karantény som mával tréningy každý
deň po škole a chodil som von s kamarátmi
a sem-tam som si zahral na počítači. Teraz
v karanténe som dosť lenivý, ale už som sa
vzchopil a začal som každý druhý deň behávať
a tiež sa snažím čítať si a robiť niečo iné ako
byť na počítači.

Minulý rok si skončil gymnázium.
Ako pokračuje tvoje štúdium? Na
akú VŠ chodíš?

Tento rok som sa rozhodol ísť na Fakultu
telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského. Študujem tam telesnú
a anglický jazyk - učiteľstvo.

V karanténe sme už nejaký čas.
Aká je tvoja zábavná príhoda
z nej?

Iste je ich veľa ,ale akosi mi neostali v pamäti.
V poslednom čase sa bavím na ľuďoch,
ktorým nikto, nikdy nevyhovie, nadávajú na

vládu, vešajú vtipné statusy a komentáre
a veria hoaxom.

Akú máš najkrajšiu spomienku
z Gymzy?

Z Gymzy mám len krásne spomienky. Mal
som super triedu, takže štúdium bolo oveľa
ľahšie. Ale neviem si vybrať jednu najkrajšiu.

Ako absolvent nášho gymnázia,
akú rady by si dal naším
prvákom?/študentom Gymzy?

Prvákom by som radil poriadne si užiť strednú
školu, lebo sa ani nenazdajú a pôjdu na výšku.
Malé hádky nestoja za to, aby ste si vytvorili
skupinky. Buďte dobrý kolektív. Študentom
Gymzy zanechávam vedomosť o tom, že
v jedálni sa dá dostať obed zadarmo ak ste
moc hladní. Stačí byť v dave keď je frmol
a tváriť sa, že ste si pipli kartičku. (Dá sa to
zopakovať 3-krát za deň, kým si vás vedúca
nezačne pamätať ) A užite si Gymzu s plnými
dúškami!

Rozhovory s
absolventmi
Rozhovor je s minuloročným

maturantom Alexandrom Hrabovským.
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Tvoja práca je pre našu školu
dôležitá. V čom všetkom si jej
pomohol? Čo si pre ňu urobil?

Pomohol som prerobiť starú webovú stránku.
Keď mi p. riaditeľka s p. zástupkyňou navrhli
vytvoriť a spravovať novú web stránku,
neváhal som, nakoľko som sa nemohol
pozerať na to, ako sa škola posúva ďalej, no
web zostáva stále rovnaký, ako keď vyhral
ocenenie najlepšej školskej web stránky
v roku 2002... Spočiatku ma správa webu
veľmi bavila, no časom sa z toho vyvinula
skôr povinnosť ako zapálenosť pre školu, no
aj tá vo mne, samozrejme, zohrala rolu (inak
by som v tom nepokračoval). Bolo to všetko
popravde dosť vyčerpávajúce a časovo
náročné, no neľutujem to. Určite, keby som
mohol vrátiť späť čas, tak by som do toho šiel
zas.

Aká je Tvoja najlepšia spomienka
za tie štyri roky?

Keď sme s partiou kamarátov rozbehli
činnosť klubov. Pre všetkých to bolo niečo
nové – také malé stredoškolské
dobrodružstvo.

Na akú VŠ chodíš? Podľa čoho si si
ju vyberal?

Momentálne navštevujem Univerzitu
Komenského v Bratislave, študujem odbor
učiteľstvo predmetov chémia a matematika
ako medzifakultné štúdium na

Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky. UK v Bratislave som si
vybral preto, lebo to bola jediná vysoká škola
na Slovensku, ktorá ponúkala kombináciu
predmetov chémia-matematika, ktoré som
chcel študovať. Pôvodne som plánoval ísť
študovať prekladateľstvo a kultúru jedného
z jazykov anglický jazyk, ruský jazyk,
japonský jazyk, kórejský jazyk alebo čínsky
jazyk, nakoľko sa všetky tieto jazyky učím, no
vybral som si už spomínaný odbor.

Čo by si poradil študentom, aby
prežili Gymzu?

Poriadne sa venovať štúdiu .Taktiež si treba
užiť ten krátky čas na strednej škole a
nezanedbávať svojich kamarátov, však predsa
o čase strávenom na strednej škole sa hovorí
ako o najkrajších rokoch života. Áno, štúdium
je dôležité – no netreba zabúdať občas vypnúť.
Spomeňte si na princíp kalokagatie – zdravé
telo = zdravý duch.

Ďalším naším absolventom je
Michal Šlosár. Aké sú jeho
spomienky na Gymzu, ale aj
koľko jazykov ovláda nám

povedal v rozhovore.

Autor: Terézia Mačeková
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Knižné infošky
Zdravím všetkých čitateľov, nečitateľov, milovníkov beletrie, ale aj non-fiction kníh.

Začalo sa nám obdobie jari, a aj keď vonku to tak nevyzerá, je tu. Preto mám
pripravených pár jednoduchých, ale aj náročných čítaní na toto obdobie. Či už trávite
čas dlhým učením, alebo sa len nudíte, je výzvou vyskúšať niečo, čo možno zmení váš

smer a nie vždy to môže byť na škodu.

Umenie - Smäd po živote - Irving Stone

Ako určite viete pred nedávnom bol na našej škole
festival umenia a jedna kniha, ktorá by nemala ostať bez
povšimnutia je Smäd po živote. Určite všetkým niečo
hovorí meno Vincent Van Gogh. Brilantný maliar,
vášnivý milenec a tak trochu šialenec. Príbeh nám ukáže
jeho cestu zo severnej uhoľnej bane až po slnečné dni na
juhu Francúzska. Rozpráva o jeho dramatickom živote
a o obrazoch, za ktoré bol zabudnutý ešte predtým, ako
bol vyhlásený za geniálneho. Napokon nám odhaľuje
základné skutočnosti o jednej z najvyšších ľudských
činností. O umení.

Psychologická-detektívka - Zločin a trest - F. M.
Dostojevskĳ

Presunieme sa ku knihe, ktorú by si každý správny
psychológ mal prečítať. Príbeh, ktorý nám ukáže
skazenú myseľ, odhaľujúci jej dušu v boji dobra nad
zlom. Dráma o vine, hriechu a vykúpení premieňa príbeh
vraždy starej ženy na niečo viac, odhaľujúci všetky
zákutia našej duše. Rodion Raskoľnikov chudobný
študent žĳúci v Petrohrade, so skazenou dušou, je
odhodlaný pre svoju ideológiu spáchať vraždu a krádež.
Neprestane veriť teórií, že vyhrá len ten najsilnejší,
preto sa aj naďalej dopúšťa zločinov. Samozrejme,
každý je za svoje činy raz potrestaný a výnimkou nie je
ani Rodion. No už to nie je o vyhrávaní dobra konané
zlom. Už je to aj o nesebeckej láske, ktorá do jeho
života prinesie vykúpenie.
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Romantická - Vojvoda a ja - Julia Quinnová

Vášniví sledovatelia Netflixu, prinášam vám
knižnú predlohu k seriálu Bridgerton, ktorý sa
stal na tejto platforme hneď populárnym.
Spoločenské noviny Lady Whistledownovej,
nám rozpovedia všetky klebety, ktoré panujú
v tejto spoločnosti. Začína sa londýnska
sezóna a my sa vrátime do roku 1813, kde
matky hľadajú vhodných ženíchov pre svoje
dcéry. Daphne Bridgertonová štvrtá z ôsmich
súrodencov, je milovaná všetkými, pre jej
láskavosť, ale v skutočnosti po nej skutočne
nikto netúži. Simon Basset je po smrti svojho
otca vyhlásený za vojvodu z Hastingsu.
Nedávno sa vrátil zo zahraničia a rozhodne
nečakal, že si zoberie za ženu sestru jeho
dobrého priateľa. S Daphne totižto vymyslia
zložitý plán, ktorý ich neskôr úplne pohltí,
ale popritom zabudli na jedno, láska
ignoruje všetky pravidlá.

Autor: Chiara Ferenčíková

Manga - Death note

Toto bude pre všetkých, ktorí radi čítajú o
geniálnych psychopatoch a podivných
detektívoch. No povedzte sami, nechceli by
ste sa stať niekedy Bohom? Mať schopnosť
zabíjať obyčajnou myšlienkou?
Nadpriemerný japonský stredoškolák Light
Yagami nájde raz čierny zošit s nápisom
Death note. V ňom je na prvej stránke
napísaný podivný návod, ktorý vysvetľuje, že
stačí napísať meno osoby a pomyslieť na jeho
tvár a ten človek v okamihu zomrie. Light
tomu najskôr neverí, ale po pár
experimentoch zistí, že je to skutočné.
Uvedomí si, že by nemusel byť len ďalším
géniom, ale Bohom. Najskôr si zoberie na
mušku všetkých zločincov a začne ich
zabíjať. Polícia je zmätená a hľadá vinníka.
Na jeho vystopovanie je nasadený
legendárny detektív L. Začína súboj géniov.
A aby toho nebolo málo, do hry sa zapája
majiteľ denníka.
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KTO INFLUENCOL
PRABABKU?

Rozmýšľali ste niekedy, čo nosila oblečené vaša prababka, praprababka
alebo prapraprababka? Museli sa zaobísť bez Instagramu, influencerov či
eshopov. A čo ak nie? Veď predsa eshopy mali, len ich nazývali trochu
inak – jarmoky, prvou naozajstnou influencerkou bola suseda, keď
vybehla von v novom pracovnom outfite a Instagramové storky by naši
predkovia volali klebety. Takto jednoducho by to šlo. Naša minulosť a
tradície sú však tak krásne rozmanité, že táto jednoduchá predstava
nestačí. Nestačila ani nám, a tak sme v roku 2018 založili Klub
autentického folklóru Hojana, kde sme sa pustili nie len do skúmania
odevu, ale aj tancov, spevu, tradícií a zvykov. Začali sme “doma”,
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regiónom Kysúc, a chceli sme postupne pokračovať ďalej. Po 4
rokoch usilovného pátrania a práce však zisťujeme, že je tu toľko
nepreskúmaného materiálu, že sa odtiaľto tak skoro nemôžeme
posunúť. A my vlastne ani nechceme. Veď kde inde spoznávať a
zachovávať ako doma. Výsledky sme prezentovali na známych
festivaloch vo Východnej, v Zuberci, v Žiline či Chorvátsku.
Pravidelne organizujeme tanečné domy, kde sa aj vy môžete naučiť,
ako sa tancovalo v konkrétnom regióne, no našou hlavnou snahou je
vrátiť tradície tam, kam patria – k nám, k ľuďom.
Takže téma na najbližšej rodinnej oslave je jasná: Prosím vás, kde
máme staré albumy? Chcem vidieť, kto influencol praprababku (:

Autor:Mária Vankušová



Jeden zločin, jeden čin,
ježibabu upálim...

Kramerové myšlienky sa šírili
ako mor hlavne v malých
a uzavretých komunitách, kde
si ľudia škodili navzájom
a túžili po nejakej zmene.
Každý chcel vystúpiť a na
niekoho ukázať, zaujať okolie
tým, že ukáže prstom na
čarodejnicu. Môžeme to
považovať za získavanie si
popularity v danej komunite.
Tam, kde sa kniha dostala do
takejto komunity, spôsobila
katastrofu. Začali sa civilné
súdy, ktoré sa na rozdiel od
profesionálnych cirkevných
súdov riadili pudmi,
fanatizmom a v neposlednom
rade nekonečným
diletantstvom vo výklade
práva. Pri cirkevnom súde sa
viedol proces so žalobcom
a obhajcom, pričom na takéto
spory a študovaním práva sa

špecializovali celé mníšske
rády. Pri civilnom súde to bolo
úplne inak. Žalobcom bol
fanatický dav, dokazovaním
bolo niekoľkodňové mučenie
a obhajoba bola na ramenách
obvineného. Kramer v jednej
časti svojej knihy opisuje, ako
spoznať čarodejnicu a ako ju
donútiť k priznaniu.
Samozrejme mučením.
Údajné čarodejnice boli
vešané za končatiny
(strappado), ktoré sa im
vykĺbovali, čo spôsobovalo
nesmiernu bolesť, veľmi
populárna technika bola
palečnica, ktorá drvila prsty,
železná helma drviaca lebku
alebo intenzívne verejné
pranierovanie. Väčšina
obvinených vydržala tieto
kruté muky dva až tri dni
a potom sa radšej priznali, ako

by mali ďalej znášať
nekončiacu bolesť. Takéto
priznanie stálo čarodejnicu
život na horiacej hranici.
Tomu sa venuje posledná časť
Kramerovej knihy nenávisti.
Pri vrchole honu na
čarodejnice bola situácia tak
zlá, že každý, kto sa vzoprel
tomuto fanatizmu, bol
považovaný za pomocníka
diabla a odsúdený na rovnaký
trest. V knihe totiž Kramer
píše, že nečinnosť, alebo
obhajovanie čarodejníc je
neprípustné a tiež svedčí
o sile zlej moci, ktorou sú
čarodejnice sprevádzané.
Samozrejme, všetky takéto
osoby musia byť zlikvidované
spolu s čarodejnicami. Na
horiacu hranicu sa tak dostali
aj vplyvní ľudia a často sa
obetovali, aby ochránili svoje
rodiny. Veľmi smutné. Hon na
čarodejnice zastavilo až
Osvietenstvo niekedy v 17.
storočí, kedy ľudia začali
uvažovať racionálnejšie,
vedomosti boli dostupnejšie
a ľudia vedeli vysvetliť
mnoho prírodných javov. Na
našom území zastavila toto
naháňanie tieňov reformami
až Mária Terézia v 18. storočí.

Čarodejnice
Čarodejnice medzi nami alebo ako môže
nevzdelanosť zmariť mnoho životov -

POKRAČOVANIE
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aKniha Kladivo na
čarodejnice z pomsty jedného
muža učinilo cieľ, ktorý stál
mnoho nevinných životov
(niektorí vedci odhadujú
vyšší počet obetí, až pol
milióna ľudí). Vráťme sa teraz
ku Castelotovmu citátu, ktorý
je na začiatku článku. Poučili
sa ľudia z histórie? Asi nie,
história je plná príkladov,
kedy nenávisť jedného muža
spôsobila utrpenie
ľudstvu, či už to bol
Tomás de Torquemada
v Španielsku, Hitler
v Nemecku, Pol Pot
v Kambodži či Hideki
Tojo v Japonsku... Títo
ľudia boli väčšinou
dobrí rečníci alebo
kvalitní konšpirátori
a svojimi prejavmi strhli
masy ľudí. Ale akých
ľudí, keď napríklad
inteligencia odmietala
Kramerovu knihu?
Väčšinou to boli ľudia,
ktorí vinili ostatných zo
svojho vlastného
neúspechu. Ľudia, ktorí

hľadali vinu za svoj neúspech
v druhých, dokázali veľmi
rýchlo uveriť, že za ich
nešťastie môže zlá
nadprirodzená sila. Existuje
hon na čarodejnice aj dnes?
Podľa mňa áno, len už
nenaháňame čarodejnice na
metlách a neupaľujeme ich na
horiacich hraniciach, ale
dnešní konšpirátori sa naučili
veľmi zdatne narábať
s informáciami a prekrúcať
pravdu na nepoznanie. Môžem
to prirovnať k pandémii, ktorá
momentálne sužuje ľudstvo.
Konšpirátori dnešných dní
naháňajú nanočipy, polarizujú
spoločnosť, spochybňujú
vedecké závery a odmietajú
vedecky doložené fakty. Keby
bolo nejaké čipovanie ľudí,
prečo by napríklad nanočipy,
ktoré sa dokážu vstrebať cez
bunkovú stenu nedali svetové
mocnosti do pitnej vody?
Nikto by nič netušil a nezničili
by svetovú ekonomiku
opatreniami, ktoré museli
prĳať ako odpoveď na dnešný
stav. Ľudia, ktorí hľadajú vinu
za svoj neúspech inde ako u
seba, prĳmú teda aj takúto

teóriu o svetovej nadvláde
čipovaním, ktorá je
pritiahnutá za vlasy. A začnú
tvoriť práve ten fanatický dav,
ktorý chce upaľovať
čarodejnice, ktoré sú zdanlivo
zodpovedné za ich životný
neúspech. Tie čarodejnice sú
dnes vedkyne a vedci, ľudia
ktorí si uvedomujú vážnosť
situácie, alebo tí, čo vidia svet
väčší, ako dva metre
štvorcové okolo seba. Práve tí
sa dnes stávajú štvanou
zverou, ktorú naháňa
fanatický dav, ktorý by ich
videl najradšej v mučidlách,
alebo horieť na hranici.
História sa opakuje. Hádam je
to preto, že ľudia ju na prvý
raz dostatočne nepochopili.
Čím však budú ľudia
vzdelanejší, tým budú
schopnejší racionálnejšieho
uvažovania, ktoré
v konečnom dôsledku zastaví
nezmyselné naháňanie sa za
čarodejnicami. Vzdelanie je
dôležité, aby sme žili v dobe
osvietenej a nevracali sa do
Temného stredoveku, kedy aj
absurdná konšpirácia
spôsobila veľké nešťastie.

Jeden hon, dva hony,
tri hony... ktorý z nich

je posledný?
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Aká bola Vaša stredná škola? Mali
ste podobné vzťahy so spolužiakmi
ako v Džínsovom denníku?

Chodila som na gymnázium
rovnako ako Paula z Džínsových
denníkov, ale mám pocit, že
jediné, čo ostalo zachované, je
striedane telesnej výchovy
s plávaním. Ešte pani Púťová,
učiteľka dejepisu, mala svoj
predobraz na našej škole, ale
trošku som ju v knihe preháňala :)
A čo sa týka spolužiakov,
s Džínsovým denníkom nemajú
vôbec nič spoločné.
Aké knihy rada čítate? Máte
nejakého obľúbeného autora?

Áno, zbožňujem Maríju Jurić
Zagorku, ktorá ma priviedla
k láske k dejinám. Vďaka nej som
„objavila“ Pavla Dvořáka a jeho

najúžasnejšie dielo o slovenských
dejinách, o Bratislave, o Krvavej
grófke... Podáva dejiny nádherným
rozprávačským štýlom v podobe
príbehov s dušou. Tiež mám rada knihy
jeho manželky Daniely Dvořákovej,
napríklad Rytier a jeho kráľ.
Prvú knihu ste napísali veľmi mladá
a hneď mala obrovský úspech. Aké boli
Vaše pocity, ako ste to prežívali?

Vôbec nie euforické :) Bála som sa, že
budem musieť chodiť po kanáloch.
Čakala som, kedy sa na mňa zosype
kritika. Bála som sa rozhovorov s
novinármi. Aj toho, že kniha bude
prepadák. A liezli mi na nervy otázky

okolia, koľko ma stálo, aby mi
to vydali. Napriek tomu

som aj ďalšiu

Zuzka Šulajová, známa hlavne ako autorka kultových Džínsových denníkov. Písať začala v
štrnástich rokoch a dnes má na konte 12 úspešných kníh...

Láska bolí, páli a prichádza, keď
ju nečakáme
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knihu Dievča z minulosti
vydavateľstvu ponúkla. A už sa to so
mnou nejako viezlo.
Čo myslíte, čím Džínsové denníky tak
zaujali?

Životom. Postavy majú rodiny,
kamarátov, školu, povinnosti,
dokonca sa nezabúda na hygienické
záležitosti, sú tam trapasy,
nedokonalí ľudia s problémami, aké
máme všetci. Istým spôsobom to
čitateľky upokojovalo a mnohým
dodalo odvahu pri prestupe zo
základnej školy na strednú.
Samozrejme, typický „zlý“ dobrý
chlapec, ktorý robí hlavnej hrdinke
napriek. Odveká téma dievčenských
románov :)

Aké to bolo vrátiť sa naspäť
k denníkovej forme pri knihe Magický
Advent?

Bolo to trochu ťažšie, pretože Paulu
sledujeme v časoch, keď sa ešte
poriadne nepoužívali mobily, nieto
internet v mobiloch, nebol
Facebook. Doba sa zmenila, zrazu

máme blogerov, vlogerov, youtuberov atď.
Cítila som sa zmätená, ale dostala som sa do
toho vďaka úžasným čitateľom, ktorí mi na
moju výzvu dali tipy :)
Dej Vašej knihy Oheň v srdciach sa odohráva v
Rakúskej monarchii na prelome 18.-19.
storočia. Ako vyzerala Vaša príprava pri písaní
tejto knihy?

Moje znalosti sa obmedzovali na školský
dejepis, z ktorého som si beztak veľa
nepamätala. Príprava bola zdĺhavá, musela
som si naštudovať veci, ktoré predchádzali
uhorským jakobínom, aj čo bolo po nich.
Prednedávnom ste ohlásili, že Vám vyjde nová
kniha Budem iná. Čo nám o nej môžete
povedať?

Bude to silný príbeh o dievčati, ktoré chce žiť
inak ako jej usadnutí, nudní rodičia. Ide o
príbeh bez servítky z prostredia sídliskovej
mládeže. O mladých bez hraníc, slobodných
nonstop, o chuti zakázaného ovocia. O tom,
že láska bolí, páli a prichádza, keď ju
nečakáme.

Autor: Tamara Glajzová
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DRACULA
Určite všetci poznáte hrôzostrašný príbeh ogrófovi Draculovi. O
upírovi z karpatských lesov, ktorý sa usídli vAnglicku a spôsobil
rozruch plný strachu. Kniha o ňom bola napísaná v roku 1897
spisovateľom Bramom Stokerom a stala sa celosvetovým hitom.
Dodnes je inšpiráciou pre filmárov adivadelníkov.

Narodil sa v roku 1847 a do svojich
ôsmich rokov bol pripútaný na lôžko kvôli
neznámej chorobe. Bolo to pre neho veľmi
traumatizujúce, čo sa odrazilo aj
v niektorých jeho dielach. Román Dracula
písal osem rokov. Inšpiráciou pre hlavnú
postavu upíra sa stal sedmohradský knieža
Vlad III. Tepeš, ktorý bol známy svojou
krutosťou a obľúbeným spôsobom
mučenia a popravovania - nabodávaním
ľudí na koly.

Nič netušiaci mladý právnik Jonathan Harker sa
vydá za prácou do Transylvánie, kde sa stretne
s tajomným a zvláštny grófom. Prežíva tu veľa
nevysvetliteľných zážitkov. Keď prídu na to, kto
Dracula v skutočnosti je, hlavní hrdinovia sa ho
pokúsia zastaviť. Podarí sa im to? To sa dozviete sa
v knihe, ktorá určite stojí za prečítanie! Je písaná
formou denníkových zápiskov hlavných hrdinov.

ROMÁN DRACULA

BRAM STOKER
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Nemý film z roku 1922, ktorý sa podobá knihe
asi tak do jednej polovice. Veľké pozitívum je
vzhľad Draculu, ktorého by ste určite nechceli
v noci stretnúť. Keďže filmárom sa nepodarilo
získať práva na sfilmovanie románu, zmenili
mená postáv, ich osudy a dejisko príbehu.
Netreba sa báť, že film je nemý, určite vás
prekvapí. Zaujímavosťou je, že niektoré scény
filmu sa natáčali na Oravskom hrade.

UPÍR NOSFERATU

Vo filme sú erotické scény a sexuálny
podtón sa nesie celým dejom, aj keď
v Stokerovom románe nič podobné
nebolo. Autori filmu z hlavnej ženskej
hrdinky spravili bláznivú a zlú ženu,
hoci v knihe to bolo milé, sympatické
dievča. Avšak aj napriek nezmyselným
zmenám sa dej filmu rozvíja v duchu
knihy. Postava Draculu sa tiež vydarila,
fascinujúci je jeho zvláštny účes. Dej je
plný strašidelných momentov
aj brutálnych scén.

DRACULA (1992)

Autor: Nina Paráčová
a Tamara Glajzová
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Na slovíčko s učiteľom

Ponuku na rozhovor tentokrát
prijala naša pani učiteľka
biológie Gabriela Čorná. Aká
bola vo svojich študentských
časoch , ako sa dostala k
učiteľstvu a ako jej život
zmenila Korona? Na všetky
tieto otázky nám odpovedala v
tomto rozhovore.

Bolo povolanie učiteľky
vašim detským snom?

Neuvažovala som nad
učiteľstvom, no mala som
šťastie na vynikajúcich
učiteľov biológie už na ZŠ,
ktorí ma formovali.
Pôvodne som chcela ísť
v stopách môjho otca, ktorý
bol právnik. Neskôr som
uvažovala o ceste
zdravotnej sestry.
V rodnom meste takáto
škola nebola a bolo
rozhodnuté, šla som na
gymnázium.

Bola biológia Vaším
obľúbeným predmetom aj
na škole?

Medzi moje obľúbené
predmety patrila
slovenčina, dejepis
a geografia. Biológiu som
si vzala ako doplnok ku
geografii na maturitu.
Myslím, že ma ovplyvnila
triedna, pretože ma učila
biológiu a geografiu

a nejednala s nami v
rukavičkách.

Ktoré predmety boli pre Vás
na strednej škole
,,postrachom“?

Nemala som rada chémiu.
Vychádzalo to zo zlých
základov a učiteľa, ktorému
sme aj ako trieda utiekli z
poobedňajšieho vyučovania.

Spomínate si na
spolužiakov zo strednej
školy, boli ste dobrý
kolektív?

Študentské časy po páde
komunizmu boli krásnym
obdobím. Vcelku sme boli
veľmi rôznorodí, no vedeli
sme sa zjednotiť a príkladom
bola aj výhra 1200 Sk na
oslave 40. výročia školy. Na
to obdobie to bolo veľa
peňazí, za ktoré sme šli na tri
dni ako trieda na výlet pod
heslom „Domaša - mať
naša“.

Je učiteľ, na ktorého si
pamätáte, či už v dobrom,
alebo v zlom?

Každý učiteľ nechá stopu, jeden
hlbokú, ktorá zasiahne srdce,
iný plytkú. Učiteľ by mal byť
v prvom rade človek s veľkým
Č. Takých som stretla len zopár.

Je Gymnázium Hlinská jediná
škola, na ktorej ste doteraz
učili?
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Po ukončení vysokej školy v roku 1999 som učila
štyri roky na ZŠ Vendelína Javorku. Tam sme boli
dobrý kolektív začínajúcich učiteľov a s niektorými
sa stretávame dodnes.

Určite budete vedieť zo skúseností a zo skúšania
povedať, ktoré učivo je to najťažšie pre žiakov.

Z môjho pohľadu fyziológia rastlín a genetika, no
študenti by vedeli povedať viac.

Aký je Váš názor na dištančné vzdelávanie, pozitíva/
negatíva?

Pozitíva – nie sú výhovorky, že si študent zabudol
niečo doma.
Negatíva – myslím, že izolácia nikomu neprospieva,
človek je tvor spoločenský. Pociťujem u študentov
pri výuke apatiu a nechuť. Horšie je to ešte s
kolektívnym športom.

Sú chvíle, keď ľutujete, že ste si zvolili toto povolanie?

Myslím, že každý prehodnocuje pozíciu svojho bytia.
Povolanie by som nemenila, mám radosť z odovzdávania
informácií a baví ma práca s mládežou a deťmi. Sú
zdrojom zábavy a nápadov, akousi hnacou silou.

Keď sa povie dovolenka, znamená to pre Vás slnko,
more a piesok alebo hory a lúky?

Asi všetko. Spoznávanie je cestovanie, ktoré sa teraz nedá
realizovať. No celá moja rodina, okrem rodičov, žĳe
mimo Slovenska a to hovorí za všetko.

Váš obľúbený film, spevák,
speváčka, kapela?

Film - je ich viac, napr. všetky
české klasiky ako Marečku,
podejte mi pero, S tebou mne
baví svet, ale aj Forest gump,
Psia duša, Lucy,... V mladosti
som fandila Depeche Mode,
dnes si vypočujem od popu,
jazzu, rocku až po operu.

Ovplyvnila nejako Váš mimoškolský život
Korona?

Svoju mamu som nevidela 6 mesiacov
a sestry rok a pol, ostatných členov rodiny už
ani nerátam. Vďaka situácii však nemíňam
v obchodoch a viac telefonujem.

Váš odkaz žiakom v jednej vete?
Jednu vec vám nik nevezme – to, čo máte
v hlave.

Autor: Viktória Kubove
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Nadránom, chodili dievčatá bosé po
rannej rose a umývali si ňou tvár.
Pri tom hovorili:

Svätojánska rosička,
Daj mi krásy na líčka.
Po rosičke pobehám,

Na krásu jej nazbieram.

Moja milá rosička,
Daj mi šťastia toho,
Aby som postretla
Svojho milého.

Dievčatá si na lúkach uvili
venčeky a potom ich po polnoci
hádzali za seba. Mládenci ich
chytali na rukoväť biča. Ten,
komu sa podarilo zachytiť
venček, okrem povesti
šikovného junáka získal aj nádej,
že daná dievčina sa za neho
možno vydá.

„Na svätého Jána,
poklady zo zeme vyhárajú!“

„Jánska noc, má vraj svoju
moc!“

Svätojánske ohne
Sviatok svätého Jána a pálenie
ohňov, bola v minulosti veľká
udalosť v každej dedine.
Mládenci nazbierali drevo na
veľkú vatru a po jej zapálení sa
všetci zabávali tancovali, hrali
bujaré hry a spievali piesne
s ťahavými melódiami.

Oheň symbolizoval
víťazstvo slnka nad

tmou, bol oslavou slnka
a svetla, ale nastávajúca
noc vytvárala okolo neho
romantické svätojánske

ovzdušie.

Autor: Nina Paráčová 28



Svätojánska noc

Bola to magická noc plná lásky.
Dievčatá svoje venčeky hádzali
do korún stromov a tá, ktorej
venček sa zachytil na vetve, sa
mala do roka vydať.
Keď chcela vedieť, kto sa stane
jej mužom, spávala
s nohavicami pod hlavou alebo
si pod vankúš dala napríklad
láskavec (slezinník červený),
aby v spánku uvidela tvár
svojho milého.

Vo svätojánskom čase sa
zbierali liečivé rastliny, ktorým
boli pripisované magické
účinky. Zbieral sa láskavec na
šťastie, čistec na krásu,
materina dúška na zdravie
a ľubovník na lásku. Tak isto sa
zbieralo papradie, ktoré malo
človeku pomôcť nájsť skrytý
poklad.

V dnešnej dobe je naozaj vzácnosť,
vidieť pravú „svätojánsku zábavu“.
Zvyky a tradície, ktoré ľudia kedysi tak
uctievali, upadajú do zabudnutia. Kto
vie, možno si raz
s p omen i eme
a všetko
k r á s n e
obnovíme.

V túto noc sa schádzali aj bosorky
a snažili sa škodiť ľuďom. S plachtami
chodili po poli, do ktorých zbierali rosu
a hovorili: „Beriem pôžitok, ľuďom
úžitok, ale nie všetok.“
Mlieko sa nesmelo vynášať z domu inak
hrozilo, že kravy prestanú dojiť. Bosorky
tiež mohli urieknuť, čo sa prejavovalo
napríklad bolesťou hlavy. Na ochranu sa
pil odvar z čistca.
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23 °C a slnečno. Konečne. Keď som to zbadala v Teleráne,
normálne mi poskočilo srdce. Jemine, to už vážne musím byť
zúfalá, keď som z teplého počasia vyšteklená ako malé decko na
Vianoce. To isté mi ráno povedala mama, keď som pri predpovedi
počasia zvýskla a poskočila. Vraj či sa neviem ukľudniť, a prečo
musím vystrájať už od rána. Pf. Akoby si ma všímala aj inokedy,
nie len keď „vystrájam“. Ale škoda reči, o našej toxicky nefunkčnej
domácnosti nepotrebujem teraz rozmýšľať.
Sedím a vyhrievam sa na slniečku po celom úmornom dni v škole,
tak prečo si kaziť radosť nejakými škaredými myšlienkami?!
Máj. Čo je to za mesiac? Dievčatá už môžu sedieť na zemi, lebo
v názve nie je „R“, polovica populácie má v nose betón kvôli
alergiám, v škole všetci stresujú lebo maturanti.... sú už ozaj
maturantmi a my ostatní sme... my ostatní. Všade je krásne,
farebne a rozkvitnuto, páriky sa prechádzajú v parku, vyznávajú
si lásku. Veď máj je predsa lásky čas!
Rozmýšľam prečo máj? Iba kvôli tomu, že kvitnú farebné kvety
a všade je plno žltých peľových semiačok? Prečo nie je každý
mesiac lásky čas? Veď je to hlúpe. Ľúbte sa, ale iba v máji! Alebo
Valentín. Vyznávajte si lásku a robte romantické gestá len 14.2.,
inokedy nemusíte! Haló! Veď takto to vôbec nefunguje!
Ale nie, pravdaže tomu rozumiem. Všetky tieto zvyklosti nám len
majú pripomínať, aby sme si lásku vážili, neustále ju šírili medzi
sebou a aby sme na ňu nezabúdali. Len ma trošku zaráža, že
každý si hneď pri slove láska spomenie na lásku ľudí, ktorí spolu
chodia alebo na manželskú lásku. Ale čo zvyšok? Čo
s rodičovskou, súrodeneckou alebo napríklad kamarátskou
láskou? Pre ne tu v máji nie je miesto? Nemyslím si. Alebo čo
takto láska k sebe samému.
Čím ďalej tým viac sa stretávam s tým, že práve tento druh lásky
nám chýba. Nemáme sa radi, nepáči sa nám ako vyzeráme,

LÁSKY ČAS
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nespĺňame očakávania alebo nedosahujeme „ligu“ človeka, ktorý
sa nám páči. Nie sme sami sebou, pretvarujeme sa a tvárime sa, že
sme niekto iný, lebo sa bojíme, že naše pravé ja nikto neprĳme.
Ale ako chceme ľúbiť druhého človeka, keď nedokážeme prĳať
sami seba. My sme nami doslova 24/7 a nedokážeme sa
akceptovať. Ako potom chceme ľúbiť druhého človeka s jeho
nedokonalosťami, keď si ani len nedokážeme zvyknúť na tie
vlastné. Ako si môžeme myslieť, že dokážeme nažívať s druhým
človekom, prĳímať a robiť s ním kompromisy, keď sa na nich
nedokážeme dohodnúť ani sami so sebou?
Veriaci človek by povedal, že Boh nám dal telo, myseľ a dušu,
pozoruje nás a nabáda nás, aby sme pracovali na sebe spolu s tým,
čo nám nadelil. Nabáda nás aby sme si vážili schránku, ktorá
nesie našu dušu, tak isto ako dušu a vnútro samotné. Pre
neveriacich však platí to isté. Narodili sme sa ako my. Narodila
som sa ako ja. Prečo by som si mala priať byť iná? Vyzerať inak,
myslieť inak, mať inú povahu? Prečo sa radšej nestaneme
najlepšími verziami sami seba? Prečo nedokážeme vyťažiť z toho,
čo máme a namiesto toho sa snažíme popierať celú našu podstatu?
Ako si vôbec dovoľujeme hrať sa na niekoho iného? Sprostosti!
Robíme sprostosti! Ľudia okolo nás nechcú vidieť pretvárku.
Chcú vidieť nás. Najmä tí najbližší. Prečo im ponúkať ilúziu, keď
im môžeme ukázať to najlepšie, vďaka čomu nás budú ľúbiť? Ako
je možné, že nemáme radi sami seba?
Akurát včera som sledovala jednu z častí Sex education, kde
zaznela nádherná veta:
„Kto si myslíš, že si, aby si sa neľúbil?!“

Ivana Hnátová
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Ovocný
cheesecake Postup:

Ingrediencie:

Okrúhla forma 22-24cm
• 240g sušienok
• 120g roztopeného masla
• 500g mascarpone
• 5PL kryštálového cukru
• 1ČL vanilkového extraktu
• 3 vajcia (žĺtka a bielka rozdelene)
• 2Pl vanilkového pudingu
• Ovocie na ozdobu

1.V miske zmiešame rozdrvené sušienky
s roztopeným maslom. Vysypeme do formy
a lyžicou poutláčame na dno a okraje formy.
Vložíme do rúry a dáme piecť na 15 minút na
170°C. Medzi tým si pripravíme krém.

2. V miske rozmiešame mascarpone, pridáme cukor
a premiešame. Pridáme ešte žĺtka, vanilkový extrakt
a vanilkový puding, miešame, kým sa nám
ingrediencie neprepoja. Na záver jemne – po
lyžiciach vmiešame sneh z bielkov. Vznikne
nadýchaný krém, ktorý vylejeme na vychladnutý
korpus.
3. Cheesecake vložíme do rúry a pečieme 50
minút pri 150°C. Na dno rúry môžeme dať plech
s vodou a cheesecake nám vďaka tomu na
povrchu nepopraská a bude krásne vláčny. Prvých
30 minút pečieme s plechom naplneným vodou do
polovice plechu položeným na dne rúry, následne
plech vytiahneme a pečieme ďalších 20 minút.
Koláčik počas pečenia krásne zhnedne.

Dopečený je vtedy, keď sa okraje jemne
oddelia od formy, stred ale stále zostane
roztrasený ako želatína. Hotový
cheesecake vytiahneme z rúry
a necháme vychladnúť.

4. Teraz už len cheesecake
ozdobíme ľubovoľným ovocím
a je hotový. Odložíme ho do
chladničky a najlepšie
servírujeme na druhý deň.
Dobrú chuť!

MŇAMKY
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Cookies

Postup:

3. Cookies roztlačíme na
plech, ktorý je vyložený
papierom na pečenie. Pečieme
ich vo vyhriatej rúre pri teplote
190°C na cca 10 minút (podľa
toho aké veľké kolieska
spravíte)
4. Cookies vy�ahneme,
dáme na tanier, necháme
vychladnúť a môže sa podávať.

Dobrú chuť!

1. Do misky dáme zmäknuté maslo
spolu s práškovým cukrom, vajcom,
vanilkovým cukrom, kypriacim práškom
a polohrubou múkou.
2. Do vypracovaného cesta
zapracujeme kúsky posekanej čokolády.
Z cesta vypracujeme okrúhle guľky
a roztlačíme ich na placky.

� 180g polohrubá múka
� 130g práškový cukor
� 125g masla
� 1 balíček vanilkového cukru
� 1 vajce
� 1KL kypriaceho prášku
� 150g tmavá čokoláda

Ingrediencie:

Autor: Lucia Ševčíková
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Pokračovanie z minulého čísla

Lilith- príbeh o Adamovi
a Eve, ktorí mnohí nepoznáme

Bol had v rajskej záhrade
Lilith alebo Samael?
Určite poznáte príbeh o hadovi,
ktorý zlákal Evu, aby odtrhla
jablko zo stromu so zakázaným
ovocím. Podľa kresťanskej Biblie
bol tento had premenený diabol
Samael, ktorý chcel, aby Adam
a Eva zhrešili, čo sa mu napokon
aj podarilo.
Niektoré legendy však hovoria
o Lilith ako o hadovi z Rajskej
záhrady. Premenou na hada
a vábením Evy na ochutnanie
zakázaného ovocia sa chcela Lilith
pomstiť za kliatbu a Adamovu
tvrdohlavosť. Eve sa nepodarilo
odolať pokušeniu zahryznúť do
jablka, ktoré potom ponúkla
Adamovi, ten tiež neodolal.
Napokon boli vykázaní z Raja
a Lilith sa pomsta podarila. Práve
kvôli tejto legende je často na
maľbách zobrazovaná s hadom.

Matka okultizmu
Po vydarenej pomste sa Lilith
opäť začala sústrediť na splodenie
zdravého dieťaťa. Svoju
pozornosť upriamila na „ľavú
ruku“ Lucifera, démona Samaela.

S ním žila, aj doteraz žĳe
v Edome (dimenzia
pekla). Ani s ním sa jej to
však nepodarilo. V tej dobe
na Zemi už žilo mnoho ľudí a
preto presvedčila Samaela, aby
splodil dieťa so smrteľníčkou.
Samael poslúchol a zrodil sa prvý
polodémon. Lilith pokropila
zdravé dieťa svojou démonskou
krvou, a tak sa stalo napoly
jej dieťaťom. Zároveň na
neho preniesla
schopnosti okultizmu,
ktoré sa dedia
z generácie na
generáciu. Preto je
považovaná za matku
okultizmu a jeho
stvoriteľku.
Lilith sa želanie o zdravom
potomkovi splnilo a stala sa
Samaelovou manželkou. V tomto
spoločnom vzťahu splodili ešte
veľa takýchto polodémonských
detí, ktoré majú roznášať zlo po
celom svete.



Prahnúca po smrti a po
pomste
Premenou na hada sa Lilithina
pomsta neskončila. Podľa povestí
jej smrtonosné besnenie má za
následok smrť mnohých rodičiek
a novorodencov. Práve jej je
pripisovaná choroba s názvom
,,syndróm náhlej smrti“.
,,Prísahám pri Božom mene, že ak
uvidím vaše mená alebo znamenia,
nechám to dieťa byť." Lilith týmto
výrokom prisľúbila, že sa
nedotkne detí, ak na nich uvidí
mená anjelov. Preto ich rodičia
písali na medailóny na dverách
malých detí. Okrem smrti
novorodencov je podľa povestí
Lilith spájaná aj so smrťou
rodičiek pri pôrode, a taktiež so
sexuálnou príťažlivosťou,
rozkošou a pokušením.
Nie je to však len kvôli jej kráse,
ale aj vďaka legende, ktorá hovorí
o jej podiele na smrti mužov
v spánku. Podľa povesti sa im
zjavuje v snoch ako neodolateľná
žena. Muži jej kráse podľahnú
a to spôsobí ich
náhlu smrť, bez zjavných príčin.
Mýtus o Lilith je aj kvôli tomuto
skúmaný v psychológii a
psychoanalýze. Zaoberal sa ňou
napríklad aj známy psychológ
Sigmund Freud.

V Biblii o nej nie je ani
zmienka
Lilith bola silná, inteligentná
a nezávislá žena. A práve toto jej
správanie odporovalo správaniu
ženy k mužovi, ako hlásala Biblia.
My však vieme, že odkaz prvej
„feministky“, ako ju niektorí
nazývajú, pretrváva dodnes.
V starších dobách však nielen
cirkev nepodporovala
rovnocennosť pohlaví. Hlásala, že
žena stojí na nižšej pozícii ako
muž a musí ho poslúchať. Aby sa
teda cirkev vyvarovala vzburám a
ostatným problémom, radšej
príbeh zatajili. Táto
nerovnoprávnosť žien a mužov
platila na celom svete veľmi dlho

Autor: Viktória Kubove



1. Kedy si prvýkrát vyskúšal alkohol?
A) ≤ 15
B) > 15
C) Ešte nikdy, ale raz určite vyskúšam
D) Ešte nikdy, a ani nevyskúšam,
mám k tomu odpor

2.Aký alkohol máš najradšej?
A) Niečo tvrdé
B)Pivo
C) Šampanské/víno
D) Nemám rád/a alkohol alebo som
neochutnal/a

3. Ako často si dáš alko?
A)Raz alebo viackrát za týždeň
B) Príležitostne
C) Skoro nikdy
D) Nikdy

4. Čo ťa vedie k tomu aby si sa napil
alkoholu?
A) Chu� mi a navyše sa uvoľním
B) Aj moji kamará� pijú a ja
nechcem vytŕčať z par�e, ale nechu�
mi
C) Ak mi ho niekto ponúkne tak
prijmem, sám od si však nenalejem
D) Nepijem, nedám sa ani na to
presvedčiť

5.Myslíš si, že Slováci vypijú veľa
alkoholu?
A) Rozhodne nie, � čo to hovoria
preháňajú
B) Podľa mňa vypijeme tak akurát,

ani nie veľa, ani málo
C) Možno, nie som si istý/á
D) Rozhodne áno, mali by sme si
uvedomiť ako alkohol ničí naše
životy

6. Ako si predstavuješ ideálny piatok
a sobotu?
A) S kamarátmi alebo sám ,,pod
parou“ v nejakom
bare alebo v nočnom klube
B) S kamarátmi v meste, ale
triezvy/a
C) Na turis�ke s rodinou alebo
priateľmi
D) Sám doma strávený nič
nerobením

7. Máš s kamarátmi obľúbený/é
bar/y?
A) Nemáme konkrétnu, skúšame
vždy nejaké nové
B) Máme
C)Väčšinou u kamoša/ky doma
D) Nemám, nepijem

8. Keď si v bare načo máš chuť?
A) Vždy alko
B) Ako kedy, podľa nálady, ale
väčšinou si vyberiem alkohol
C) Ako kedy, podľa nálady, ale
väčšinou si vyberiem nealko
D) Vždy si vyberiem nealko

9. Opil/a si sa niekedy do nemoty?
A) Samozrejme aj viackrát

B) Bolo to iba raz
C) Bol/a som pripitý/á, ale o sebe
som vedel/a
D) Nie, nikdy

10. Máš nejaký zábavný zážitok
s alkoholom?
A) Mám a veľa, vedel/a by som
o nich dosť dlho rozprávať
B) Mám nejaké ale je ich málo
C) Nie, nič extra
D) Nemám, nepijem a ani po nich
netúžim

11. Ako si predstavuješ ideálnu
oslavu tvojej ,,18-ky“?
A) Poriadne divoká párty, je jedno
kde, ale hlavne aby tam bol alkohol.
18-ku si chcem poriadne užiť.
B) Párty s kamarátmi, nech pije každí
na čo má chuť.
C) Oslava s najbližšími priateľmi,
alkohol tam bude minimálne
D) Pôjdeme si s kamarátmi sadnúť
iba do nejakej reštaurácie alebo
oslávime u mňa doma. Alkohol t am
však nechcem za žiadnu cenu.

Test Ako si na tom s
alkoholom?

Najviac odpovedí A: Podľa tohto testu sú tvoje skúsenos� a zážitky s alkoholom dosť široké. Vedel/a by si o nich
rozprávať celé hodiny a najradšej sa zabávaš s alkoholom, na žiadnej tvojej párty nesmie chýbať. Ako sa však hovorí,
v tom najlepšom treba prestať a rovnako to pla� i u teba. Je načase pi�e obmedziť, aby si sa nedostal/a do problémov.
Alkohol, dobrý sluha, zlý pán.

Najviac odpovedí B: Rád/a sa zabavíš aj s alkoholom aj bez neho. Alkohol � však nevadí a nevyhýbaš sa ani par�ám
a párty, kde sa pije vo veľkom. Nie si ani jeho fanúšik, ani odporca.

Najviac odpovedí C: Uprednostňuješ zábavu, ktorá nezahŕňa alkohol, ale nie je pre teba úplne tabu. Radšej si medzi
kamarátmi ten/tá s čistou hlavou a iba s minimálnym množstvom promile.

Najviac odpovedí D: Si jednoznačný odporca/odporkyňa alkoholu. Natlačili by ho do teba iba násilím. Tebe to však
nevadí, lebo sa v takej spoločnos� nepohybuješ a ani ju nevyhľadávaš. Vždy sa zabávaš bez neho.

Autor: Viktória Kubove36
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