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ALEJÁCKA PÁRTY
NEODPOVEDÁM
Žiak po predložení kupónu nemusí ísť po vyvolaní odpovedať
a profesor nesmie dať žiakovi za odpoveď žiadnu známku.
Dá sa použiť len na jednu odpoveď pri jednom profesorovi,
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triedach na predmetoch, z ktorých žiaci maturujú. Neplatí
dva týždne pred klasifikačnou poradou.
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Školský rok je v plnom prúde a s ním sa neodmysliteľne spája aj náš školský časopis. Na začiatku
chcem privítať nových prvákov a primánov, ktorí
tento rok začali štúdium na našej „Alejke” a zároveň
chcem popriať šťastie terajším štvrtákom a
oktavánom, ktorí si v tomto školskom roku vyskúšajú skúšku dospelosti a to maturitu.
A teraz niečo k nášmu časopisu. Ako ste si isto
všimli, náš časopis už prešiel mnohými zmenami,
tak formy ako aj obsahu. Znova nastali zmeny vo vedení nášho časopisu, a tak chcem najprv poďakovať
všetkým svojim predchodcom, ktorí časopis každým
rokom zlepšovali až na úroveň, na akej je dnes.
Zároveň sa budem snažiť taktiež náš časopis zlepšiť a
prilákať viac čitateľov.
Tento rok sa naša redakčná rada rozhodla, že
začne vydávať časopis hlavne v internetovej forme.
Veríme, že to pritiahne viac čitateľov a naše články
budú vychádzať pravidelnejšie.
Obsah nášho časopisu ostáva v rovnakej podobe,
takže vám naďalej budeme prinášať informácie zo
sveta, z nášho mesta a našej školy, samozrejme.
Ak práve premýšľate nad kupónmi, ktoré náš časopis
mal, nemusíte sa obávať, nezaniknú, iba tiež zmenia
formu.
Na záver vám chcem všetkým popriať úspešný
školský rok a dúfam, že náš časopis vám ho pomôže
spríjemniť.

Daniela, septima

WEBOVÁ stránka:
v štádiu realizácie...
FOTO: zdroj - internet
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ZO ŠKOLY

AKO NÁŠ ČASOPIS POSUNÚŤ ĎALEJ...

Ako každý rok aj tento sa uskutočnila súťaž Štúrovo
pero pre školské časopisy. Náš časopis XY sa znova
snažil zlepšiť sa a vypočuť si veľmi hodnotnú kritiku od ľudí, ktorí sa v článkoch a časopisoch vyznajú
predsa lepšie ako my stredoškoláci.
Na vyhodnotenie do Zvolena sme sa vybrali s
veľkými očakávaniami, či sa nám podarilo splniť ich
pripomienky z minulého roka. Ráno sme sa stretli
na vlakovej stanici a s nadšením sme sadli na vlak
do Zvolena. Keď sme vystúpili, prvá smutná správa
bola, že vo Zvolene taktiež prší a dážď nás sprevádzal
celým naším pobytom, čo nás zamrzelo, keďže nebola možnosť pozrieť si kultúru a pamiatky mesta.
Otázka, kde si ideme kúpiť lístky na autobus, mi
bola už veľmi dobre známa a znova ma pobavila,
pretože my Košičania máme inak fungujúcu verejnú
dopravu a kúpa lístkov dopredu vo väčšine miest na
Slovensku nie je.
Po príchode na ubytovňu sme sa znova zhrozili,
že náš časopis nie je v databáze, no milé panie za
stolíkom nám po dlhom hľadaní pomohli nájsť náš
časopis, a tak sme sa mohli zaregistrovať a ubytovať.
Školský internát, v ktorom sme boli znova ubytovaní, nám poskytoval, ako každý rok, ubytovanie a
výbornú stravu, z ktorej sme sa vždy po náročných
prednáškach tešili. Už v jedálni som stretla kamarátku, s ktorou som sa zoznámila na minuloročnom
Štúrovom pere, keďže táto súťaž umožňuje vytvárať nové kamarátstva a dáva nám aj pohľady na
odlišné témy, ktorými sa zaoberajú časopisy v iných
regiónoch.
Po vynikajúcom obede sme sa za lejaku vybrali do
knižnice, kde nás už pri vstupe znova očarila vôňa
kávy od Julius Meinl, ktorá každoročne poskytuje
kávu za nejaký umelecký výplod z nášho básnického
čreva, čiže nejaké krátke lyrické dielo.
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Pohodlne sme sa usadili a počúvali sme privítanie, organizáciu a hodnotiteľov tohtoročného ročníka na Štúrovom pere. Neskôr sme sa odobrali do
určených miestnosti, kde sme si vypočuli rady nám
nápomocné pri písaní školského časopisu. S napätím
sme počúvali o hodnotení ostatných časopisov a zapisovali si tipy. Prišiel čas na náš časopis. Usadili sme
sa do stredu a so zatajeným dychom sme čakali, ako
bude ohodnotená naša ročná snaha. Veľmi sa nám
uľavilo, keď nám pán Pavol Vitko povedal, že zbadal
znova zlepšenie a vidí perspektívnu v našej práci a
že sme si zobrali jeho rady k srdcu a znova nám dal
pár tipov, ako náš časopis posunúť ďalej. Odporúčal
nám začať experimentovať, a preto sme sa rozhodli
začať náš časopis vydávať aj internetovo.
Tak ako každý rok aj tento rok boli zahrnuté v programe zaujímavé besedy, na ktorých sme sa mohli
zúčastniť. Prekvapila ma otvorenosť hostí, ktorí sa
snažili zodpovedať na každú otázku, hoci častokrát
boli otázky kladené na hostí veľmi priame, až sa
mohli zdať nepríjemné.
Síce sme sa neumiestnili pri obrovskej konkurencii
na prvých priečkach, ale teší nás veľké zlepšenie a
pochvaly od významných osobností, ako sú Pavol
Vitko, Lukáš Diko a Patrik Herman.
Na záver chcem poďakovať Štúrovmu peru za ďalšiu
veľkú skúsenosť, ktorá posunula naše zmýšľanie
znovu ďalej. Odchádzali sme plní nádejí a veľkých
plánov do budúcna, ktoré sa snažíme uskutočňovať a
dúfame, že tento rok bude naša snaha znova rovnako
ocenená.

Daniela, septima

ZO ŠKOLY

V ŠTÝLE HARRYHO POTTERA
Poznáte ten pocit, keď sa na niečo už niekoľko
týždňov tešíte a zrazu je ten deň D? Tak som prežíval
ja aj mnohí moji spolužiaci štvrtok 26. 10. 2017, kedy
sa konala Alejácka párty pre nižšie ročníky nášho
gymnázia.
Plní očakávania sme sa už okolo 14:00 hod. dostavili do Kultúrno-spoločenského centra na Jedlíkovej
ul. Predpísaný „dress code“ boli čierne nohavice,
čierna košeľa pre chlapcov a niečo v čiernej farbe aj
pre dievčatá. Až na mieste konania akcie sme zistili,
že dôvodom je to, že párty bola v štýle HARRYHO
POTTERA.
Pripravené boli pre nás veľmi zaujímavé súťaže.
Museli sme prejsť cez „bludisko“ s Chlpáčikom
(trojhlavým psom), bojovať s drakmi a rôzne iné
zábavné hry. Čas medzi súťažami nám vyplnili
tanečníci z folklórneho súboru Železiar a šermiari.
Keď sa hry skončili, dostali sme „KAMEŇ
MUDRCOV“, „BAZOVÝ PRÚTIK“ a diplom, ktorý
potvrdzoval, že sme sa stali právoplatnými členmi
ALEJÁCKEJ RODINY.
Neskôr sme si mohli niečo kúpiť v bufete alebo si
zatancovať. I keď som netancoval, musím uznať, že
DJ púšťal dobré pesničky.
Zlatým klincom programu bola tombola. V hre
boli zaujímavé ceny, ale ja som, tak ako je to u mňa
zvykom, opäť nič nevyhral. Nevadí, snáď nabudúce.
Musím uznať, že to bol veľmi zaujímavý večer
a tiež pochváliť organizátorov za výborné nápady,
ktorými urobili našu prvú Alejácku párty nezabudnuteľnou.

INTERVIEW
Dvadsiateho šiesteho októbra sme v rámci Alejáckej párty privítali tohtoročných prímanov. Traja
z nich nám ochotne odpovedali na pár otázok o tom,
ako sa im tu medzi nami páči, aká bola Alejácka párty
alebo aj čo sa im tu zatiaľ najviac páčilo a nepáčilo.
Poďme sa teda pozrieť na ich odpovede...
Ako sa ti páči na novej škole?
1) V pohode. Zatiaľ sa nemôžem sťažovať.
2)Je tu pekne, som spokojná.
3) Veľmi dobre, omnoho lepšie ako na minulej škole.
Aká bola Alejácka párty?
1)Dobrá, veľmi sa mi páčila.
2)Najlepšia.
3)Naozaj zábavná a veľmi pekná. Bolo vidno, že sa na
tom dlho pracovalo.
Čo sa ti najviac na tejto škole páči a čo by si naopak
zmenil/a?
1)Nezmenila by som nič, možno tak môjho spolusediaceho. :D
2)Najviac sa mi páči moja trieda, až na tie „blbosti“,
ktoré stvárame, no ani tie by som asi nemenila.
3)Páči sa mi, že máme nové predmety a nezmenil by
som nič.
A čo sa ti najviac páčilo na Alejáckej párty?
1)Hm...Nie, že sa mi páčilo, ale asi najvtipnejšie bolo
tancovanie môjho bratranca.
2)Páčili sa mi rôzne súťaže a úlohy.
3)To, že som sa mohol stretnúť so všetkými.

Martin, príma A, Erika, tercia A
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,,NOC OSCAROV”

Ako každý rok, tak aj v roku 2017 sme prijali do
alejáckeho kruhu nových členov.
Noc Oscarov bol brilantný a originálny nápad na
tému pre Imatrikuláciu. A nielen názov témy bol
skvelý, ale aj dych vyrážajúci program, napínavé úlohy a zlaté darčeky.
Keď sa usadili tí, ktorí mali aspoň kde sedieť, začalo sa predstavovanie prvákov. Hviezdny príchod
sprevádzaný svetielkami a následným videom s
nominovanými daného večera.
Program nebol jednotvárny a nekopíroval predchádzajúce roky. Predstavenie otvoril náš obľúbený
a známy tanečný pár, ktorý do toho vniesol klasiku.
Ale videli sme aj novinky, ako napríklad úžasný
country tanec od mojej šikovnej spolužiačky. Bol to
veľmi nezvyčajný doplnok programu, ktorý nemôžete
vidieť všade.
A keďže to bola Oscarova noc, tak nemohla chýbať
scénka z najznámejšieho filmu o láske, lodi a ľadovci.
Scénka vás chytila za srdce a aj rozosmiala, v sprievode gitary, flauty, spevu a hereckého výstupu v malej
loďke sa tretiakom veľmi vydarila.
K programu nemysliteľne patria aj náročné úlohy
pre našich nováčikov. Jednou z úloh bolo chytanie
jabĺk z lavóra plného vody bez použitia rúk. Všetci sme súťažiacim držali palce a povzbudzovali sme
ich. Ďalšou disciplínou bolo pretekanie chlapcov
na vysokých opätkoch. Možno väčší problém, ako
v nich chodiť, bolo si tie komplikované remienkové
topánky obuť. Ale súťaž bola veľmi zábavná a iná,
čo veľmi oceňujem. Keďže to bola noc najznámejšej
ceny za najlepšie filmy, nemohli chýbať aktivity súvisiace s ocenenými filmami.
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Prváci sa museli zhostiť úloh, ako stvárniť čo
najvernejšie dané postavy z filmov, ako napríklad
Jacka Sparowa či Snehulienku.
Všetci sme mohli spolu s nováčikmi hádať hudbu z
významných filmov, ktoré by mal poznať každý, ale
boli tam aj ťažšie oriešky.
Ešte bola úloha hádať učiteľa a bolo vidieť, že my
starší sme už zbehlejší. Ale terajší prváci o rok budú
tiež machri.
Po ukončení disciplín a programu prišlo na rad
ocenenie našich nominovaných za ich úsilie a oficiálne prijatie prvákov medzi alejákov. Ich hlavné
ocenenie boli zlaté sošky Oscara a papier potvrdzujúci ich prijatie. Ďalšia cena bola v podobe sladkej
torty, pri ktorej sa každému zbiehali sliny.
Samozrejme, nesmiem zabudnúť spomenúť
každoročný príhovor nášho pána riaditeľa, ktorý
vždy nájde tie správne slová.
Posledným bodom večera je stará známa tombola.
Ceny boli tento rok úplne skvelé, ktoré chcel vyhrať
každý.
Posledná cena tomboly bol kávovar. V momente
losovania všetci so zatajeným dychom zvierali svoj
lístok v túžbe vyhrať.
Tombola priniesla množstvo šťastných výhercov, ale
aj smutných neocenených. Ale hra je hra, to k tomu
prosto patrí.
Keby som mala tohtoročnú Imatrikuláciu zhodnotiť
bodmi, tak dávam plných desať bodov z desiatich. Bola to zatiaľ najlepšia Imatrikulácia a myslím, že aj ostatní súhlasia. Organizátorov veľmi
chválim za nezabudnuteľný večer a teším sa na ďalšiu
Imatrikuláciu.

Soňa, III. A

ZO ŠKOLY

KVARTA A JEJ PRVÝ ZAHRANIČNÝ
VÝLET
V približne troch desiatkach detských izieb sa ešte
pred treťou hodinou ráno rozozvučali budíky. Nasledovalo ťažké vstávanie, ranná hygiena, dokončenie
posledných príprav a posledné potrebné veci boli
dobalené. Ešte rozospatí rodičia dávali svojim
najmenším (či najväčším) pokyny o tom, ako sa majú
správať, koľko peňazí majú a nemajú minúť a aký
druh krowiek im majú priniesť. O menej ako hodinu
na to sme sa všetci stretli pred budovou našej školy
a s nadšením čakali na autobus.
Po rozlúčke s rodičmi sme sa celí natešení rozbehli k vozidlu, aby sme mali čo najlepšie miesta.
Žiaľ, v tomto autobuse sa žiadna „zadná päťka“ nenachádzala, a tak sme sa predsa len museli podeliť do
dvojíc. Len čo sme padli do sedadiel, únavu vystriedali endorfíny a cestu sme strávili v driemotách,
smiechu a hudbe. Po prekročení slovensko-poľskej
hranice a približne štyroch hodinách cesty sme prišli
do Bochnie, kde sme začali našu exkurziu.

Vstúpili sme do vestibulu, oddiaľ sme do bane
vstúpili ako ozajstní baníci – pomocou skutočného
banského výťahu, ktorý používali aj zamestnanci
(baňa sa na ťaženie využívala až do roku 1990). V
hĺbke 230 metrov sme sa zoznámili s našimi dvoma
sprievodkyňami – Annou a Bohuslavou, pri čom
sme začali prehliadku soľnej bane. Počas úvodného
príhovoru sprievodkýň sme s nedočkavosťou čakali
na banský vláčik. Žltý vláčik s menom „Kuba“, ktoré
získal po koni, ktorý sa ako posledný dostal z bane
na povrch, nás odviezol až na samý koniec bane,
kde sme sa dozvedeli prvé informácie. Postupne
sme sa od konca bane dostávali ku vstupu do nej,
počas čoho sme si osvojovali poznatky o poľských
panovníkoch, ktorí bani udelili rôzne privilégia (tí sa
nám „prihovárali“ aj z interaktívnych tabúľ či displejov), o živote baníkov, o ich práci a o spôsobe ťaženia
soli a soľanky (soľnej vody).
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Mali sme možnosť vidieť mnoho prístrojov, ktoré sa
v bani používali desiatky rokov a ochutnať soľ
priamo zo stien bane (nie práve najsofistikovanejším
spôsobom – soľ je doslovne možné lízať priamo zo
stien, čo však, našťastie, nie je nezdravé, keďže soľ
sama neobsahuje žiadne baktérie a teda ani žiadne
neuchová – je sterilná). Na záver banskej návštevy
sme sa ocitli vo veľkej, velikánskej miestnosti, kde
sa nachádzal tanečný parket, obchod so suvenírmi,
reštaurácia, športové ihrisko a 130 metrov dlhá
šmýkačka, po ktorej sa môžu spustiť deti aj dospelí.
My sme to, prirodzene, museli vyskúšať a síce bolo
kĺzanie sa sranda, šmýkali sme sa oveľa pomalšie, než
sme očakávali.
Po nákupe soľných suvenírov sme sa opäť ocitli v
autobuse a prešli sme ďalších 40 kilometrov, aby sme
sa dostali do Krakowa. Zastali sme pri brehu rieky
Visly, kde si zrejme každý, povinne, spravil fotku a
vybrali sme sa na zámok Wawel. Pani sprievodkyňa
nám porozprávala o histórii návršia a budovy a potom aj o jednotlivých častiach zámku pri bronzovom
modeli Wawela. Po prezretí si nádvoria zámku sme
Wawel opustili a prešli sme do centra mesta, počas
čoho sme stretli mnoho kočov s krásnymi koňmi,
ktoré boli v tomto meste veľmi populárne.
V starom meste sme si vypočuli výklad o rôznych
historických budovách a legendy spojené s nimi, po
čom sa začala (pre nás) najočakávanejšia časť dňa
– rozchod. Počas dvoch voľných hodín sme mali
možnosť navštíviť všetky možné kaviarne, reštaurácie, obchody s oblečením, krowkami a inými suvenírmi. Všetci sme sa zhodli na tom, že tento
dvojhodinový čas zbehol najrýchlejšie z celého dňa.
Okolo piatej večer sme sa po nádhernom dni vrátili do autobusu a začali sme našu púť vedúcu naspäť
do Košíc. Mali sme sa teda o čom zhovárať – a nielen o celom dni, ktorý bol plný oblečenia a topánok,
ktoré po banskej návšteve ostali zaprášené a špinavé či o naozaj nezvyčajných suveníroch z Krakowa
ako napríklad o dvoch jednometrových drevených
sochách mačiek.
Do nášho mesta sme dorazili tesne po desiatej
večer a ešte unavení z ranného vstávania sme sa pomaly vracali tam, kde sme náš deň začali – do postelí.
No tentoraz sme náš budík ani nenastavovali, pretože
na nás už čakal víkend.
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Simonka, kvarta B

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

PLÁNOVANIE A HOSPODÁRENIE
S PENIAZMI
Finančné hospodárenie rodiny je komplexná záležitosť a aj keď to na prvý pohľad vyzerá jednoducho, v skutočnosti je to zložitejšie. Základné
uvažovanie nie je len o tom, aby výdavky boli nižšie
ako príjmy, ale aj o tom, aká je štruktúra výdavkov.
Inak povedané, aby boli peniaze míňané účelne a
efektívne. Základné výdavky, ktorým sa nedá vyhnúť,
sú výdavky na bývanie a na stravu. Čo ostane, môže
byť použité na ostatné výdavky - leasing, poistenie,
sporenie, dovolenky a bežné výdavky.
Pri mnohých položkách rodinného rozpočtu
míňame viac, ako by sme mali. Oblasti, v ktorých
môžeme ušetriť, je viacero:
• bankové služby a produkty
• bývanie vo vlastnom
• bežné výdavky

Bankové služby a produkty
Bankové služby využívame všetci. Najdôležitejšie je správne si zvoliť - účet alebo balík
služieb. Ak realizujeme veľa transakcií a máme len
účet alebo základný balík služieb, doplácame veľa k
pravidelnej mesačnej platbe. Naopak, ak máme vyšší
balík služieb a realizujeme len málo transakcií, zbytočne platíme vysoký mesačný paušál. Základnou
zásadou je neplatiť za to, čo nevyužívate a na tom, čo
využívate, získať zľavu. Vhodné je obmedziť transakcie, ktoré sú najdrahšie, t.j. hotovostné transakcie
cez pobočku a výbery z cudzích bankomatov.
Najacnejšie je realizovať finančné transakcie
bezhotovostne (prevod medzi účtami, internetbaking) a na výbery použiť bankomaty vlastnej
banky.
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Bývanie vo vlastnom
Čo sa týka financovania bývania, najefektívnejšie je bývať vo vlastnom. Platenie za prenájom
je vysoko nevýhodné, pretože tými istými peniazmi
si môžeme splácať vlastné bývanie. Preto odporúčam
rodinám zaobstarať si vlastné bývanie, hneď ako si
to budú môcť finančne dovoliť. Na začiatok stačí aj
menší byt, ktorý môže byť o pár rokov vymenený za
väčší. Kúpa v tomto období je výhodná, nakoľko za
posledný rok a pol ceny poklesli. S jeho predajom v
budúcnosti by nemal byť problém, lebo aj jeho hodnota bude postupne rásť. Na tento rok banky avizujú uvoľnenie sprísnených podmienok poskytovania
úverov a v niektorých prípadoch sme už zaznamenali
zvýšenie percenta prefinancovania nehnuteľnosti, čo
je pre väčšinu ľudí najdôležitejší parameter.
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Bežné výdavky
Potraviny - častokrát kupujeme potraviny,
ktoré nepotrebujeme, ale ovplyvnia nás „akcie” a
zľavy, ktoré mnohokrát nie sú až tak výhodné, ako
sa na prvý pohľad zdá. Určite mnoho ľudí sa už ocitlo v situácii, keď išli do hypermarketu kúpiť chlieb a
mlieko a odišli s dvomi veľkými taškami s nákupom
za 20-30 eur. To sa stáva najmä vtedy, keď ideme nakupovať hladní. Oplatí sa nakupovať podľa vopred
pripraveného zoznamu. Toto sa týka najmä stredných, ale aj vyšších príjmových skupín. Okrem toho
rovnaký „potravinový balík” môžeme kúpiť za úplne
odlišné ceny, podľa toho, či si vyberáme bežné, alebo
drahé značky tých istých druhov potravín. Usporiť
sa dá, ak sa budeme vyhýbať tým drahším druhom a
značkám. Takto je možné ušetriť pri nákupe oblečenia aj iných druhov spotrebného tovaru.
Energie - veľa finančných prostriedkov sa dá
ušetriť správnym využívaním energií. Významné
zníženie nákladov na vykurovanie v bytoch aj domoch prinesie zateplenie bytu a plastové okná, ktoré
zabránia úniku tepla. Taktiež individuálne regulovanie kúrenia v bytoch. V bytových domoch pomôže
vlastná kotolňa, ktorá ušetrí náklady na vykurovanie.
Telefón - na telefonovanie míňame čoraz
viac peňazí. Telefón už nie je len prostriedok na
oznámenie si dôležitých informácií, ale stále viac sa
používa na bežné rozhovory s rodinou a kamarátmi.
Mnohokrát sa ľudia telefonicky rozprávajú o veciach,
o ktorých by sa mohli bez problémov porozprávať pri
osobnom stretnutí, čím by dosť ušetrili. Zaujímavé
je, že takéto „zbytočné” náklady registrujeme aj u
nižších príjmových skupín. Ušetriť sa dá prechodom
z paušálu na predplatenú kartu pri súčasnom efektívnom telefonovaní.
Ostatné výdavky - existuje množstvo iných
aktivít, kde sa dá ušetriť, napríklad stravovanie v
reštauráciách, návšteva kín, divadiel alebo rôzne
kultúrne a športové podujatia. Netreba pritom tieto
aktivity úplne vynechať, stačí ich rozumne plánovať.

Ing. Michaela Farkašovská

MAREK MRÁZ

ZAUJÍMAVOSTI

Marek Mráz
Marek Mráz – je jeden z najznámejších
slovenských ilustrátorov medzi mladými ľuďmi.
Pochádza z Martina a jeho originálne diela sa stali
senzáciou a určite visia na stene v nejednej izbe. V
súčasnosti zachytáva najmä aktuálny vývoj popkultúry očami dnešnej generácie. Známy je tým, že
kombinuje rôzne motívy okolo hip-hopovej scény s
tvárami známych interpretov, módnych návrhárov
alebo umelcov. K umeniu sa dostal cez graffiti a
študuje na umeleckej vysokej škole. Čo sa týka inšpirácie - je pre neho všetko. Dokonca aj tie najbežnejšie veci, ktoré prehliadame.

Na začiatku jeho tvorby je vždy emócia, ktorú
chce vyjadriť. Jeho ilustrácie takmer vždy vznikajú v
noci, ktorá má svoju typickú atmosféru a pokoj. Vďaka spolupráce s českým Queensom sa mu podarilo v rámci výstavy Detox 2 dostať svoje diela medzi
širokú verejnosť.
Ak rozmýšľaš o zakúpení jedného z jeho diel,
nemusíš sa obávať, že ho uvidíš na každom rohu. Z
každého diela totiž vyhotoví maximálne tri výtlačky.
Jeho diela sú naozaj jedinečné a zobrazujú svet
očami dnešných mladých ľudí, tak neváhaj a určite
jeho tvorbu podpor.
Instagram Mareka: marek.mraz

Soňa, septima
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ELON MUSK - ,,SKUTOČNÝ IRON MAN”

Elon Reeve Musk je inžinier, vynálezca, vizionár a
úspešný podnikateľ. Je generálnym riaditeľom automobilky Tesla Motors a vlastní firmu SpaceX. Narodil
sa 28. júna 1971(46 rokov) v Pretórii v Juhoafrickej
republike.
Asi vás ale zaujíma, prečo som použila pomenovanie „skutočný Iron Man“. Tieto slová totiž vyslovil
človek, ktorého poznáme ako Iron Mana.
Keď Robertovi Downeymu Jr. ponúkli, aby hral
v druhom diele komiksovky, súhlasil za podmienky, že si Elon Musk vo filme strihne aspoň malú
rolu. Downey sa totiž nejaký čas predtým na vlastnú žiadosť osobne stretol s Elonom, ktorý mu ukázal
priestory SpaceX a Tesla Motors. Downey bol úplne
ohromený tým, čo videl, a tak Muskovi povedal:
„Každý ma volá Iron Man, ale ten pravý, skutočný
Iron Man si ty.“
Tesla Motors bola založená v roku 2003 a primárne
sa venuje výrobe elektromobilov. Jej názov bol inšpirovaný geniálnym vynálezcom, ktorým bol Nikola Tesla. Zaujímavosťou je, že Elon Musk má rovnakú
výšku, akú mal aj Nikola Tesla, t.j. 188 cm.
Napriek mnohým článkom v médiách, Elon Musk
nebol pôvodným zakladateľom Tesla Motors. Do
spoločnosti vstúpil v roku 2004, rok po jej založení,
ako investor. V prvých štyroch rokoch pôsobil v automobilke ako člen predstavenstva a ako inžinier sa
podieľal na vývoji všetkých elektromobilov Tesla.
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Prvým modelom značky bol malý športový Roadster s príznačným názvom Tesla Roadster. V súčasnosti spoločnosť vyrába prémiový sedan Tesla Model S a SUV Model X. V roku 2017 má začať vyrábať
„kompaktný“ sedan Model 3.
Pôvodne sa mal Model 3 volať Model E, aby dávali
dokopy slovo SEX. Automobilka Ford im však názov
ukradla (dala si ho patentovať), a tak dali Model 3,
ako obrátené „E“, takže výsledok je aj tak S3X. A tým
sa vysmiali Fordu do tváre.

Spoločnosť SpaceX založil Elon. Celý názov je
Space Exploration Technologies. Vyvíja a vyrába
nosné rakety (Falcon 1, Falcon 9, Falcom Heavy) a
kozmické lode (Dragon a Dragon V2). Čím sú iné?
Ich rakety totiž pristávajú naspäť na plošinu, nepadajú do mora, čím sa šetria nemalé peniaze tak firmy,
ako aj zákazníka (zväčša NASA).

ZAUJÍMAVOSTI
Pri takej úspešnej spoločnosti, akou je SpaceX, si
ľudia myslia, že všetko je bezchybné. Ale opak je
pravdou. Sám Elon dáva na sociálne siete videá výbuchov rakiet či nesprávne pristátia. Sú to obrovské
peniaze vyhodené doslova do vzduchu, avšak Elon
na tom vidí stále niečo pozitívne alebo vtipné.
Napríklad pristávacie plošiny pomenované skutočne kreatívnymi názvami. Jedným z nich je „Of
course I still love you“ (Samozrejme, že ťa stále milujem - pozn. red.).
Okrem toho poskytuje aj služby spojené so zásobovacími letmi do vesmíru. Spoločnosti sa podarilo znížiť náklady na transport na medzinárodnú
vesmírnu stanicu ISS o 90 %. Namiesto 1 miliardy
dolárov stojí teraz misia na ISS 60 miliónov dolárov.
Podľa Elona je veľmi dôležité, aby sme znižovali
náklady na cesty do vesmíru, pretože vidí budúcnosť v kolonizovaní Marsu.

Pod kolonizáciou Marsu si môžete predstaviť film
Marťan. Podľa Muska je to záložný plán pre prežitie
ľudstva v prípade katastrofy na Zemi.
Cena cesty na Mars sa odhaduje na 20000 dolárov.
To už je trochu drahší výlet. A prečo Mars? Podľa
Muska nemáme veľmi na výber. Mars je najprijateľnejší z hľadiska podmienok pre život a
vzdialenosti. Druhou alternatívou môže byť mesiac
Saturnu, Enceladus, na ktorom bola nedávno objavená podpovrchová voda. Tam by mohlo ľudstvo
zamieriť neskôr. Vo vedeckých kruhoch sa hovorí aj o Jupiterovom mesiaci Európa ako o mieste s
relatívne prijateľnými podmienkami pre život.
Elon Musk je veľmi zaujímavý, cieľavedomý muž.
Je príkladom toho, že ak máš nápaditosť, intelekt
a odhodlanie, vieš urobiť dieru do sveta a nie malú.
Nebol však odjakživa miliardárom. Keď mal
sedemnásť, ušiel z domu bez rodičovskej podpory,
aby sa vyhol vojenskej službe. Odišiel do Kanady
a navštevoval Kráľovskú univerzitu. Po dvoch rokov
prestúpil na Pensylvánsku univerzitu, kde získal
bakalárske tituly z fyziky a ekonómie.
Elon je človek, ktorý sa neskrýva pred svetom.
Ako som spomínala, je aktívny na sociálnych sieťach,
hlavne Instagram a Twitter a objavil sa aj v niektorých
filmoch a seriáloch, napríklad spomenutý Iron Man
2, Simpsonovci a Teória veľkého tresku. Dúfam, že
som vás zaujala článkom o tomto veľkom priekopníkovi v technológii našej doby.

Soňa, III. A
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PREDSTAVENIE
DOMA U HITLEROVCOV: HISTORKY
Z KUCHYNE

Kde? Malá scéna v Košiciach
Kedy? 02. 11. štvrtok, 19:00 a 01.12. piatok, 19:00
Každé mesto má svoju históriu a svoje biele
miesta v nej. Arnošt Goldflam pripravíl špeciálne
pre Košice slovenskú adaptáciu svojej hry Doma
u Hitlerovcov (z Hitlerových kuchyne), v ktorej sa
niektoré biele miesta možno až priveľmi začiernia.
Doma u Hitlerovcov je fikcia, ktorá sa s groteskným humorom vracia k téme druhej svetovej vojny.
V súčasnej hre českého dramatika Arnošta Godflama sa vážne témy a odkazy na hrôzy druhej svetovej
vojny prepletajú s intímnymi príbehmi a úvahami
nad stavom sveta v kuchyni Adolfa Hitlera a Evy
Braunovej. Bola to slovenská premiéra tejto hry.
Hry o tom, ako sa varia dejiny... Alebo o tom, prečo
sa Hitlerovcom nedarí mať dieťa, čo sa deje v lágroch,
aký je recept na dobrý koláč, či prečo je v Košiciach
tak „veľa synagóg a tak málo Židov&quot;.

Inscenáciou pripomíname najdesivešie udalosti
dejín 20. storočia. Udalosti, o ktorých treba neustále
hovoriť. Avšak forma, ktorou sme sa pozreli na svet
spred 60 rokov, je plná irónie, cynického humoru
a satiry. Pretože smiech je jediný prostriedok, ktorý
lieči.
Môj názor je, že táto hra bola fantastická a poriadne sme sa nasmiali.Výkony na javisku boli perfektné a dej spracovaný úplne neskutočne. Najviac
sa mi páčili vtipy, ktoré boli prepojené s históriou
a nie každý ich pochopil, ale kto sa trošku zaujíma
o históriu sa kvalitne pobavil.Takúto výbornú fikciu
som už dlho nevidela!
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Viktória, septima

ZAUJÍMAVOSTI

NAJLEPŠIE HAMBURGERY
V KOŠICIACH
Posledný rok sa rozmohla takzvaná burgermánia
po celom svete. Tá sa dostala aj do Košíc a aj ja som
jej popadol. Keďže verím, že nie som jediný, v tomto
článku sa s vami podelím o miesta, ktoré sú pre mňa
TOP 3 miestami v Košiciach, kde nájdete tie najlepšie
hamburgery. Začnime.
TOP 3 – Restart burger
Novootvorená reštaurácia v centre mesta si ma
získala hneď po prvej návšteve. Za síce pomerne
vysokú cenu získate však najviac kreatívne hamburgery v Košiciach, počnúc Gurmán Burgrom,
Gipsy Burgrom alebo mojím najobľúbenejším – Alex
Burgrom. Atmosféra je tu viac než príjemná a nevymyká sa celosvetovému štandardu fastfoodových
predajní. Určite odporúčam túto pobočku navštíviť,
treba sa však pripraviť na trošku drahšie ceny, za
kvalitu však jednoznačne stoja.
Pobočka: Námestie osloboditeľov 22, Košice
TOP 2 – Grange
Stánoček na Mlynskej
ulici pri Mestskom parku
je viac než len obyčajným
stánkom. Na pomerne
malé priestory vás táto „reštaurácia“ prekvapí viac,
než očakávate. Grange ma výborný výber hamburgerov, ceny sú primerané kvalite. Zamrzí možno
absencia si posedieť v pohodlných teplých priestoroch, keďže tie táto reštaurácia neponúka. Jedlo si
však môžete zobrať so sebou napríklad do susedného parku, pokecať s kamarátmi a užívať si atmosféru mesta, tak ako koncept tejto reštaurácie hneď
od začiatku aj plánoval. Jedlo si však treba objednať
minimálne 1-2 hodiny dopredu a prísť si poňho.
Najnovšie realizuje táto reštaurácia aj roznášky
pre tých viac pohodlnejších (ako som napríklad ja,
haha). Určite odporúčam navštíviť s partiou kamarátov počas príjemného pekného dňa.
Pobočka: Mestský park 13, Košice

Vlado, septima

TOP 1 – Geronimo Burger
Geronimo ponúka hneď dve možnosti: jedlo si
vychutnáte v reštaurácii v OC Atrium Optima s príjemným personálom, atmosférou alá T.G.I.Fridays
Burgers, komfortom a trošku vyššími cenami alebo
druhou možnosťou je pobočka v OC Aupark, kde sú
ceny vzhľadom na pomer cena/kvalita asi najlepšie
v celých Košiciach, no bez možnosti nejakej väčšej
obsluhy s menším komfortom. Hamburgery sú, už
ako som aj spomínal viac než dobré. Dovolím si
povedať, že sú priam najlepšie v celých Košiciach.
Mojím favoritom je jednoznačne Dallas Double
Burger. Geronimo v OC Aupark ku každému hamburgeru dokonca ponúka hranolky zadarmo, čiže
veľký palec hore. Tak či onak, nesklame vás ani jedna
pobočka, ceny sú primerané, v Auparku dokonca na
pomery cien priemerných hamburgerov nižšie než u
konkurencie a chuťou vás zavedú priamo až do gastronomického neba.
Hlavná pobočka: Moldavská cesta 32, OC Atrium
Optima
Vedľajšia pobočka: Námestie osloboditeľov 1, OC
Aupark
To by bolo pre dnešné TOP 3 všetko. Chcem len
dodať, že reštaurácií s výbornými hamburgermi je
v Košiciach hneď niekoľko, no nemôžu sa tu všetky
zmestiť. Určite odporúčam aj hamburgery v Bistro
Tabačka, v Bayerovej Sladovni a aj v Dobrých Časoch.
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TETOVANIE ALEBO PREDSUDKY NAŠE
KAŽDODENNÉ

Tetovanie je dnes jedným z hlavných trendov
skrášľovania. Je to určitý druh kresby, pri ktorej sú
pomocou tetovacej ihly čiastočky atramentu alebo
iného farbiva nanášané pod kožu človeka.
Pôvod slova tetovanie sa obvykle odvodzuje od
tahitského slova „tatu“ alebo „tatau“, čo znamená
vyznačiť alebo vraziť. Tetovanie má pomerne dlhú
históriu. Mumifikované telo „Ötziho“ nájdené v
Alpách, ktorého vek sa odhaduje na 5300 rokov, má
tetovanie. Tento neolitický človek mal na svojom tele
malé paralelné čiary na nohách a v oblasti bedrového
kĺbu. Renesancia tetovania sa datuje približne od
roku 1770 v dobe dobývania južného Pacifiku kapitánom Jamesom Cookom. Až do prvej svetovej
vojny boli priekopníkmi tetovania najmä námorníci.
Rok čo rok ľudí s tetovaniami pribúda. Štatistické
odhady ukazujú, že každý siedmy obyvateľ Severnej
Ameriky má aspoň jednu alebo viac permanentných
ozdôb. Mnohé slávne osobnosti, športovci, speváci
predstavujú v tomto smere motiváciu a inšpiráciu.
Sú ľudia, ktorí si neváhajú pod ihlu ľahnúť bez
väčšieho rozmýšľania a vnímajú tetovanie ako prostriedok na pripomenutie si významných udalostí v živote, resp. vyjadrenie životnej filozofie. Nezriedka sú
však potom vnímaní negatívnou optikou od „netetovaných“. Rozčuľujú ich otravné otázky: „Bolelo to?“
, „Čo to symbolizuje?“, „Čo na to rodičia?“, „Koľko to
stálo?“, „Vieš si predstaviť, ako s tým budeš vyzerať, keď zostarneš?“ alebo dobre mienené rady
typu: „Dúfam, že v tom neplánuješ pokračovať!“, „To
je choroba!“
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Tetovanie so sebou prináša riziká lokálnej infekcie aj infekcie krvou prenosnými ochoreniami (ktoré
sú však pri tetovaní v salóne našťastie minimalizované), čo je nevyhnutné zohľadniť pred samotným
objednaním sa v salóne.
Novými rizikami, ktoré sa objavujú v správach zo
zahraničných pracovísk, je riziko rozvoja rakoviny súvisiace s obsahom niklu a chrómu, ktoré sú
považované za možné karcinogény. Riziko rozvoja rakoviny stúpa s väčšou potetovanou plochou
tela a je teda rozdiel, či má človek vytetovaný malý
nenápadný ornament, alebo potetovanú celú prednú
aj zadnú plochu hrudníka.
Záverom je dôležité podotknúť, že tetovaním sa z
človeka nestáva zloduch, voči ktorému by sme mali
mať predsudky. Je to každého osobný názor a prejav
slobodnej vôle. Rovnako ako to, či je niekto vegetarián, má prefarbené vlasy, či piercing. Je nešťastím
dnešnej doby, že nevieme rešpektovať odlišnosti a
sme akoby uväznení v stereotypoch.

Zuzana, kvarta B

TIPY, POZRITE SI
Aj vy sa občas nudíte? Radi by ste si niečo pozreli, popočúvali? Práve pre vás je teda tento článok.
TOP 5 PIESNÍ:
1. Martin Garrix &amp; Dua Lipa: SCARED TO BE
LONELY
2. Clean Bandit: SYMPHONY, feat. Zara Larsson
3. Imagine Dragons: BELIEVER
4. Kygo,Selena Gomez: IT AIN´T ME
5.S ystem Of A Down: LONELY DAY

ZAUJÍMAVOSTI

TOP 5 SERIÁLOV:
1. CHICAGO FIRE (JESSE SPENCER, MONICA
RAYMUND)
2. CHICAGO MED (COLIN DONNELL, NICK
GEHLFUSS)
3. DR.HOUSE/HOUSE M.D. (HUGH LAURIE,
JESSE SPENCER, JENNIFER MORRISON)
4. MODRÝ KÓD (JIŘÍ ŠTĚPNIČKA, EVA JOSEFÍKOVÁ)
5. NAŠI (MARIÁN MIEZGA, LUJZA GARAJOVÁ)

TOP 5 FILMOV:
1. TO/IT (HOROR, MYSTERIÓZNY THRILLER)
2. HRÁČI SO SMRŤOU/FLATLINERS (MYSTER.
THRILLER)
3.JEDNOTKA SAMOVRAHOV/SUICIDE SQUAD
4. PASAŽIERI/PASSENGERS (THRILLER)
5. POBREŽNÁ HLIADKA/BAYWATCH
(KOMÉDIA, THRILLER)

TOP 5 RELÁCIÍ:
1. TAKE ME OUT
2. DUEL
3. 5 PROTI 5
4. PEVNOSŤ BOYARD
5. CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?

TOP 5 REALITY SHOW:
1.KTO PREŽIJE: (MENO KRAJINY)
2.GEISSENOVCI
3.ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT
4.SÚDNA SIEŇ
5.ŠTYRI SVADBY

Matej, tercia C

KVÍZ (MILIONÁR)
Je ANGINA PECTORIS spojená s bolesťou hrdla?
Ktorou show sa preslávila zaspatá Simonka?
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ZAUJÍMAVOSTI

HUDOBNÉ APLIKÁCIE, KTORÉ MUSÍTE
SKÚSIŤ

Jango Radio (Android, iOS)
Táto aplikácia vám umožňuje neobmedzené
počúvanie vašich najobľúbenejších pesničiek, kdekoľvek a kedykoľvek. Je úplne zadarmo, bez akýchkoľvek reklám. Je k nej potrebný internet, no má veľa
plusov. Nájdete tam veľa playlistov, od aktuálnych
hitov 2017, cez chillovú hudbu až po hudbu 90-tych
rokov. Je to veľmi prehľadná a dobre zorganizovaná
appka. Určite odporúčam!

Tubidy (iOS, Android)
Šikovná aplikácia, ktorá je absolútne zadarmo!
Vyberiete si pesničky, ktoré sa vám páčia, potom ich
už len počúvate, aj bez prístupu na internet. Výber je
obrovský, nájdete tam pesničky z celého sveta!

Spotify (Android, iOS, Windows)
Myslím, že väčšina z vás túto aplikáciu veľmi
dobre pozná. Nie je potrebné ju nejako priblížiť.
Perfektne spracovaná, prehľadná, nájdete tam vážne
všetky druhy hudby od výmyslu sveta! Je potrebný
internet, no máte možnosť zaplatiť si premium za 6
eur mesačne. Z vlastných skúseností viem, že sa to
oplatí. Nemám čo vytknúť.

Deezer (iOS, Android)
Taktiež veľmi populárna appka! Perfektný vzhľad a
nekonečný výber hudby. Pripraví vám to najlepšie z
hudby už zo začiatku, stačí zadať váš obľúbený štýl a
zvyšok spraví Deezer! Počas počúvania viete označiť
pesničky, ktoré sa vám páčia a potom sa podľa toho
Deezer zariadí a nájde vám to viac a viac hudby, ktorá
by vás mohla zaujímať!
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Viki, sexta A

KNIHY - DNES

UMENIE

Čítanie. Pred niekoľkými desiatkami rokov
obľúbená zábava pre celú rodinu a dnes aktivita introvertov a ,,čudákov“. Otázkou však ostáva, prečo
to tak je? Čo sa za tie roky stalo, kvôli čomu sú knihy
len podložkou pod nohy?
Áno, svet sa mení, ľudia sa menia, menia sa
im hodnoty, no je to dôvod? Veľký podiel na tom
však majú dnešné moderné technológie. Keď si má
niekto vybrať medzi hraním svojej obľúbenej hry na
počítači a knihou, tak si, samozrejme, vyberie hru.
Čítanie nie je vôbec lákavé, rovnako aj nové poznatky. Knihy nám sprostredkúvajú toľko informácií, no
o tie nemá nik záujem. Radšej trávime čas hraním
často bezcieľnych hier, ktoré nás zbytočne oberajú o
čas a nielenže nám nič nedávajú, ale nás ešte oberajú
o dobrý zrak.

Prečo, aj keď tieto fakty poznáme, nesiahneme po
knihe? To je ten ďalší dôvod - všetci robíme len to, čo
ostatní, nie to, čo naozaj chceme.
Stále je tu však mnoho ľudí, ktorí radšej siahnu
po dobrej knihe. Užívajú si vôňu novotlačenej knihy,
sedia v pohodlnom kresle, popíjajú čaj a nechávajú
sa unášať prúdom slov, ktoré ich prenesú do inej reality. Toto je moja predstava ideálneho popoludnia,
len kniha a ja a ak sa k tomu pridá ešte dážď, je to tá
správna atmosféra.
Dúfam, že som týmito pár motivačnými vetami
prebudila v niekom knihomoľa a vášnivým čitateľom
pripravila plán na popoludnie.

Simonka, kvarta B
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UMENIE

KNIHY - RECENZIA

Názov: Mesto kostí
Autor: Cassandra Clare
Žáner: fantasy
Jedna z najlepších kníh, aké som dosiaľ čítala. Nenechala ma vydýchnuť od začiatku až do konca. Je
to kniha o dievčati menom Clary, ktorej matka celý
život tají jednu podstatnú vec ohľadom nej. Až keď
sa Clary začnú v živote diať čudné veci, začne niečo
tušiť. Raz keď so Simonom, jej najlepším kamarátom,
príde domov, nájde ho celý zdemolovaný a po jej
matke ani stopy. Začnú ju hľadať po byte a pritom ich
napadne stvorenie, aké predtým ešte nikdy nevideli. Zachráni ich mladý chlapec menom Jace. Až
keď sa Clary dostane do jeho rúk, odhalí celú svoju minulosť a zároveň začne budovať aj svoju novú
budúcnosť. Dostane sa s ním do inštitútu pre takých,
ako je ona. Začnú hľadať spolu jej matku aj za pomoci ďalších priateľov. Do cesty sa im postaví veľa
prekážok a nástrah. Na konci, keď nájdu jej matku,
Clary objaví aj svojho strateného otca. Matku síce
zachránia, ale stále je v spánku, do ktorého ju uvrhli.
Kniha má ďalších 5 dielov a k tomu aj bočné série.
Je veľmi pútavo písaná a už aj keď si myslite, že ste
z najhoršieho von, príde ešte niečo horšie. Pre mňa
veľmi úžasná kniha.

Názov: Jeden musí z kola von
Autor: M. J. Arlidge
Žáner: kriminálka
Táto kniha ma prinútila rozmýšľať o veciach, o
ktoré som predtým mysľou ani len nezakopla. Keď
som začala myslieť ako obeť, čo spravím pre svoju
záchranu, pre záchranu milovanej osoby, tak ma rozbolela hlava. Pár - Sam a Amy sa zobudia v opustenom bazéne bez šance dostať sa von. Posledné, čo si
pamätajú, je dodávka, ktorá im zastala pri diaľnici,
na ktorej stopovali. Potom sa ocitli v kachličkovom
väzení. Okrem nich tam je už iba zablokovaný mobil a zbraň. Ako sa neskôr dozvedia z telefonátu, po
ktorom sa mobil vybije, že v zbrani je jeden náboj.
Buď pre seba samého, alebo pre toho druhého. Inej
cesty neexistuje. V kapitolách z pohľadu obetí je dobre vidieť, ako pomaly prichádzajú o rozum a dôveru. Začiatočné zmýšľania o slobode sa rázom, po niekoľkých dňoch bez poriadneho jedla a vody, zmenia
na spôsoby, ako zlikvidovať toho druhého. Únosca
si naschvál vyberá obete, ktoré majú k sebe blízko.
Hlavná hrdinka, detektívka Helen Graceová, sa so
svojím tímom púšťa do tohto prípadu plnou silou.
No keď si myslia, že už únoscu majú, zmiznú ďalší
ľudia a prípad pokračuje ďalej. Kniha je písaná z viacerých pohľadov naraz.
Mám na vás otázku. S čím by ste sa rozlúčili? So
životom alebo so svedomím. Kniha nie je vhodná pre
mladších čitateľov kvôli výskytu násilia. Pre starších
vrelo odporúčam.
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Olívia, II. A

VLASTNÁ TVORBA

ZÁPISKY A DENNÍKY Z EBON HOLDU
-Prvý zápis (Obdobie po 2. vojne)

Tma. Všade je čierňava. Tma. Zrazu som pocítil teplo, akoby som sedel s rodinou pri ohni. Teplo telesné a
teplo duševné. Svetlo. Silné a prenikavé svetlo mi zasvietilo do očí. Nevidel som nič, len bielu farbu. A zrazu
som pocítil... NIČ. Moje city, spomienky sa vytratili. Pocit tepla bol preč. Zrazu len chlad a... NIČ! Prebral
som sa až na 2. deň v nejakej sále. Vysoký strop, tmavé steny a kosti. Počkať! Kosti? Keď som sa spamätal,
všimol som si, že nie som vo svojej koži. Oblečený v ťažkom plátennom brnení. A vtedy prišiel. Počul som
ho prichádzať. Otočil som sa a zbadal som vysokého muža s bielymi vlasmi, ktorému do tváre vidieť nebolo.
Jedinú časť jeho tváre, ktorú som mohol vidieť, boli jeho studené, priam vražedne ľadové oči. Odetý bol do
ťažkého brnenia, na ktorom mal rôzne ornamenty, ale najčastejšie lebky. Za sebou ťahal dlhý potrhaný plášť a
dlhý zvláštne svetielkujúci meč – Mrazivý smútok. Spadol som na kolená.
-Vstaň dieťa. Ničoho sa neboj. Vitaj v Pevnosti Ebonu. A taktiež vitaj do radov Temných Rytierov. Tvoj
tréning začne zajtra. Zatiaľ si odpočiň. Odpočiň si dobre, ... lebo je to poslednýkrát, čo oddychuješ.
Potom sa otočil a odkráčal, a ja som sa nezmohol ani na jedinú otázku.

-Druhý zápis (Výcvik)

Neviem zaspať. Nemám spomienky ani pocity. Ale, čo sa stalo? Čo tu robím? O pár hodín ma čaká výcvik,
aký, to ešte neviem, ale bojím sa ... Bojím sa toho, čo sa môže stať, keď nebudem schopný výcvik dokončiť .

(Ráno)

Tvrdý výcvik spočíva v spriatelení sa so svojím mečom. Ten si bolo treba osvojiť a samozrejme ukovať.
Neskôr po lekciách boja s mečom som mohol nadobudnúť prvé schopnosti. Šiel som za Otcom (teraz tak
voláme toho strašidelného s bielymi vlasmi) a
on nám dá určité schopnosti. Ja som od neho
dostal schopnosti mrazu. Neskôr som sa dostal
do prvého duelu s väzňom z Hordy a Aliancie.
V škole nás učili toto: Svet je nepriateľ, nikomu
never a svojim neubližuj. Keď som sa dostal z
tréningového centra na vrchné poschodie, zistil
som, že nie sme na zemi, že lietame! Tam som
mal dlhý rozhovor s Otcom, a môjmu začleneniu do družiny predchádzal tvrdý výcvik dole v
Dedine Zradcov. No nebol som priamo v Dedine Zradcov ale pred ňou... Plnil som rôzne úlohy... No najviac sa mi zdalo čudné to, že som
mal bojovať so staršími Temnými Rytiermi. Veď
svojim som ubližovať nemal. Ale poručil mi
to môj veliteľ, tak som to musel urobiť, či som
chcel, alebo nechcel. Viac ako polovicu súbojov
som vyhral, ale tie zvyšné boli otrasné porážky
s ešte viac otrasnými zraneniami. Našťastie mi hneď podali elixíry, ale aj tak sa necítim dobre, predsa zlomeniny by som mal liečiť dlhšie ako 10 min. No napriek tomu som to dokázal.
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VLASTNÁ TVORBA
-Tretí zápis (Prvá misia)

Dnes som dostal oznámenie o prvej misii. Preskúmať a získať informácie o Dedine Zradcov. Priniesť mám
plány útoku Aliancie. Ešte musím absolvovať výcvik jazdenia na koni a môže sa ísť. No na koňovi už jazdiť
viem, tak to by nemalo byť až tak zlé. Viac som sa mýliť nemohol. Kebyže jazdím na koňovi, je to v poriadku, ale teraz jazdím len na niečom, čo sa na koňa podobá. Je to len kostra koňa v ťažkom brnení a helmou s
rohami zakrútenými ako cap. Ťažko sa na nich jazdí, ale zvládol som to. Keď sme zlietavali dolu z Pevnosti
Ebonu, všimol som si, ako vyzerá. Je to akoby odtrhnutý vrch veže s kosťami po stranách. Tie kosti museli byť
jednoznačne dračie, lebo také veľké zviera hádam ani neexistuje. Ďalej som si všimol toho, že na Pevnosti sú
taktiež 2 balkóny. Na vrchu jej samotnej je velikánske Oko. Bolo to vševidiace oko, ktoré vládlo nad samotným Otcom. Postupne som zlietaval dolu a keď som pristál, nasadol som na koňa a cválal. Dostal som sa do
neďalekej krypty, kam ma poslal Otec. Tam na mňa čakala moja spoločníčka a vedúca výcviku Dawiera Svetlozlodejka. Najprv sme si do oka nepadli, ale potom zistila, že sa so mňa môže stať dobrý bojovník. Keď som
vošiel do krypty, zľakol som sa. Boli tam obrovské kostry a Ghúlovia (mŕtve príšery povolané, aby nám slúžili). Dostali sme inštrukcie, mapy a plány budov, elixír neviditeľnosti a sily. Dokonca som dostal prvé runy, aby
som mohol používať základné kúzla, ako napríklad Chladný dotyk a Chorobu mrazu. Vypili sme elixír a šli
sme na to. Najprv sme museli prejsť okolo stráží, samozrejme, keďže som nováčik, tak som nevedel, čo je to
vlastne elixír. A tak som začal bojovať, ale pani Dawiera mi pomohla a spoločne sme to dali. Plány útoku boli
na stole náčelníka Dediny. Zobrali sme ich a len vtedy sa začala reálna bitka, došiel nám elixír. Prvýkrát, keď
som použil Chladný dotyk, som ostal zmrazený mojou mocou. Lenže energia rún sa rýchlo míňala a dlho
doplňovala, takže sme sa striedali v boji s pani Dawierou. Vďaka nej sme to prežili, keďže jej schopnosti presahovali tie moje. Jej potenciálom bola Krv a mojím Chlad. Ako Temný Rytier ste sa delili podľa potenciálu
na tri skupiny:
Krvavý - hlavné jednotky a medici
Chladný - zásobné jednotky a stredná línia
Znesvätený - zadná línia (dokážu ovládať Gúlov a Chrliče)

-Štvrtý zápis (Posledná skúška)

Dnes sa má ukončiť môj výcvik. Ráno sme boli všetci nováčikovia zvolaní aj so svojimi vedúcimi výcviku k
Otcovi, ktorý ako obvykle stál na kraji Pevnosti a hľadel do diaľky. Odklonil svoj pohľad a začal rozprávať:
-Dnes je najdôležitejší deň vo vašom živote. Dnes si vyberiem koho z vás odvrhneme a koho prijmeme do
rádu Temných rytierov. Každý jeden z vás podstúpi skúšku mysle, sily.
Nepoviem vám presne, čo to je. Každý z vás ma prideleného jedného
ochrancu (myslel tým pani Dawieru),
ktorý vás odprevadí na miesto konania skúšky. Tam dostanete obálku s
inštrukciami, ktoré musíte splniť do
dnešného večera, kedy si vás znovu
zvolám a vaši ochrancovia mi podajú
podrobné hlásenie, ako sa vám darilo
v skúške.
Keď dorozprával, udelil nám dopoludnia voľno, popoludní sa máme
stretnúť s ochrancami a ísť na to
miesto. Som strašne zvedavý, ako to
dopadne.
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Erik a Adam, I. A

RECEPTY

VANILKOVÉ ROŽKY
INAK

KOKOSOVÉ
POKUŠENIE
Potrebujeme:
250g práškový cukor
125g maslo
125g strúhaný kokos
100g polohrubá múka
1 KL kypriaci prášok do pečiva

Potrebujeme:

50 g čokoládová poleva na ozdobenie

100 g maslo

Postup:

140 g celozrnná špaldová múka

Z cukru, múky, kokosu, práškového cukru, masla a kypriaceho prášku vypracujeme cesto, ktorým
plníme formičky. Koláčiky pečieme vo vyhriatej
rúre pri 150°C cca 10-15 minút do zlatista. Upečené
koláčiky ozdobíme čokoládovou polevou.

70 g vlašské orechy mleté
datlový sirup
cukor stéviový
vanilkový struk
1 žĺtok
Postup:
Múku, maslo, žĺtok a mleté vlašské orechy s datľovým
sirupom (podľa chuti) spracujeme na cesto. Necháme
odstáť 2-3 hodiny. Keď cesto vyberieme, robíme malé
rožteky, ktoré naukladáme na plech s papierom a
pečieme v rúre do zlatista pri 180 °C asi 10 minút.
Po upečení obalíme v stéviovom cukre zmiešanom s
pravou vanilkou.

Viki, septima
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