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Milí naši čitatelia!

 Jar už začala klopať na dvere alebo inak pove-
dané na „alejácku” bránu a my sa ocitáme v poslednom 
štvrťroku tohto školského roka. 
 Musíme uznať, že to zbehlo až príliš rýchlo a ani 
sa nenazdáme a bude tu zas leto. Dopredu vám všetkým 
chceme popriať pekné a zážitkové leto. 
 V túto poslednú etapu tohto školského roka vám 
znova prinášame rôzne tipy na výlety po okolí, filmové 
a knižné inšpirácie a info o škole v našom školskom 
časopise.
 Veríme, že sa vám náš časopis bude aj tentokrát 
páčiť a dodá aspoň trochu sily do tejto poslednej časti 
roka. 
 Príjemné prázdniny vám praje celá redakčná 
rada.

Redakčná rada

Úvodník

Vydáva: Gymnázium Alejová 1 v  Košiciach pod ve-
dením PaedDr. Heleny Duffekovej.

Časopis XY 2018

Kopírovanie alebo rozširovanie akejkoľvek časti časopi-
su sa povoľuje výhradne so súhlasom redakcie.

Články nemusia prezentovať stanovisko redakcie.

Facebook stránka:
htpps://www.fafebook.com/casopisy/?tret=ts

Webová stránka školy:
www.galeje.sk/aktivity/casopisy/casopis-xy/

Webová stránka casopisu XY:
www.casopisxy.sk
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Ak chceš získať kupón +1 bod, 
musíš sa k nemu dopracovať. 
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Čítaj pozorne a nájdeš.

Veľa šťastia !



 5. februára sme sa my, žiaci tercií A, B a C 
stretli pred školou naobliekaní v lyžiarskych bundách 
s veľkými kuframi a lyžami po boku, no s radostným 
výrazom v tvári.
 Nedočkavo sme vystávali, čakajúc na nástup. Po 
menšej časovej odchýlke (spôsobenej priveľmi veľkými 
kuframi a malým batožinovým priestorom) sme na 
týždeň dali „zbohom“  rodičom a konečne nastúpili do 
autobusu. Aj keď sme všetci vstávali zavčasu a nebolo 
ani desať hodín, nálada v autobuse bola až nadmerne 
živá. Išli sme predsa na lyžiarsky! 
 Cesta nám však, našťastie, ubehla rýchlo, no a 
my... My sme dvadsať minút po príchode vonku mrzli. 
Na to, že sme boli vzdialení od Košíc len hodinu cesty, 
bola to obrovská zmena počasia. Postupne sme potom 
vchádzali a vybrali sa do izieb. 

 Po dlhšom dohadovaní sa sme skončili v izbe 
šesť dievčat. Neboli sme z toho ktovieako nadšené, 
keďže sme všetky očakávali niečo iné, ale zvykli sme si 
a myslím, že budem hovoriť za všetkých, ak poviem, že 
sme to na konci neľutovali. 
 Tých päť dní strávených lyžovaním sa so 
spolužiakmi ubehlo ako voda. Bol to krátky čas, no i 
tak nám priniesol toho veľa. Veľa nových zážitkov, ktoré 
ostanú navždy v našich spomienkach. Čo viac dodať? 
Asi nič. Slová nestačia. To musíte jednoducho zažiť...

Lyžiarsky zájazd

Erika, sekunda A

ZO ŠKOLY

4



 Valentín. Komerčný sviatok alebo aspoň jeden 
deň v roku, vyhradený na lásku? 
 Odpoveď poznáte sami. Tak, ako aj pominulé 
roky, žiacka školská rada zorganizovala Valentín na 
pôde našej školy. Dňa 14. 2. 2018 (streda) sa po chod-
bách šírila láska, tajní ctitelia mali možnosť v podobe 
valentínskej pošty vyjadriť lásku tomu, koho majú už 
dlho radi. Či malé gymnázium, alebo veľké, všetci mali 
možnosť osláviť tento deň. 
 Počas 4. hodiny naši poslíčkovia lásky rozdali 
valentínky a sladké odmeny pre tých, ktorí mali v tento 
deň oblečené niečo rúžové alebo so srdiečkovým vzo-
rom. 

Dáša, sexta B
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 Tento rok, ste od našich žiakov zo sexty A 
(Stanislav Jochman a Matej Mravec) mali možnosť 
kúpiť vlastnoručne vyrezávané srdiečko, ktoré sú nielen 
tematicky, ale aj esteticky vhodné ako darček pre nieko-
ho, koho máme radi. 
 Sme veľmi radi, že aj tento rok sa na našej škole 
zachovala táto tradícia a žiaci sa nebáli prejaviť lásku, 
pretože v dnešnej dobe je lásky málo.  
 Valentín je už na našej škole každoročne spojený 
s Alejáckou črievičkou. Fotodokumentáciu prinášame 
na tejto strane.

Valentín na Alejovej



 V dňoch 13 a 14. marca sme sa v kine Úsmev 
zúčastnili poučného vystúpenia o kyberšikane, teda, ak 
sa to dá nazvať poučným. Plní očakávania, že sa doz-
vieme niečo nové o tomto probléme, sme dostali uši 
trhajúcu hudbu, informácie, o ktorých sme už dávno 
vedeli alebo sa zdali nepravdivé, propagáciu speváka a 
bolesť hlavy. 
 Vystúpenie nám viacerým prišlo ako veľká im-
provizácia. Skákanie do reči, nesúlad v scenári (ak teda 
nejaký bol), pesničky, ktoré nemali s témou vystúpe-
nia nič spoločné, gitaru, ktorú hádam bolo počuť aj o 
niekoľko blokov ďalej, boli body, ktoré nás sprevádzali 
celým vystúpením. 
 Ako som už spomínala, informácie, ktoré 
nám ponúkali, sme už poznali alebo sa zdali až príliš 
pritiahnuté za vlasy. No vrcholom boli ich otázky, či 
niekto z nás kyberšikanu zažil, dokonca ani učitelia sa 
tejto otázke nevedeli vyhnúť. 
 Klavirista, ktorého celé vystúpenie nebolo kvôli 
gitare ani počuť, behal po sále a pýtal sa, podľa mňa, 
dosť chúlostivé otázky. Ani to, že im nikto odpove-
dať nechcel, ich neodradilo. Vystúpenie, aj po zhod-
notení inými študentmi, by som hodnotila ako nudné, 
nezáživné a za cenu 2 € príliš drahé. 
 Ako náhradnú alternatívnu by som navrhovala 
kino alebo štátne divadlo, niečo čo má úroveň a aspoň 
jednu generálku za sebou. 
 Taktiež som sa pýtala našich žiakov, ktorí boli 
na koncerte, ako sa im páčilo:

Olívia, II. A
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Respondent č. 1
Ako sa ti páčil koncert?
Vôbec. Za tú cenu som čakal/a viac, ako to, čo som do-
stal/a. Škola už mala lepšie koncerty.
Keby bolo na tebe, kam by si šiel/šla?
Do Štátneho divadla, najlepšie na veselohru alebo 
komédiu.
Respondent č. 2
Ako sa ti páčil koncert?
Polovicu informácií som už vedel/a predtým. Bola to 
pre mňa nuda.
Keby bolo na tebe, kam by si šiel/šla?
Určite do kina! Sci-fi žáner by bol najlepší!
Respondent č. 3
Ako sa ti páčil koncert?
Jediné, čo sa mi tam páčilo, boli príbehy, no neviem, či 
sa im dalo veriť. Texty pesničiek mi prišli úplne od veci.
Keby bolo na tebe, kam by si šiel/šla?
Čokoľvek, kino, divadlo...chce to väčší kultúrny zážitok.
Respondent č. 4
Ako sa ti páčil koncert?
Bolo to nudné, nezaujímavé, nezobral/a som si z toho 
žiadne ponaučenie. 
Keby bolo na tebe, kam by si šiel/šla?
Asi najskôr do kina na komédiu.  
 Ako si môžeme všimnúť, tak reakcie boli 
negatívne. Ja osobne by som tiež navrhovala kino ale-
bo divadlo. Do kina nám platia aj vzdelávacie poukazy, 
ktoré dostávame počas školského roka. No rozhodnutie 
stále ostáva na vedení školy. Je iba na nich, či si vypoču-
jú naše návrhy, alebo nie. Dúfajme, že áno.

Prianie vs Realita



 Dva mesiace ubehli ako voda a v druhej/ pos-
lednej časti sme mali odprezentovať naše projekty. 
Počas prezentácie jednotlivých projektov sme si mali 
vybrať tri najlepšie projekty. Výsledky sme sa dozvede-
li počas galavečera, na ktorom sme ostali úplne prek-
vapení. Tomáš Pavlík a jeho skutočne nápomocný, neu-
veriteľne náročný projekt na pomoc chorému pánovi 
obsadil druhé miesto. Ja s Daliborom sme obsadili prvé 
miesto za náš projekt ARTSUPPORT (viac sa dočítate 
v nasledujúcom článku), čo sme nečakali a za to miesto 
sme veľmi vďační. 
 Školením vládla príjemná atmosféra a dovoľu-
jem si aj za Tomáša a Dalibora poznamenať, že sme si to 
veľmi užili a určite nám to dalo veľa nových skúseností 
a zážitkov do života. 

Dáša, sexta B
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 V mesiacoch február (16. - 18.) a apríl (13. - 
15.) 2018 sme sa ja (Dáša Popovičová, sexta B), Dalibor 
Bernár (kvinta A) a Tomáš Pavlík (kvinta A) zúčastnili 
školenia, ktoré organizuje organizácia pre študentov - 
IUVENTA. 
 Školenie „Projekt je zmena” má dve fázy 
v podobe dvoch víkendov. Počas prvej časti školitelia 
(Veronika Hudáková a Slavomír Gál) oboznamujú a 
učia skupinu študentov vo veku 15-17, ako pracovať 
v tíme, nové marketingové pojmy, organizácie, ktoré 
im môžu pomôcť v realizácii projektu. Zaujímavou a 
hravou formou nás zosúladili a na konci prvej časti sme 
už vedeli, na akom projekte budeme pracovať najbližšie 
2 mesiace (samozrejme, že záleží na veľkosti projektu).

„Projekt je zmena”



 Ahojte! Chceli by sme vám povedať pár slov o 
našom začínajúcom projekte ARTSUPPORT, ktorého 
členmi sú Dáša Popovičová (sexta B), Dalibor Bernár 
(kvinta A) a Oliver Szabo (sexta B). 

 Projekt a jeho aktivitu môžete sledovať na art-
supportsk.blogspot.sk a taktiež aj na instagrame 
artsupport.sk. 
 Dúfame, že vás tento projekt zaujal a prečítate/ 
pozriete si o ňom viac na blogu. 
 Ak si začínajúci umelec (maliar/ka, hudobník/
čka, tanečník/čka, atď.) neboj sa ukázať a spropagovať 
svoj talent na ARTSUPPORT, veľmi radi ťa podporíme! 

Dáša, sexta B
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 Skontaktovať sa s nami môžeš či už osobne, ale-
bo na mail youngartsouls@gmail.com.
 Tento projekt, ako už z názvu vyplýva, je o 
umení, jeho rôznorodosti, dôležitosti a voľnosti, ktorú 
ponúka tento pojem. Chceme vám priblížiť túto oblasť 
podrobnejšie, čo ponúka, ako je to na Slovensku, kde a 
kedy môžete sledovať rôzne formy umenia v Košiciach. 
 Pýtate sa, prečo support (podpora)? Pre-
tože týmto projektom chceme podporiť, respektíve 
poskytnúť platformu na realizáciu, propagáciu pre 
mladých začínajúcich umelcov žijúcich na Slovensku. 

ARTSUPPORT



  Nie je to tak dávno, čo občania po prvýkrát vyš-
li do ulíc, aby vyslovili svoj nesúhlas s našou vládou a 
postavili sa na podporu neodpustiteľného činu,  ktorý 
bol spáchaný na Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici 
Martiny Kušnírovej.
 Na prvý pochod, ktorý sa uskutočnil 9. marca 
prišlo už len v Košiciach okolo 15 000 ľudí. Pochod 
sa začal krátko po 17:00 hod., viac ako 10 000 ľudí 
prešlo po Hlavnej ulici od Štátnej vedeckej knižnice 
k obchodnému domu Tesco a naspäť k Dolnej bráne, 
kde na pódiu vystúpili viacerí rečníci – herci, novinári, 
zástupcovia učiteľov a študentov, rímsko-katolícky 
kňaz Peter Gombita či kazateľ Cirkvi bratskej a spiso-
vateľ Daniel Pastirčák. 
 Bola som prekvapená, že na pochode ste mohli 
zastihnúť naozaj každú vekovú kategóriu. „Potrebu-
jeme novú šancu pre slušné a spravodlivé Slovensko, 
a preto požadujeme predčasné voľby. Toto je momentálne 
jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí 
v štát. Jediná možnosť, ako vrátiť politike slušnosť,“ 
vyhlásili vopred organizátori ešte pred samotným 
konaním protestov. 
 Bolo úžasné vidieť, ako o budúcnosť štátu bojo-
vali ako mladší tak i starší. Samozrejme, nebolo to celé 
len o našej vláde, ale aj o vražde dvoch nevinných ľudí. 
„Bojovali za nás a za to, aby sa tu človek konečne naučil 
hovoriť pravdu!“ takéto vety sa ozývali z pódia pri Dol-
nej Bráne. 

Pochod  v Košiciach 9. 3. za Jána Kuciaka 
a Martinu Kušnírovú

Alexandra, II.A
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 Protest ubehol v pokoji a bez násilných zásahov. 
Boli sme naozaj slušní. 
 Prešiel týždeň a občania sa opätovne zhromaž-
dili pri Dolnej bráne. Hojný počet ľudí neodradilo ani 
nepriaznivé počasie. Tentoraz sme si mali možnosť vy-
počuť smutné príbehy občanov, ktorí sa snažili o šírenie 
pravdy a zmene k lepšiemu, no namiesto uznania sa im 
dostalo vyhrážanie a násilné umlčanie. 
 Medzi najočakávanejšie vystúpenie však patri-
lo vystúpenie mamy Martiny Kušnírovej, Zlatice 
Kušnírovej. ,,Žiadam všetkých, aby nás podporili, aby 
sa spravodlivo vyšetrila vražda. My sme pripravova-
li svadbu a nie pohreb,” uviedla pred tisíckami zhro-
maždených Zlatica Kušnírová. Netreba azda dodať, 
že jej slová sa nám vrývali do pamäti a v očiach sa 
nám hromadili slzy. Protest znovu prebehol v pokoji 
a v smutnom súhlase.
 Protesty, ktoré boli a ešte budú, neboli a 
neprídu nazmar. Nevyhnali sme len politikov z ich 
veľkých trónov, ale dokázali sme, že sa stále vieme 
spojiť, že vieme bojovať za jednu vec a čo je hlavné, že 
popravenie dvoch mladých ľudí kvôli moci nebude ig-
norované a hlavne nebude zabudnuté. Pretože či štu-
dent, či pracovník, alebo dôchodca, všetci vieme jedno 
– pravda nesmie byť umlčaná.

Protesty v uliciach



 Existuje projekt, ktorý sa volá Cestovateľské 
kino a vďaka nemu vieme „navštíviť” nejakú krajinu 
z pohodlia sedačky v kine. Prevedie nás rôznymi kra-
jinami, kultúrami pomocou ľudí, ktorí tam nie raz už 
boli a vedia zaujímavou formou vďaka videám, fot-
kám a poznatkom odprezentovať daný kút sveta, či už 
z histórie, zvykov, alebo každodenného života. Tento 
projekt ma oslovil hneď, keď som na facebook-u uvi-
dela túto udalosť. Zatiaľ som bola s mojím kamarátom 
a spoluredaktorom na 2 takýchto kinách a chystáme sa 
na ďalšie.   
 Prvým bola KUBA, ktorá ma maximálne oslo-
vila. Pani cestovateľka, ktorá nás ten večer „sprevádzala 
Kubou”, bola náramne vtipná a úplne sme sa do toho 
vžili. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí napríklad o 
tom, ako vzniklo daiquiri, o Ernestovi Hemingway-ovi 
a jeho bare na Havane, ale aj o miestnej kultúre, o 
tom, ako ľudia chodia na Ladách, pretože ju vie každý 
opraviť, či už zdrátovať, alebo dokonca použiť drevo. 
Taktiež sme sa dozvedeli, prečo sa miesto, kde sa vylo-
dili Američania, volá Zátoka svíň a mnoho ďalšie. 
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Ako sa na pár hodín ocitnúť v inej 
krajine?

 Veľmi sa mi páčilo, že na takomto projekte sme 
boli aj s našou školou, a to konkrétne o Vietname. Mys-
lím, že či príman, alebo oktávan ostali celú tú hodinku 
ticho a len pozorovali, boli úplne vžití a naučili sa aj 
nové veci. Určite by každý študent ocenil viac, keby 
sme na takéto kiná alebo druhy akcií chodili častejšie 
a nahradili možno nejaké iné predstavenia.
 Na druhom cestovateľskom kine sme boli takis-
to spolu a toto cestovateľské kino sa nieslo v duchu 
Severnej Kórei. Plný očakávaní sme prišli už na naše 
tretie cestovateľské kino. Dnes nám však ale prednášal 
pán, ktorý bol v Severnej Kórei už dvakrát. Hovoril 
nám o jedinej krajine na svete, v ktorej dodnes panuje 
komunistický totalitný režim. Bolo nám hneď jasné, že 
v takomto duchu sa bude niesť aj celá jeho prezentácia.



 

 Videli sme, ako vyzerá najstráženejšia hranica 
na svete medzi Severnou a Južnou Kóreou, ako vyzerá 
napríklad taká nemocnica, ktorá ani nebola určená pre 
ľudí, ale fungovala skôr ako výstava v múzeu pre turis-
tov a nič v nej nebolo reálne, najdôležitejšiu diaľnicu, 
na ktorej nebolo aj niekoľko kilometrov jedno jediné 
auto, ako vyzerá napríklad taký vidiek, kde nefunguje  
20 hodín denne elektrina a ľudia tu zarábajú 20 dolárov 
za mesiac. Videli sme všetko možné, no od reality, na 
ktorú sme v našom svete zvyknutí, to malo viac ako 
ďaleko. 
 V kine Úsmev sme boli už po tretí raz a chystáme 
sa aj na najbližšie cestovateľské kino o Islande. Myšlien-
ka šírenia rôznorodých kultúr sa nám veľmi páči a bolo 
by super, ak by sme na takéto predstavenia chodili aj 
zo školy. Myslím si, že takáto forma predstavenia by sa 
žiakom páčila omnoho viac. 
 A kto by chcel ísť na predstavenie pomimo ško-
ly, každý mesiac sa jedno koná v kine Úsmev o 20:00 
hod. večer, poprípade, ak je predstavenie vypredané, 
je aj jedno pridané premietanie o 17:00 hod. Každý 
mesiac máte teda príležitosť spoznať novú kultúru a 
pridať sa k šíreniu zážitku o exotických a netypických 
krajinách po celom svete.

Wejja, septima
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 Jeho rozprávanie bolo uvoľnené, sem-tam 
zaznel aj nejaký vtip, no to, čo sme videli na fotkách, 
nebolo už také smiešne. Krajina bola celá zakrytá 
smútkom a nešťastím, ľudia boli smutní, no pred 
foťákmi, ktoré mimochodom videli asi prvýkrát v ži-
vote, sa museli tváriť ako najšťastnejší ľudia na svete. 
Celé hlavné mesto Pyongyang bolo zakryté v smútku, 
bolo ľudoprázdne, bez nejakej dopravy, bolo v skrat-
ke mŕtve. Častokrát nám dokonca prednášajúci pove-
dal, že si vyfotil niečo, čo bolo neprípustné pre režim, 
tak to musel zmazať a urobiť si takú fotku, ktorú by 
prezentoval pred svetom tak, aby odzrkadľovala na-
jlepšie fungujúci režim na svete. Aj keď pravda bola 
opakom.



 V mojej novej rubrike vám budem prinášať zau-
jímavé tipy na výlety na Slovensku.
 Tentokrát som sa vybrala do Muránskej planiny 
na Prednú Horu. Samozrejme, nenarážam na liečebňu, 
ktorá tam je. Hovorím o novoprerobenej budove na 
Prednej Hore, kde sa nachádza vynikajúci wellness s 
jedinečnými saunami a prvotnými masážami. 
 Okrem toho má Predná Hora vlastný pivovar, 
kde varí vlastné druhy piva. 

Daniela, septima
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 Ubytovanie a strava je samozrejmosť, buď pria-
mo v hoteli, alebo v okolí, kde sa nachádzajú chatky. V 
zime je v blízkosti lyžiarske stredisko Télgart. V lete je 
veľa možností na turistiku ako Muránsky hrad, Kráľova 
hoľa alebo možnosti cyklistiky po okolitých kopcoch. 
 V každom ročnom období sa dá nájsť veľa zau-
jímavostí v okolí, keďže je to národný park a koná sa 
tam veľa festivalov a jarmokov. Každý, kto chce zažiť iný 
kraj, iný mrav, ako sa hovorí, tak toto je správna voľba. 

Predná Hora



 Toto dielo je od Antona P. Čechova. Je jasné ako 
prvé vám zíde na um povinné čítanie, ale je to jedno 
z jeho najznámejších diel. 
 Táto dráma, pardón komédia, pretože Čechov 
trval na tom, aby jeho drámy boli označované ako 
komédie, teda podľa môjho názoru komédia života - je 
o premárnených osudoch, o vzťahoch a realite o nich, o 
snoch a prebudení. 
 Po všetkom, čo si Ujo Váňa prežije a uvedomí, 
spozná holú pravdu. 
 Myslím, že toto predstavenie dozaista stojí zato 
a určite by ste ho mali vidieť v Štátnom divadle. 
 Hrali ho 29. 4. 2018 o 16:00 hod., ale  hrajú aj ďalšie 
4 termíny, ktoré nájdete na stránke štátneho divadla 
alebo na www.navstevnik.sk. 

Predstavenie: Ujo Váňa

Wejja, septima

NENECHAJTE SI UJSŤ
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TVORIVÝ ATELIÉR 
v Múzeu Vojtecha Löfflera?

 Verím, že na našej super škole sú aj umelecké a 
nielen matematické duše, ktoré by si chceli zamaľovať, a 
to priamo v našom Košickom múzeu. Určite sa naučíte 
niečo nové, spoznáte nových kamarátov, zdokonalíte 
svoje kresby alebo možno už dlho rozmýšľate, že by 
ste sa chceli naučiť kresliť a maľovať. Tak teraz máte 
možnosť! 
 VEČERNÁ KRESBA je každú stredu od 17:00 do 
19:00 (portréty) a je to kresba a maľba pre pokročilých 
a začiatočníkov. 
 Ďalší program sú TVORIVÉ NEDELE a to 
14:00 – 15:30 hod. - kreslenie pre deti a 15:30 – 17:00 
hod. - kreslenie pre dospelých. 
 Program tvorivých dielní je aktualizovaný na 
webstránke múzea. Cena výtvarných akcií je 2€. 



 Hula sa už niekoľko rokov venuje maľbe, pôsobí 
a žije v Bratislave. Intenzívne sa začala venovať ume-
niu pred ôsmimi rokmi nástupom na vysokú školu. Jej 
obrazy sa síce niekomu môžu zdať kontraverzné či pro-
vokujúce a veľa ľudí si možno povie, že chce len šokovať 
iných. 
 No Hulin cieľ to nikdy nebol. Počas svojej tvor-
by mala rôzne obdobia, ale žiadne z nich by neopísala 
tak, že chcela šokovať. Jej skutočným cieľom je sa stále 
posúvať ďalej vo svojej práci, nikdy nechce zastať v 
istom momente a maľovať len to, čo má odskúšané, že 
sa iným páči. Okrem toho chce neustále rozširovať svo-
je obzory a nachádzať rôzne inšpirácie.
 Teraz je ňou hudba a jej malé vymyslené 
vesmírne svety. Vedie aj vlastné výtvarné kurzy a je 
presvedčená, že kresliť alebo maľovať sa dokáže naučiť 
každý. No podstatné je do umenia vkladať niečo vlastné 
a záleží aj na tom, na aký stupeň vie daný človek svo-
ju prácu povýšiť. Čo sa týka vzniku jej diel, prebieha 
to väčšinou tak, že ak dostane chuť maľovať, posadí sa 
k plátnu a začne. Niekedy ho dokončí hoci aj za deň, 
inokedy má rozrobených viacero obrazov a čaká na 
správnu vlnu, vždy je to pri procese trochu iné. 

 Jej obrazy zobrazujú krásu, mladosť a jej diela 
pôsobia presvedčivo a rozhodne vo vás vzbudia záujem. 
Taktiež má výstavy v rôznych mestách na Slovensku. 
Jednu z nich som si bola pozrieť na vlastné oči a naozaj 
odporúčam jednu z nich navštíviť, ak máte možnosť.  
Taktiež sa jej obrazy objavili aj na veľmi populárnom 
podujatí medzi mladými ľuďmi - Fashion Dealã. 
 Jej tvorbu pekne popísal Peter Markovič: ,,Hula 
neklame a nepredstiera, maľuje seba, svoj svet a seba vo 
svojom svete.”
Hulin eshop: hulaworld.sk

Skvelá slovenská maliarka Hula

Soňa, septima

UMENIE
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 So záujmom som si prečítala knihu Danah Boy-
dovej Je to zložitejšie ALEBO  Sociálny život tínedžerov 
na sociálnych sieťach vydanú v Spojených štátoch 
amerických v r. 2014 a v českom preklade vo vyda-
vateľstve Akropolis  v roku 2017. 
 Danah Boydová (nar. 1977) je americká so-
ciologička, ktorá sa zameriava najmä na používanie 
moderných komunikačných technológií mládežou. V 
knihe sa venuje predovšetkým vyvráteniu najčastejších 
mýtov, ktoré  s používaním sociálnych médií súvisia. 
Niekoľko rokov pred vydaním knihy trávila v teréne 
rozhovormi s mládežou. 
 Cieľom jej práce bolo, aby sa prekonali stereoty-
py a mýty spojené s tínedžermi, ktorí používajú sociálne 
siete typu Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. 
Prečítanie knihy by podľa môjho názoru upokojilo veľa 
rodičov, učiteľov a iných autorít, ktorí trpia obavou o 
svoje dospievajúce deti v súvislosti s používaním týchto 
technológií. Ak vidia svoje dieťa opakovane kontrolovať 
svoj účet/účty na týchto sieťach, obávajú sa, že ide o 
závislosť na internete alebo mrhanie časom. Z pohľa-
du mládeže však ide o náhradné verejné priestory, kde 
sa môžu stretnúť so svojimi vrstovníkmi bez toho, aby 
opustili svoj domov. 
 Boydová tvrdí, že mladých ľudí nezaujímajú pr-
votne komunikačné technológie ako také, ale možnos-
ti ich využitia a na sieťach si nezriedka hľadajú/snažia 
udržať priateľov. Pomocou sociálnej siete udržiavajú 
spoločenské kontakty. 
 Situácia sa totiž v posledných rokoch veľmi 
zmenila. V USA a mnohých krajinách západnej Eu-
rópy sú deti málokedy samy vonku po zotmení. Naviac 
rodičia veľmi často svoje deti neúmerne zamestnávajú 
rozličnými krúžkami  a mimoškolskými aktivitami a na 
kontakty s kamarátmi sa im nezvýši veľa času. Prostred-
níctvom sociálnych sietí si tínedžer dokáže nájsť ľudí, 
ktorí majú rovnaký koníček, sú fanúšikmi rovnakej 
hudobnej skupiny, herca, filmu, a pritom sa

Zuzana, kvarta B
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Je to zložitejšie ALEBO  Sociálny život 
tínedžerov na sociálnych sieťach

vyhnú posmeškom okolia, ktoré danú problematiku 
neuznáva alebo ňou dokonca opovrhuje. 
 Mnoho rodičov sa obáva, že ich dieťa sa na 
sieti správa nezodpovedne, hazarduje so svojimi osob-
nými údajmi, vystavuje sa riziku šikany či zneužitia. 
Tínedžeri si často veľmi zámerne zmenia dátum naro-
denia či identitu (napr. označenie prezývkou) práve 
preto, aby si chránili svoje súkromie. Nezriedka ko-

mentujú situácie skratkami alebo narážkami na situá-
cie, ktorými rozumejú len zasvätení. Kto chce poslať 
fotografiu a nechce, aby navždy ostala na Facebooku, 
použije službu Snapchat, ktorá ju zmaže, keď ju adresát 
videl. Tínedžer je v komunikácii na sociálnych sieťach 
oveľa skúsenejší ako jeho rodič. 
 Boydová uskutočnila svoj výskum v Spojených 
štátoch amerických, teda prostredí, ktoré nie je totožné 
s európskym. Napriek tomu pomáha pochopiť, čo láka 
mladých ľudí k virtuálnemu priestoru. Je to najmä sna-
ha hľadať si priateľov a zároveň si budovať nezávislosť 
na rodičoch. Dospelí, ktorí ich budú na tomto úteku 
prenasledovať, by si mali uvedomiť, že tínedžerov k 
tomu vlastne nútia. JE TO ZLOŽITEJŠIE ako si myslia.      



 Hovorí sa, že netreba súdiť knihu podľa oba-
lu, avšak obal prózy Valčík stromov a oblohy na prvý 
pohľad upúta oko čitateľa pri výbere knihy. 
 Román napísal francúzsky spisovateľ a scenáris-
ta Jean-Michel Guenassia. Približuje nám v ňom život 
maliara, ktorému sa nedarilo predávať svoje obrazy, 
pretože boli iné ako tie, na ktoré boli ľudia na konci 
19. storočia zvyknutí. Autor sa vyjadruje, že najťažšie 
je v knihe opísať hudbu a výtvarné umenie. Preto aj 
názov diela je popis jedného z Goghových obrazov, kde
chcel spisovateľ vyzdvihnúť intenzitu maliarovho ume-
nia, nie len jedného obrazu (Gešvantner, 2017, s. 45). 
 Román je písaný z pohľadu mladej 19-ročnej 
Marguerite, ktorá žije so svojím otcom a mladším 
bratom Paulom. Otec dievčaťa pracuje ako lekár a 
jeho hlavným cieľom je, aby dcéra pokračovala v jeho 
šľapajách. Počas hektického leta plného ich hádok 
a rozporov, prichádza do života Marguerite jasné svet-
lo, ktoré zmení jej plány na útek do New Yorku, kde 
chce študovať umenie. To svetlo je samotný maliar 
Vincent van Gogh. Guenassia v knihe opisuje posledné 
roky Vincenta, jeho liečbu a, povedzme, úlet v podobe 
zamilovania sa do mladého dievčaťa, ktoré videlo jeho 
talent, pochopilo, čo chcel vo svojich obrazoch vyjadriť. 
 V románe sa čitateľ ponorí do príbehu lásky 
alebo skôr obdivu dospievajúceho dievčaťa k mužovi s 
veľkým talentom. Má možnosť zahĺbiť sa do vyznaní, 
dialógov alebo listu Vincentovi:  
 „Vincent, láska moja, 
odkedy sme sa naposledy objali, prebehlo päť dní, ale 
mne sa zdá, že je to večnosť. Konečne som s Vami, hoci 
len v myšlienkach. Neviem, či ste z tohto odlúčenia taký 
zúfalý ako ja, ale nejde o žiadnu krutú hru, ktorej by 
som sa oddávala,... Hodiny sú nekonečné, ale každou 
sekundou som bližšie k chvíli, keď sa znovu stretneme. 
Netrpezlivo čakám na deň, keď Vás znovu uvidím a 
budem môcť obdivovať Vaše krásne obrazy, ktoré si 
pamätám srdcom a stále ich mám pred očami a pýtam 
sa, či mi viac chýbate Vy alebo Vaše maľby. 
 

Marguerite, ktorá Vás zbožňuje.“ 
(Guenassia, 2017, s. 177-178)
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Valčík stromov a oblohy - recenzia



Dáša, sexta B

UMENIE
 V románe sa nachádzajú aj krátke úryvky z 
článkov z dobovej tlače a listov (napríklad medzi Vin-
centom a jeho bratom Theom), korešpondencie a his-
torické fakty, ktoré umožnia čitateľovi bližšie sa dostať 
do diela a do obdobia druhej polovice 19. storočia.  
 Dej románu sa na prvý pohľad zdá byť jed-
noduchý, no po prečítaní vyvoláva u čitateľa mnoho 
otázok, ktoré dopĺňajú aj mierne konšpiračné teórie o 
Vincentovej smrti či falzifikátoch, ktoré sa predávali po 
maliarovej smrti. Samotný Guenassia priznáva: „Áno. 
Tam kde je mystérium, je aj látka na román. Tentoraz 
som vychádzal z názorov niektorých vedcov-historikov, 
ktorí spochybnili, že van Gogh spáchal samovraždu. A 
ak by boli ich domienky potvrdené, tak vlastne všetko, 
čo o ňom vieme, padne. To je silná vec.“ (Gešvantner, 
2017, s. 45) 

	

 Autor nás oboznamuje so známym pred-
staviteľom impresionizmu a s jednou z najväčších os-
obností svetového výtvarného umenia. Opisuje nielen 
myšlienky dievčiny, ale aj postoj Vincenta, jeho vzťah 
k ženám a k nekonečnej vášni k samotnému umeniu. 
Hovorí sa, že trpel psychickou poruchou, bol utiahnutý 
a nadväzovať nové kontakty nebolo niečo, čo by ro-
bieval na dennom poriadku.  

 Keďže som jedným z mnohočlennej skupiny 
milovníkov tvorby van Gogha, týmto dielom som sa 
dostala ešte bližšie k  poznaniu výnimočného maliara 
s voľnomyšlienkárskou a trochu bláznivou filozofiou 
života. V niektorých častiach deja som sa stotožnila s 
postavou Marguerite, vedela som sa vcítiť do toho, čo 
prežíva. Vyplýva to zo skutočnosti, že autorovi sa po-
darilo v románe veľmi precízne vystavať vonkajší, ale 
aj vnútorný svet postavy (emócie, pocity, myšlienky), 
„vdýchnuť“ im „život“. 
 Knihu by som však odporučila aj čitateľom nie 
až tak oboznámeným s tvorbou a životom Vincenta, 
keďže román je hlavne o láske, ktorá je v ňom veľmi 
úzko spojená so smrťou. 
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Našiel/našla 
si kupón +1 bod. Túto časť 

si vystrihni. 
Kupón +1 bod 

neakceptujú: MM, MA, SD, PL. 
Kupón platí do konca 

októbra 2018.



 Boli ste už niekedy doma, vypísaní kvôli cho-
robe a nevedeli ste, čo robiť?  Dobré seriály sú často tým 
najlepším zabijakom nudy! Tu je pár z nich, ktoré vás 
zaručene budú baviť!

THE 100  
 Tento americký seriál vysiela stanica CW. Dej 
sa odohráva 97 rokov po ničivej jadrovej apokalypse, 
ktorá zničila takmer všetok život na Zemi. 2400 ľudí, 
ktorí ostali nažive, sú na jednej obrovskej stanici na 
zemskom orbite. 100 z nich je vyslaných na Zem, aby 
to preskúmali a zistili, či je obývateľná. Nie všetok 
život bol zničený a ich čaká veľké množstvo prekážok, 
milých, ale aj nemilých prekvapení. 
 Seriál začal nedávno  vysielať už 5. sériu.

THE BIG BANG THEORY
 Ak vás nebavia sci-fi alebo dramatické seriály, 
tento je presne pre vás. Americký sitkom, ktorý vás 
zaručene rozosmeje. Dej nasleduje život obyčajných 
nerdov, ktorí vo všetkom vidia kvantovú fyziku a vzorce. 
Príbeh je o štyroch chlapoch a ich živote v spoločnej 
bytovke. Súčasťou deja je aj Penny, ktorá má naopak 
dostatočné sociálne skúsenosti a aj zdravý rozum. 
Bol obnovený na ďalšie dve série, tým pádom bude 
vysielaný až do roku 2019. Celkovo má momentálne 11 
sérií.

Viki, sexta A

TYPY PRE VÁS
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STRANGER THINGS
 Seriál sa odohráva v 80-tych rokoch 20. storočia  
v meste Hawkins. Súčasťou mesta je aj inštitúcia, ktorá 
robí tajné, nadprirodzené experimenty na ľuďoch. Ich 
obeťou sa stalo aj dievča, ktoré nazývajú  „Eleven“. Pos-
tupne sa stane veľkou súčasťou príbehu. Z nedbalosti sa 
im podarilo vytvoriť vchod do alternatívnej dimenzie 
„Upside down“. Prvýkrát vplýva na život obyvateľov, 
keď z ničoho nič zmizne chlapec menom Will. Jeho ka-
maráti robia všetko preto, aby ho dostali naspäť. 
 Má momentálne odvysielané  2  série a v týchto 
mesiacoch sa natáča tretia, ktorú my uvidíme až v roku 
2019.

Ak Vás žiaden z týchto seriálov nezaujal, skúste 
napríklad: Teen Wolf, Doctor Who,  Everything Sucks!, 
Riverdale, Famous In Love, Breaking Bad.

Seriály, ktoré musíš vidieť!



 Eurobankovky obsahujú rôzne ochranné prvky, 
vďaka ktorým sa dá pravá bankovka ľahko rozoznať 
od falošnej. Hmatom si môžete overiť reliéfnu tlač 
- použitím špeciálnej technológie tlače sú pravé ban-
kovky na dotyk ľahko rozoznateľné. Pri pohľade na ban-
kovku proti svetlu objavíte vodoznak, ochranný prúžok 
a sútlačovú značku. Na pravých bankovkách sú tieto tri 
prvky viditeľné z lícnej i rubovej strany. Pri naklonení 
bankovky a zmene uhla dopadu svetla uvidíte na lícnej 
strane premenlivý obraz hologramu. Na rubovej strane 
pri naklonení bankovky uvidíte zlatistý pruh (ban-
kovky 5 €, 10 € a 20 €) alebo opticky premenlivú farbu 
(bankovky 50 €, 100 €, 200 € a 500 €).Vždy si overte 
viac ako jeden ochranný prvok. Kontrola pravosti ban-
kovky trvá iba pár sekúnd.
Skúška hmatom 
 Bankovkový papier je zhotovený z čistej bavlny 
a na dotyk je tuhý a pevný (nie je mäkký ani voskový). 
Hlavný motív, text a číselné hodnoty na lícnej strane 
bankoviek sú vytlačené špeciálnou vystupujúcou tlačou. 
Prvky vytlačené touto technikou môžete nahmatať, ak 
po bankovke jemne prejdete prstom alebo nechtom. Pri 
spodnom okraji bankoviek 200 € a pri pravom okra-
ji bankoviek 500 € sú hmatové značky pre zrakovo 
postihnutých. 

Skúška pohľadom
 Značky vytlačené v hornom rohu na oboch 
stranách bankovky spolu vytvárajú jej nominálnu hod-
notu. Celé číslo uvidíte, keď sa na bankovku pozriete 
proti svetlu. Vodoznak vzniká zmenou hrúbky papiera 
pri jeho výrobe. Je viditeľný proti svetlu. Ak bankovku

Ing. Michaela Farkašovská
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položíte na tmavý povrch, svetlé časti vodoznaku st-
mavnú. Tento efekt je najzreteľnejší vo vodoznaku, ktorý 
zobrazuje nominálnu hodnotu bankovky. Ochranný 
prúžok je zabudovaný do bankovkového papiera. Pri 
pohľade proti svetlu prúžok vyzerá ako tmavá čiara. 
Prúžok obsahuje slovo „EURO“ a nominálnu hodnotu 
bankovky uvedenú drobným písmom. Keď bankovku 
podržíte proti svetlu, v holograme uvidíte perforácie, 
ktoré tvoria znak €. Zároveň uvidíte drobným písmom 
zobrazenú nominálnu hodnotu bankovky.
Skúška naklonením
 Pri naklonení bankovky sa obraz hologramu 
mení. Zobrazuje sa buď nominálna hodnota bankovky, 
alebo architektonický motív (okno alebo brána). Na 
pozadí hologramu sa smerom zvnútra k jeho okra-
jom objavujú sústredné kruhy dúhovej farby zložené z 
drobného písma. Pri naklonení bankovky sa farba čís-
la nominálnej hodnoty na rubovej strane mení z pur-
purovej na olivovozelenú alebo hnedú. 
Ďalšie ochranné prvky:
Mikrotlač a Kontrola ultrafianovou lampou.
 Zdroj: www.ecb.int

Ochranné prvky Eurobankoviek




