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Časopis

Casopis XY

február
2022
cena 1€

Gymnázium
Alejová 1
Košice

Redakčná rada
Časopis XY
Vydanie: 2/2022, ročník VI.
Vyšlo: 15. 2. 2022
Periodicita: občasník
Šéfredaktor:
Simona Gibalová, oktáva B
Predseda RR:
Zuzana Kozárová, oktáva B
Grafika a zlom:
Martin Kozár, kvinta A
Fotografie:
Bohuslav Líška, oktáva B
internet
Redaktori:
Sophia Horňáková, oktáva B
Sarah Horňáková, sekunda B

Autori recenzií:
Tomáš Čepček, III. A
Viktória Ditrichová, III. A
Dávid Husár, III. A
Oliver Vrábel, III. A
Ondrej Králik, kvinta A
Pán učiteľ Dzugas
Pani učiteľky: Sudorová,
Krajčiová, Husárová, Králiková
Vydáva: Gymnázium, Alejová 1
v Košiciach pod vedením
PaedDr. Heleny Duffekovej.
Časopis XY 2021/22
Kopírovanie alebo rozširovanie
akejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom
redakcie.
www.casopisxy.sk

Editoriál
Milí čitatelia,
toto číslo sa vám malo dostať do
rúk už v marci 2020, kedy sme sa
pri príležitosti mesiaca kníh rozhodli
venovať práve kráse literatúry.
S návratom do školských lavíc sú
nami pripravené recenzie a rozhovory opäť aktuálne.
Často sa hovorí o dôležitosti čítania,
no v súčasnom uponáhľanom svete
sa len málokedy prejaví záujem o
literárne umenie. Prečo by sme mali
pátrať po autorovi, ktorý nám ulahodí? Benefitov poznávania literatúry je mnoho – jednak hovoríme
o jedinečnom umeleckom zážitku,
či o relaxe, úniku od našich každodenných starostí, alebo o rozvoji
fantázie.
Verím, že počas karantény ste si našli
čas aj na čítanie a že vám toto číslo
pomôže s výberom ďalších titulov
určených na vašu poličku. Prajem
vám príjemné čítanie nielen tohto
čísla, ale aj vašich obľúbených či novospoznaných autorov!

Alejáckej párty, naši pedagógovia o
náročnosti dištančného vzdelávania
a naši-vaši spolužiaci o najčastejších
výhovorkách, ktoré pri online štúdiu
používali. Isto uznáte, že niektoré
boli skutočne originálne.
Časť nášho časopisu je venovaná
tradične aj okienku o finančnej
gramotnosti, tipom na zaujímavé
čítanie, novinkám v programe
Erazmus+, ako aj aktivitám súvisiacim s inštaláciou prírodného jazierka.Posledné stránky časopisu patria
vlastnej tvorbe našej študentky - maturantky, s ktorou sa prezentovala
a aj výborne umiestnila v literárnej
súťaži. Keď ju takto predstavíme,
nebude ofúknutá do zabudnutia, ale
možno motivuje ďalších študentov
ku kreatívnemu písaniu.
Za kolektív školského časopisu vám
praje príjemné čítanie
Zuzka, oktáva B

Simonka, oktáva B
Mám pocit, že čas plynie neuveriteľne
rýchlo, akoby len dvakrát fúkol vietor
a 8 rokov štúdia je za nami. To, čo
nám dala a vzala škola od prímy po
oktávu zhrnuli tohtoročné maturantky. Z jazdeckého sedla svet pozoruje
naša ďalšia maturantka, ktorá je nielen vynikajúcou študentkou, ale aj
5-násobnou majsterkou SR vo voltíži.
Za posledné 2 roky sa náš časopis
stal občasníkom, a to kvôli pandémii koronavírusu. Sekunďanka
nám porozpráva o svojej skúsenosti
s „koronaprijímačkami“, naši prímania o Zoznamovacom sústredení a
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Čo mi škola dala a čo mi
vzala za 8 rokov
Naše
Gymnázium
navštevujem takmer
polovicu svojho života – počas týchto rokov som v jesenných
a zimných číslach
vždy s nadšením hľadala túto sekciu sprevádzanú fotkami zo
stužkových slávností
starších žiakov. Chvíľa, kedy do tejto rubriky prispievam aj ja,
prišla skôr, ako som
čakala.
Alejovú si pamätám
ešte so žiarivo modrými stenami a bufetom s nespočetnou
zásobou pelendrekov
a džúsikov.
Oproti základnej škole bol začiatok štúdia
oveľa náročnejší a ná-

roky učiteľov boli oveľa vyššie, ako sme boli
zvyknutí. No rýchlo
som sa prisôsobila
a každým rokom mi
škola prinášala viac a
viac zážitkov.
Teraz sa nadšene pozerám na mladších
žiakov, pretože viem,
čo krásne ich ešte
čaká.
Alejová je pre mňa
nielen miestom, kde
sa vzdelávam, ale
môžem sa tam aj každý deň tešiť. Nielen
na kamarátov a spolužiakov, ale aj na učiteľov. Práve to je to,
čo robí roky štúdia na
Alejovej tak nezabudnuteľné – nie je to o
budove či učebniach,

ale o súdržnom kolektíve, ktorý sa tam
každodenne stretáva a robí aj tie najsychravejšie pondelky
príjemnými.
Simonka, oktáva B
Je január 2022 a ja
zasa sedím doma v
karanténe, nahnevaná na celý svet. Moje
najkrajšie roky života trávim už takmer
2 roky v izolácii od
svojich spolužiakov
a svojich pedagógov
vidím cez obrazovku
svojho počítača.
Je toto normálne?
Má niekto predstavu
o tom, ako sa cítim?
Možno to preženiem,
lebo vonku nezúri
vojna, nie som ukrytá v podkroví, ale sedím vo svojej izbe s
pripojením na wifi,
no napriek tomu sa
cítim ako Anna Franková. Denník si síce
nepíšem, mala by
som však do neho
veľa tém.

Napísala by som doň,
s akým nadšením
som niekedy chodila
do školy, ako som sa
tešila na kamarátov,
ako som hltala každé
slovo svojich učiteľov,
ako sa pri dobrom
pedagógovi aj predmet, na ktorý nemám
vlohy, stal mojím obľúbeným. O exkurziách a zahraničných
výletoch ani nehovorím. Uverí mi niekto,
že som bola zo školy
v Rusku alebo Škótsku? A to nespočetné
množstvo súťaží, ktoré sme absolvovali.
Nie monotematické,
ale z každého rožku
trošku od recitácií,

cez olympiády, korešpondenčné semináre, súťaž školských
časopisov.
Dá sa zabudnúť na
povestné Literárne
kaviarne, na Vianočnú, Valentínsku poštu? Nedá. Rovnako,
ako nezabudnem na
naše skrinky, bufet,
nápojový
automat
s kakavkom, improvizovanú
stužkovú
v Kultúrnom dome
Rozhanovce.
Ak mi niečo chýba,
tak mi to nevzala
škola, ale pandémia.
Nevidím koniec tejto
situácie, i keď v neho
pevne verím. Rovnako, ako verím v silu

priateľstva s mojimi
najbližšími kamarátmi.
Nikdy nezabudnem
na vzory, aké som dostala od svojich učiteľov, a to nielen po
stránke profesijnej,
ale najmä ľudskej.
Pretože vychovávajú a modelujú nás aj
vtedy, keď si myslia,
že „len“ učia.
Ďakujem ti, Alejka!
Zuzka, oktáva B
P.S: Neboli to až také
galeje. Dúfam, že to
teraz pred maturitou
nezakríknem :)
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Päťnásobná majsterka
Slovenska
Rozhovor s voltížistkou Sárou Šoltészovou

Kedy si s voltížou
(gymnastikou
na
koni) začala a ako
si si vybrala tento
netradičný šport?
Najprv som začínala s
gymnastikou a k voltíži som sa dostala náhodou, keď som mala
7 rokov a boli sme sa
pozrieť na voltížne
preteky. Tento šport
sa mi zapáčil tak veľmi, že som pri ňom
zostala doteraz.
Aké máš s voltížou
plány do budúcnosti?
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S voltížou by som
chcela pokračovať čo
najdlhšie,
neustále
sa zlepšovať a užívať
si tento krásny šport.
Naším
najväčším
snom je získať medailu na Majstrovstvách
Európy.
Tvojím trénerom je
Janko Tribula. Aký je
človek, aký je v roli
trénera a aký spolu
máte vzťah?
Janko je veľmi dobrý tréner, ale hlavne
skvelý človek. Veľmi
si vážim, že aj napriek

svojej pracovnej vyťaženosti si na naše tréningy vždy nájde čas.
Vďaka nemu som sa
naučila nebrať voltíž
len ako šport, ale užívať si ho. Na tréningoch je vždy veľa zábavy a preteky s ním
sú nezabudnuteľným
zážitkom.
Prednedávnom
si
sa zúčastnila na sústredení vo Francúzsku. Čo si sa naučila? Aký bol tvoj
obľúbený
zážitok?
Francúzsko bolo pre

mňa fantastickou skúsenosťou. Odniesla
som si odtiaľ mnoho
nápadov a inšpirácie
a spoznala som svetovú voltížnu špičku.
Absolvovala som tam
množstvo
rôznych
druhov tréningov od
gymnastiky až po balet, no najviac sa mi
páčil tréning s cirkusovým akrobatom.
Je náročné stíhať
školu aj tréningy,
ktoré máš v Poprade,
zároveň?
Áno, cestovanie do
Popradu trikrát týždenne a každodenné
tréningy sú popri škole časovo náročné, ale
mám radosť, že môžem robiť to, čo ma
baví.
Čo považuješ za svoje najväčšie úspechy?
Za moje najväčšie
úspechy považujem 5
titulov Majsterky Slovenska, viaceré pódiové umiestnenia na
medzinárodných pretekoch a najviac sa
tešíme z 8. miesta na
Majstrovstvách sveta
v Holandsku.
Simonka, oktáva B
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„Coronaprijímačky“

Vždy som bola „strachopud“ a bála som
sa veľkých prijímačiek
alebo testov. Inak
tomu nebolo ani v
čase, keď som pred
sebou mala veľký prijímací test na novú
školu, na ktorý som
sa začala pripravovať
asi v polovici januára.
Časť dňa som trávila
pri knihách a časť na
plavárni, kam som si
chodila oddýchnuť a
nabrať nové sily na
učenie. Bolo to veľmi
príjemné. Ale to som
netušila, čo ma ešte
čaká!
V jeden februárový
víkend sa moji rodičia
rozhodli,
že
nás
zoberú na trojdňový
výlet do Vysokých Tatier.
Bolo
tam
parádne,
oddýchli
sme si, zabávali sme
sa a potom to prišlo. Keď som sa vrá-
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tila domov a zapla
som televízor, všade
v
správach
som
počúvala o akomsi
„Corona
víruse“,
ktorý prišiel na Slovensko, a preto sa
musia zatvoriť všetky
školy. Povedala som
si „fajn“! Budem sa
môcť dlhšie učiť na
prijímačky a čo bolo
ešte lepšie, mohla
som si ráno dlhšie
pospať.
Prešli dva mesiace a
ja som sa začala pomaly, ale isto nudiť.
Robila som všetko
možné. Spievala som,
tancovala, hrala sa
s mojimi mačkami –
skrátka všetko okrem
učenia.
Prijímačky
boli za dverami a ja
som pomaličky začala
stresovať. Našťastie,
termín sa odložil, a
tak som mala viac
času na učenie. Vede-

la som, že sa musím
sústrediť, poriadne
sa učiť a mať disciplínu. Napokon som
si už pripadala ako
chodiaca učebnica,
no aj napriek tomu
som bola celkom
vystresovaná.
Keď som sa dozvedela výsledky testov, vrieskala som
od radosti tak veľmi,
že sa naše mačky
ukryli, lebo sa zľakli.
Veľmi som sa tešila a uvedomila som
si, že celá námaha,
ktorú som venovala
učeniu, sa vyplatila
a ja si môžem robiť
plány na novej škole.
Vtedy som prišla aj
na to, že moja sestra Sophia, rodičia
a babka boli mojou
veľkou oporou, a preto som ich vystískala
a poďakovala som
im za to, že tie moje
stresy so mnou tak
dobre zvládali. Viete, mať doma pubertiačku nie je vždy jednoduché.
Sarah, sekunda B

Najstarší s najmladšími

1.
Prečo ste sa
rozhodli prísť študovať na našu Alejku?
Aké máte od školy a
štúdia očakávania?
Na čo sa v nadchádzajúcich
rokoch
najviac tešíte?

pôjdeme v rámci nejakých projektov alebo štúdia aj niekde
na výlety. Teším sa na
všetky zážitky, pretože už teraz sme jedna
veľká skvelá partia.

Jakubko: Rozhodol
Caty: Chcela som vy- som sa prísť študoskúšať niečo nové a vať na Alejovú, pretobola mi odporúčaná
táto škola – očakávam od nej, že ma čo
najlepšie pripraví na
vysokú školu.
Tamarka: Rozhodla
som sa začať študovať na Alejke, pretože je to dobrá škola
a sú tu skvelí učitelia.
Máme tu rozšírené
učivo v matematike že štúdium na mojej
a robotike, čo je veľ- predošlej škole bolo
mi dobré a dúfam, že v posledných rokoch
dosť chaotické. Od
Alejovej očakávam,
že tu budú prísnejšie
pravidlá, čo sa týka
správania žiakov, lepší učitelia a kvalitnejšie štúdium.

ma baví matematika.
Od školy mám len
jedno očakávanie, a
to dobrý kolektív. Teším sa na fyziku a od
štúdia očakávam veľa
nových informácií.

Karla: Pretože sa mi
táto škola páčila od
tretieho ročníka, vtedy som sem prišla na
okresné kolo Pytagoriády. Očakávam, že
ma škola dobre pripraví na ďalšie štúdium a neskorší život.
Najviac sa teším na
zážitky, ktoré spoločne s triedou zažijeme.
2.
Aké sú vaše
dojmy zo sústredeGregorko:
Prišiel nia, ktoré sme pre
som na Alejku, lebo vás v spolupráci s
pani učiteľkami or-
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ganizovali v auguste? Pomohlo vám
zvyknúť si na novú
školu a kolektív?

už viac ako štyri mesiace učenia sa. Ako
hodnotíte váš nový
školský život?

penia, takže všetko
je super, keďže sme
jeden veľký dobrý kolektív

Karla: Učenie – nie
je až také ťažké, ako
som si myslela. Učitelia sú výborní a vždy
nám všetko na hodine poriadne vysvetKarla: Áno, bolo veľ- lia.
mi dobré. Bolo ľahšie Môj nový školský žispoznať sa s budúci- vot je úplne úžasný.
mi spolužiakmi a zistiť, akí sú.
Tamarka:
Učitelia
majú s nami veľa tr3. Za sebou máte pezlivosti a pocho-

Caty: Sme oveľa lepší
kolektív ako na mojej
minulej škole a je tu
super. Držíme spolu
a platí u nás pravidlo:
jeden za všetkých a
všetci za jedného.
Je to tu trošku ťažšie ako na základnej
škole, ale zatiaľ mám
dobrý pocit.

Gregorko:
Našiel
som si tam aj veľa
kamarátov z prímy A.
Áno, pomohlo mi to a
bolo to veľmi dobré.

Simonka, oktáva B
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Dištančné vzdelávanie

Zo dňa na deň sme sa ocitli v situácii, kedy sme každodenné
skoré ranné vstávanie a vyučovanie v školských učebniach
vymenili za leňošenie v posteli počas výkladu učiva cez Zoom
alebo MS Teams. My sme chceli vedieť, ako túto zmenu vnímali naši učitelia, či to pre nich bolo oddychom, alebo naopak,
trápením a či sa študentom podarilo vyčarovať im úsmev na
tvári aj počas karanténnych mesiacov. Pozrite sa spolu s nami
na odpovede našich vyučujúcich:

Pani učiteľka
Vodičková:
Učilo sa vám lepšie prezenčne alebo
dištančne?
Samozrejme
prezenčne.
Aké výhody vidíte v
dištančnom vzdelávaní?
Žiadne. Ale možno
sú žiaci týmto spôsobom nútení k samoštúdiu (v prípade,
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ak sa chcú učiť) a to
im určite bude raz
prospešné.
Vadilo vám, že ste
cez obrazovku nevideli študentov? (Čo
si o tom myslíte?)
Veľmi. Rozprávať do
čiernej
obrazovky
bolo strašné a divné.
Pre mňa je učenie o
interakcii učiteľ – žiak.
A takto som nevidela, ako sa moji žiaci
tvária, či sa smejú, či

sú prekvapení, či sú
nazlostení, či sa im
nechce, či chápu, o
čom sa rozprávame,
alebo sú úplne mimo
... skrátka chýbali mi
všetky emócie a bez
nich to ide ťažko.
Zabrala vám príprava na hodiny dlhšie
alebo kratšie obdobie, ako keď riadne
chodíme do školy?
Asi dlhšie. Potrebovala som si to poriadne

premyslieť, aby som
efektívne využila pridelený čas, vymyslieť,
ako zapojím žiakov
(aby som zistila, či sú
aktívne prítomní) a
samozrejme, tu ešte
bola ešte výroba rôznych prezentácií a
materiálov tak, aby
sa dali použiť cez počítač.
Vidíte
dištančné
vzdelávanie ako alternatívu alebo budúcnosť vyučovania?
Dúfam, že nie. Ak by
to tak bolo, tak buď
prídem o prácu, lebo
ju bude za mňa robiť
počítač, alebo dám
výpoveď, lebo mi to
vôbec nevyhovuje.
Pamätáte si nejaké
vtipné
momenty,
ktoré nastali, keď si
študenti napr. nevypli mikrofóny alebo
kamery?
Jeden žiak sa pripojil
na online hodinu neskôr s ospravedlnením: „Prepáčte, ale
meškal mi spoj.“
Ako veľmi sme vám
chýbali?
Veľmi. Zatiaľ som veľmi rada, že môžem
učiť skutočných žia-

kov. Aj keď im vykúkajú len očká a nie
vždy počujem, čo si
kto zamrmle do rúška... Navyše sa môže
niekto zastaviť aj po
hodine na kus reči a
to je super.
Pani učiteľka
Krajčiová:

čas, ktorý som venovala tomu, že som
bola so žiakmi, som
teraz venovala počítaču, čo bolo nepríjemné.
Vidíte
dištančné
vzdelávanie ako alternatívu alebo budúcnosť vyučovania?
Sú ľudia, ktorým to
vyhovuje. Vidím to
ako dobrú možnosť.
Nie úplne, buď jedno,
alebo druhé, myslím si, že v strede je
pravda.
Pamätáte si nejaké
vtipné
momenty,
ktoré nastali, keď si
študenti napr. nevypli mikrofóny alebo
kamery?
To si nepamätám.
Žiadna
špecialitka
nebola.
Ako veľmi sme vám
chýbali?
Dosť. Prázdniny boli
pre mňa iné. Po iné
roky som sa oveľa
viac tešila na dovolenku, lebo som mala
pocit, že je to zaslúžené, teraz som ten pocit nemala.

Učilo sa vám lepšie prezenčne alebo
dištančne?
Určite
prezenčne.
Vidím žiakov, nie obrazovky. Viem s nimi
lepšie komunikovať.
Prosto, sú to ľudia,
nie čierne monitory.
Aké výhody vidíte v
dištančnom vzdelávaní?
Žiaci sa naučia viac
samostatne pracovať
a zorganizovať si svoj
vlastný čas, ak chcú.
Vadilo vám, že ste
cez obrazovku nevideli študentov? (Čo
si o tom myslíte?)
Určite, ale chápem to.
Zabrala vám príprava na hodiny dlhšie
alebo kratšie obdobie, ako keď riadne
Simonka, Bohuš,
chodíme do školy?
Viac. Bolo to iné. Ten oktáva B
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Finančná gramotnosť
Tajnička

Vylúštite tajničku. Na základe indícií doplňte do príslušného riadku
slovo. V tajničke sa skrýva názov listinného cenného papiera, ktorý
oprávňuje majiteľa k vyplateniu dlžnej sumy.
1. Voľné finančné prostriedky uložené v banke.
2. Odvody z príjmov občanov a podnikateľov do štátneho rozpočtu.
3. Pravidelné platby banke, ktoré platí dlžník, ktorý si zobral úver.
4. Spoločný názov pre tovary, s ktorými sa obchoduje na tovarovej
burze.
5. Finančná motivácia podnikateľa, investora,t ale aj vkladateľa do
banky.
6. Finančná hranica, po ktorú možno na účte čerpať peniaze banky.
7. Banková služba k bežnému účtu, ktorá umožňuje čerpať z účtu do
mínusu za stanovených podmienok (druh krátkodobého úveru).
8. Inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery.
9. Finančný produkt, ktorý predstavuje majetkový alebo finančný nárok majiteľa.
10. Suma, ktorá predstavuje výmennú hodnotu veci.
11. Záporný zostatok na bankovom účte.
12. Kladný zostatok na bankovom účte.
13. Úver, za ktorý klient ručí nehnuteľnosťou.
14. Najväčší nepriateľ peňazí.
15. Stála cena peňazí (dve slová bez medzery).
16. Neistota, možnosť nepriaznivého výsledku.
17. Neoprávnené nadobudnutie financií alebo majetku.
18. Základná suma vložená na účet.
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Ak vyriešite tajničku, správne riešenie prineste
do kabinetu č. 42 p. učiteľke Duffekovej.
Sladká odmena vás neminie.
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Tipy na čítanie od tých,
ktorí čítajú
Recenzie na knihy

Traja mušketieri
Autor: Alexander Dumas
Autor recenzie: Tomáš Čepček, III. A

Myslím si, že príbeh knihy je veľmi záživný a zaujímavý, pretože
má pomerne rýchly spád. Dej sa odohráva v stredoveku. Na knihe sa mi páči zápletka, hlavná postava D’Artagnana, s ktorým sa
podľa príbehu dokážem stotožniť. Je veľmi šikovný a dômyselný,
ale s malou dávkou náhody sa dostal k mušketierom. Ďalšími
postavami v knihe sú: Athos, Porthos, Aramis, Mylady...
Malý problém by som videl pri zložitosti mien, ktoré sú ťažko
čitateľné. Knihu by som odporučil skoro každému čitateľovi, či
mladšiemu, či staršiemu. Kniha je dobrodružný a historický román, takže ak niekto obľubuje tieto romány, určite by nemal
váhať s jej prečítaním. Celkovo sa mi kniha veľmi páči, určite ju
môžem odporučiť.

Psia duša – Psie poslanie
Autor: W. Bruce Cameron
Autor recenzie: Viktória Ditrichová, III. A
Wiliam B. Cameron napísal viacero kníh, no najviac sa preslávil
svojím románom ,,A Dog’s Purpose“ teda Psia duša. Hlavným
hrdinom tejto knihy je pes, ktorý zbiera skúsenosti zo svojich
životov a prežíva rôzne dobrodružstvá.
Ja osobne som veľkou milovníčkou psov a viackrát som sa
zamýšľala, čo si myslia psy a ako sa cítia. Keď som sa dozvedela
o tejto knihe, chcela som si ju ihneď prečítať. Až natoľko ma oslovila, že som si ju začala čítať už v kníhkupectve skôr, ako som si ju
zakúpila, čo sa mi nestáva často. Na tejto knihe sa mi najviac páčilo, ako autor zobrazoval puto lásky medzi človekom a zvieraťom.
Ide o precítený a vtipný príbeh. Autor je presvedčený, že pes sa
môže narodiť viackrát za sebou, aby dostal šancu zdokonaľovať
sa v rozličných zručnostiach a v chápaní ľudského správania. Pri
čítaní tejto knihy získavate iný pohľad na zvieratá. Odporúčala by
som ju všetkým, hlavne milovníkom psov. No ak ste toho názoru, že zvieratá nemyslia, tak táto kniha nebude vaša šálka čaju.

Emil z Lönnebergy
Autor: Astrid Lindgrenová
Autor recenzie: Tomáš Geletka, tercia
Túto knihu som si vybral preto, lebo patrí medzi moje najobľúbenejšie knihy. Mamka mi z nej čítala, keď som ešte ani nechodil
do školy.
Kniha je o chlapcovi, ktorý sa volá Emil. Býva na farme s rodičmi,
sestrou a paholkom. Emil bol veľký nezbedník a každý deň niečo
vyviedol. Každá kapitola je o nejakom jeho šibalstve. Jeden deň
strčil hlavu do polievkovej misy, iný deň zas nechtiac opil prasa a
kohúta. Emil bol v podstate dobrý chlapec, len jeho zámer vždy
zle skončil. Z knihy plynie ponaučenie, že pred každým skutkom
je potrebné dobre zvážiť možné následky svojho konania, aj keď
je myslené s dobrým úmyslom.
Kniha je napísaná veľmi veselo. Pri jej čítaní som sa často nahlas
smial. Je napísaná jednoduchým jazykom vhodným aj pre menšie deti. Text je doplnený zaujímavými čierno-bielymi ilustráciami, ktoré dobre vystihujú text.
Knihu by som odporúčal prečítať všetkým chlapcom. Od malých
škôlkarov až po starých dedkov, v ktorých driemu malí nezbední
chlapci.

Clayov most
Autor: Markus Zusak
Autor recenzie: Simona Gibalová, oktáva B
„Markus Zusak,“ prečítala som na prebale knihy meno renomovaného autora, známeho vďaka jeho sfilmovanému románu Zlodejka kníh. Myslím, že nielen ja, ale aj množstvo ďalších čitateľov
po tejto knihe siahlo kvôli jej autorovi, austrálskemu literárnemu
géniovi. Netypickým, no vťahujúcim štýlom písania vyrozprával
príbeh piatich dospievajúcich bratov, príbeh bitiek, sĺz, cti a prvých lások. Ja, ako dievča, som bola prekvapená úprimnosťou
tohto románu a jeho unikátnosťou medzi policami plnými ľúbostných dievčenských románov. Ešte nikdy som nečítala román z chlapčenského sveta, pohľadu, či nazrela do príbehu čisto
chlapskej domácnosti. Ak sa niekto nerozhodne prečítať si túto
knihu kvôli jej dôvtipu a majstrovsky prepojeným dejovým líniám, tak myslím, že jej jedinečnosť ju zákazníkovi zaručene predá.

12 pravidiel pre život, liek na chaos
Autor: Jordan B. Peterson
Autor recenzie: Dávid Husár, III. A
Túto knihu napísal Jordan B. Peterson, ktorý je významný klinický psychológ. Pán Peterson výrazne ovplyvnil súčasné chápanie
osobnosti. Táto kniha obsahuje 12 kapitol a má 375 strán. V tejto
knihe ponúka 12 dômyselných a praktických princípov pre zmysluplný život, ktoré nás nabádajú, aby sme si upratali vo svojom
dome skôr, než začneme súdiť iných. Alebo aby sme sa porovnávali so svojím včerajším ja, nie s dnešným ja niekoho iného. Radí
nám, aby sme sa nepokúšali hľadať šťastie. Namiesto toho musíme hľadať zmysel samotný, ale aby sme unikli pred utrpením,
ktoré je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.
Táto kniha ma veľmi oslovila, keďže pána Petersona sledujem
pár mesiacov. Pán Peterson ma oslovil cez svoje prednášky, ktoré sú zaznamenané na YouTube. Kniha je síce veľmi zdĺhavá, ale
páčila sa mi. Odporúčam ju každému, kto má nejaký vzťah k psychológii a chce zmeniť svoje zmýšľanie na svet.

Malý princ
Autor: Antonie De Saint-Exupéry
Autor recenzie: Oliver Vrábel, III. A
Ide o jednu z najslávnejších kníh vôbec. Kniha obsahuje 95 plnohodnotných strán a napísal ju francúzsky spisovateľ Antoine de
Saint-Exupéry. Kniha bola napísaná v roku 1943. Rok po napísaní
knihy Exupéry zahynul pri bojovom lete nad Korzikou. Svetovej
slávy Malého princa sa nedožil. Knihu by som odporučil vlasne
všetkým, ktorí vedia čítať. Časom si určité veci začneme všímať
viac a začneme chápať určitým veciam v tejto knihe. Úžasné na
nej je taktiež to, že si z nej každý odnesie niečo iné. Všetci vnímame život inak a myslím si, že táto kniha dokáže prehovoriť aj tak
k väčšine z nás. Nezáleží na tom, či ju číta môj mladší brat, moji
rodičia, moja babka, alebo ja, dokáže osloviť naozaj veľkú časť
spoločnosti. Táto knižka dokáže osloviť tak ako zložitosťou a výpovednou hodnotou, aj zaujímavým, možno trošku chaotickým
príbehom. Kniha určite nie je vhodná pre ľudí, ktorí veci vnímajú
len povrchne a neuvažujú nad myšlienkami autorov (výnimkou
sú deti, ktoré týmto myšlienkam časom môžu porozumieť). Takže na záver, určite knihu odporúčam drvivej väčšine spoločnosti.

Strážce mýtů - Čech a Lech
Autor: Zuzana Kopečková
Autor recenzie: Ondrej Králik, kvinta A
Podľa legendy žili kedysi v hlbokých horách traja bratia: Čech,
Lech a Rus. Keď im na otcovom dvore začalo byť tesno, vzal
každý svojich ľudí a pobrali sa hľadať nové územie. Rus šiel na
východ a založil veľkú krajinu – Kyjevskú Rus. Lech so svojimi
ľuďmi blúdil hlbokými horami, až na jednej lúčke uvidel strom a
na ňom hniezdo s orlicou. Okolo tohto stromu si založil osadu
Hniezdno, ktorá sa neskôr stala prvým hlavným mestom Poľska.
No a brat Čech putoval na juh až k hore Říp a ...
... a o tom je kniha Strážce mýtů.
Vlastne nielen o tom.
Je aj o chlapcovi zo súčasnosti – Martinovi, ktorý sa dostane na
prázdniny na vidiek k strýkovi. Žiadne wifi, žiadni kamaráti, zato
ale tvrdá práca, ako je kosenie lúky, hrabanie... rozodraté mozole na rukách a navyše - mladšia rozmaznaná sestra na krku.
Martin sa ale nečakane ocitne v minulosti. Zoznámi sa s vodcami
Čechom a Krokom a jeho dcérami Kazi, Tetou a Libušou, ktoré ešte vôbec nie sú také dôstojné vedmy, za aké ich považuje
česká história. Zatiaľ sú to len malé protivné dievčatá. Putuje s
nimi, aby si našli novú krajinu. A tiež si nájde priateľa Dobroslava, ktorý ho najprv považuje za čudáka, lebo Martin nevie strieľať
z luku, nevie si vyrobiť nôž, nevie uloviť zviera...
Martin si týchto ľudí obľúbi, zistí, že priateľstvo a rodina majú veľkú cenu, že niekedy treba prekonať vlastné pohodlie a strach,že
láska mamy je rovnaká aj v minulosti, aj dnes... A tiež zistí, že
ak sa chce vrátiť do svojho času, musí premôcť zlú Moranu a jej
sluhu Zmeja.
Slovanskú mytológiu - povesť o Čechovi, Krokovi, Libuši... opísal
kronikár Kosmas pred asi 900 rokmi. Autorka Zuzana Kopečková ju prerozprávala po svojom a z historických postáv sa zrazu
stali ľudia, ktorí sa smejú, hnevajú, intrigujú, strachujú sa, ľúbia...
presne tak isto, ako dnešní ľudia.

K tejto knihe som sa dostal tak, že keď som raz ležal na posteli a
hral sa na mobile, moja mamka mi ju dala a povedala, že by som
si ju mohol prečítať. Čítalo sa to rýchlo.
Páčilo sa mi, že Martin rieši najprv také isté veci, aké riešia chlapci dnes, ale potom sa dostane do sveta, kde musí ukázať aj niečo
iné: odvahu, zručnosti, ktoré sa teraz už nevyžadujú...
Možno ale tým, že je kniha postavená na legende, ktorá je známa, tak je predvídateľné, ako to s postavami dopadne. Popravde
ale, vôbec som nevedel, či sa Martinovi podarí vrátiť do nášho
času, alebo ostane žiť v Čechovom ľude.
A neplánujem vám to ani prezradiť.
Prečítajte si knihu, uvidíte.
Kniha je vhodná pre všetkých v mojom veku, ktorí majú radi históriu a tiež dobrodružstvo. A ak pani autorka spracuje inú časť
českej mytológie, rád si prečítam aj to.
A ešte niečo – kniha je v češtine, ale to snáď nevadí.

Tipy na čítanie od tých,
ktorí čítajú
Recenzie na knihy

Zaujímalo nás, či naši vyučujúci takisto zdieľajú lásku ku knihám a či to tak bolo aj keď boli v našom veku. Spýtali sme sa
ich niekoľko otázok o ich súčasných knižných favoritoch a aj na
ich odporúčania zo sveta kníh. V týchto krátkych rozhovoroch sa
dozviete aj o tituloch, ktoré sa po pár stránkach rozhodli odložiť
naspäť do poličky a už nikdy neotvoriť.

Pán učiteľ Dzugas

Ktorý je váš obľúbený spisovateľ?
Preferujete prózu alebo poé- Boris Filan, Juraj Červenák a
ziu?
Pavel Dvořák.
Preferujem jednoznačne prózu, hoci v časoch, keď som bol Ktorá je vaša obľúbená kniha?
zamilovaný, som čítal aj veľa Nedokážem spomenúť iba jedpoézie, ktorá je zdrojom úžas- nu, napr. Stopy dávnej minunej inšpirácie a prameňom po- losti od Pavla Dvořáka, knižná
vznášajúcich pocitov.
séria historických detektívok
Kapitán Stein a notár Barbarič
Ktorý je váš obľúbený žáner? od Juraja Červenáka a napokon
Cestopisy, poviedky, populár- všetky Filanove cestopisy a knino-náučná literatúra, životopi- hy poviedok.
sy slávnych osobností, historická detektívka.

Ktorú knihu ste čítali a vyslovene sa vám nepáčila?
Myslím, že neexistujú knihy,
ktoré by sa mi vyslovene nepáčili, ale sú knihy, ktoré ma buď
zaujali a ja po nich siahnem aj
opakovane, alebo potom knihy, ktoré ma nedokázali zaujať
a vtiahnuť do deja.
Ktorú knihu by ste odporučili
svojim žiakom alebo deťom?
Svojim žiakom by som jednoznačne odporučil knihy, ktoré som čítal v detstve, resp. v
mladosti: jednak to bola knižná

séria Alfred Hitchcock a traja
pátrači od amerického spisovateľa Roberta Arthura juniora,
a potom séria kníh o pánovi
Tragáčikovi od poľského spisovateľa Zbigniewa Nienackiho.

Pani učiteľka Sudorová
Preferujete prózu alebo poéziu?
Čítam rada prózu aj poéziu. Poéziu preferujem, keď nemám
veľa času na čítanie, častokrát
mi ozvláštňuje všedný pracovný deň, romány si naplno užívam cez víkendy a cez prázdniny.
Ktorý je váš obľúbený žáner?
Všehochuť.
Ktorý je váš obľúbený spisovateľ?
To je veľmi ťažká otázka, nemám jedného obľúbeného,
tak aspoň automatický rad autorov, ku ktorým sa vždy rada
vraciam: nórsky spisovateľ Jon
Fosse, islandský spisovateľ Jón
Kalman Stefánsson, český spisovateľ (ktorý žije vo Francúzsku) Milan Kundera, dánska
spisovateľka Helle Helle, talianska spisovateľka Elena Ferrante, slovenský básnik Ivan Štrpka, slovenskí prozaici Vladimír
Balla, Pavel Vilikovský, Dominik
Tatarka, Dušan Mitana, Monika Kompaníková, poviedkar
Dušan Dušek, ale bavia ma aj

začínajúci slovenskí autori, ako
je poetka Ivona Pekárková. Literatúra je u mňa prepojená
aj s hudbou a s pesničkármi,
absolútne zbožňujem knihy
od poetky a hudobníčky Patti
Smith, mám doma 850 stranovú knihu textov Nicka Cavea a
mám aj všetky preklady jeho
románov.
Ktorá je vaša obľúbená kniha?
Naozaj nedokážem povedať
jednu.
Ktorú knihu ste čítali a vyslovene sa vám nepáčila?
Na vysokej škole som na Katedre slovenskej literatúry čítala diela, ktoré nesú prívlastok
socialistickorealistické,
boli
písané v období 50. rokov 20.
storočia, keď sa k moci dostala
komunistická strana a keď sa
spisovatelia nemohli slobodne
vyjadriť. Tieto diela sú diktované mocou, neautentické, povrchné, nemajú hĺbku.
Ktorú knihu by ste odporučili
svojim žiakom alebo deťom?
Určite by som deckám odporučila komiks Maus o 2. svetovej
vojne, stredoškolákom by som

povedala, že si majú prečítať
román od Jacka Kerouaca Na
ceste alebo knihu od Jeroma
Davida Salingera Kto chytá v
žite. A ešte knihu Ahoj Tato –
milý Kubo – sú to listy, ktoré si
písal spevák Dežo Ursiny s
násťročným synom Kubom
(niektoré veci si nevedeli povedať z očí do očí, tak si ich písali
v listoch, mnohokrát si ich posúvali z izby do izby).

Ktorá bola vaša obľúbená
knižka?
Detské knihy zbieram aj dnes,
veľmi ma zaujíma ilustrátorská práca, ale ako dieťa ma asi
najviac ovplyvnil Harry Potter,
chcela som byť Hermiona. A
ovplyvnila ma aj Anna zo Zeleného domu, ostatní ju vo mne
dokonca videli.

Pani učiteľka Krajčiová

Ktorú knihu ste čítali a vyslovene sa vám nepáčila?
Preferujete prózu alebo poé- Asi ich bolo viacero.
ziu?
Prózu.
Ktorú knihu by ste odporučili
svojim žiakom alebo deťom?
Ktorý je váš obľúbený žáner? Dáma v zlatom od Anne-Marie
Historický román.
O’Connorovej.
Ktorý je váš obľúbený spisovateľ?
Fiodor Michajlovič Dostojevskij.

Ktorá bola vaša obľúbená
knižka?
V desiatich rokoch to bol Zoro
pomstiteľ, neskôr Anna zo Zeleného domu od Lucy Maud
Ktorá je vaša obľúbená kniha? Montgomeryovej.
Bratia
Karamazovovci
od
Dostojevského.

Pani učiteľka Husárová

Ktorú knihu ste čítali a vysloPreferujete prózu alebo poé- vene sa vám nepáčila?
ziu?
Ak ma kniha nezaujme od zaPrózu.
čiatku, tak ju zatvorím.
Ktorý je váš obľúbený žáner?
Detektívky.

Ktorú knihu by ste odporučili
svojim žiakom alebo deťom?
Matilda alebo celkovo Roald
Ktorý je váš obľúbený spiso- Dahl a Čenkovej deti od Fraňa
vateľ?
Kráľa.
Dan Brown a Michael Conelly.
Ktorá bola vaša obľúbená
Ktorá je vaša obľúbená kniha? knižka?
Anjeli a démoni a Inferno od Jednoznačne Anna zo ZelenéDana Browna, Harry Potter od ho domu.
J.K.Rowlingovej.

Pani učiteľka Králiková
Preferujete prózu alebo poéziu?
Cítim sa viac doma v próze. Sú
chvíle, keď siaham aj po poézii, ale nie je to tak často. Mám
rada poéziu Milana Rúfusa a
Jozefa Urbana.
Ktorý je váš obľúbený žáner?
Ľúbim dobrý príbeh, dobrodružstvo, napätie - či už je to
napísané ako fantasy, detektívka, alebo triler, sci-fi zasadené
do historického rámca...

za naj považujem všetky, v ktorých vystupuje bábi Zlopočasná a Tonička Bolavá a tiež inšpektor Gamache - pozor, nie
sú to postavy z jednej knihy :)
A takisto Romain Sardou - historické romány: Odlesk Boží
slávy, A odpusť nám naše viny,
Zbav nás od zlého.
Ktorú knihu ste čítali a vyslovene sa vám nepáčila?
Vyslovene nepáčila? Hm. Asi by
som to takto nepomenovala.
Kedysi som sa veľmi tešila, že
si prečítam knihu Doktor Živago. Film som mala napozeraný
veľakrát, ale nad knihou som
sa potom trápila. Prosto sa mi
to nečítalo dobre. Ale Pasternak za to iste nemôže. A teraz
naposledy som sa takto trápila nad knihami Jozefa Banáša: Kód 9, Kód 1 a Kód 7. Pre
mňa málo originálne. Bolo tam
mnoho pekných myšlienok, ale
knihy boli zlepencom rôznych
iných kníh... netešilo ma to.

Ktorý je váš obľúbený spisovateľ?
Terry Pratchett, Terry Pratchett, Terry Pratchett - toho si
naozaj vždy vychutnávam,potom David Eddings, Andrzej
Sapkowski, Orson Scott Card,
George R.R. Martin,
Loisie
Pennyová, Yrsa Sigurdardóttir,
Jenny Nowak, Stephen King,
Dmitry Glukhovsky, James Clavell, Ludmila Vaňková, Vlastimil
Vondruška, Pavel Dvořák ... a Ktorú knihu by ste odporučili
ešte veľa-veľa ďalších.
svojim žiakom alebo deťom?
To, čo sa páči mne, nemusí
Ktorá je vaša obľúbená kniha? iných zaujať vôbec, alebo naTých kníh je naozaj množstvo: opak, to, čo sa nepáči mne, sa

môže iným zdať úžasné. Každý,
kto číta, si časom nájde to svoje. A v každom veku je to niečo
iné. Ak by som mala niečo odporúčať, tak Zeměplochu Terryho Pratchetta - ak máte radi
jemnú iróniu a inteligentný
humor, slovné hračky, určite v
českom preklade Jana Kantůrka. Potom Lousie Pennyovú
(začnite knihou Zátiší - a za ňou
je preložených ešte ďalších 9
kníh) - ak máte radi priateľstvo,
láskavosť a dobré jedlo. Roberta van Gulika - Příběhy soudce
Ti, ak by ste sa cítili dobre pri
vyšetrovaní zločinov v historickej Číne alebo Petra Maya, ak
chcete vedieť, ako pokročili vyšetrovacie metódy v súčasnej

Číne. Kniha 1793 - Vlk a Dráb
od Niklasa Natt och Daga, tiež
Vařit medvěda - od Mikaela
Niemi, Sapkovského Zaklínač,
Zakletá od Orsona Scota Carda
(ale samozrejme tiež cyklus o
Enderovi), trilógia Problém Tří
těles, Temný les a Vzpomínka na Zemi čínskeho autora
Liou Cchi´ Sina - pre tých, ktorí
chcú scifi, a od kráľa hororov
Stephena Kinga - Řbitov zvířátek, Dračí oko, To, Nezbytné
věci, Zelená míle... a asi 30 jeho
ďalších kníh
Ktorá bola vaša obľúbená
knižka?
Moje detstvo bola Anna zo Zeleného domu a Jana Eyrová.

Prvá mobilita projektu Erasmus + s
názvom „Energia je
budúcnosť sveta„ sa
uskutočnila v dňoch
22. – 26. 11. 2021 v
mestečku Roanne vo
Francúzsku. Učitelia
z Turecka, Talianska
a Slovenska sa stretli
na pôde miestnej
strednej
odbornej
školy. Naše gymnázium na túto cestu
vyslalo tri p.u.: Janu
Vargovú, Zuzanu Husárovú a Evu Vaškovú. Bohužiaľ, slovinskí partneri nemohli
prísť kvôli situácii s
Covidom. Prvý deň
bol veľmi rušný, pani
riaditeľka Duloisyová
a jej zástupkyňa pani
Marchioniová
nás
všetkých prijali v „prijímacej miestnosti“.

Erazmus+
Boli rozdané nejaké
darčeky, mali sme typické francúzske raňajky zložené z „croissantov, pains au
chocolat a pains aux
raisins“. Potom nás
3 študenti previedli školou. Popoludní
každá krajina predstavila svoju školu a
miestne obnoviteľné
zdroje energie.
Nasledujúci deň po
workshope o prácach
študentov a prezentáciách krajín sme
mali obed v miestnej
reštaurácii a potom
sme išli do aglomerácie Roannais na
prednášku o obnoviteľných
zdrojoch
energie v regióne Roanne.
Navštívili sme farmu
so solárnymi panel-

mi a strom veterného
mlyna.
Tretí deň bol venovaný workshopu s Valériou, učiteľkou zdravia a prevencie.
Všetci kolegovia spolupracovali na učebných
materiáloch,
ktoré sa použijú so
študentmi v ďalších
LTTA. Učitelia sa veľa
dozvedeli o obnoviteľných aj neobnoviteľných
zdrojoch
energie a tiež sa inšpirovali v oblasti metodológie.
Vo štvrtok sme absolvovali kultúrnu návšteva Lyonu.
Lyon je po Paríži
druhé najvýznamnejšie mesto.
Štvrť Croix-Rousse,
známa
mnohými
schodiskami a skrytý-

mi chodbami, známymi ako „traboules“, je
úzko spätá s miestnym
hodvábnym
priemyslom, ktorý sa
tu etabloval v devätnástom storočí.
Naša prehliadka zahŕňala hlavné etapy
hodvábneho
priemyslu prítomného na
kopci Croix-Rousse
až do Francúzskej revolúcie.
Po tomto športovom
turné sme si užili
obed v „les apprentis
d‘Auteil“, škole, ktorá
pomáha mladým ľuďom s rodinnými alebo sociálnymi problémami začať odznova
a nájsť si prácu.

Absolvovali sme „nezvyčajnú prehliadku
so sprievodcom“ baziliky Fourvière, ktorá
ponúka nádherné výhľady na mesto, štvrte pod ním a rozmanitú krajinu.
Posledný deň mobility sme venovali
hodnoteniu prínosu
aktivít a príprave ďalšej mobility. Rozdelili
sme si aj úlohy, ktoré
musíme realizovať,
kým sa znova stretneme.
A keďže má Francúzsko silnú kulinársku
tradíciu, mali sme
rozlúčkový obed v
„l‘atelier Locavore“ v
reštaurácii, ktorá pri-

pravuje jedlá len z
organických a miestnych produktov.
V sobotu sa všetci
učitelia vrátili do svojich krajín s cennými skúsenosťami a
príjemným pocitom
z
novovzniknutých
priateľstiev. Ak nám
to situácia dovolí,
znova sa stretneme v
marci v Slovinsku.
Eva Vašková
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Projekt jazierko

Klimatické zmeny a
globálne otepľovanie
sa
v
posledných
rokoch stále zhoršujú, a preto sa snažíme
hľadať spôsoby, ako
tomuto negatívnemu
trendu zabrániť. Klimatické jazierko je
jednou z možností.
Čo to však klimatické
jazierko je a ako našej
planéte pomáha?
Klimatické
jazierko
sme vybudovali v
rámci
2-ročného
projektu „Klimatické
záhrady“ v spolupráci s neziskovou organizáciou SOSNA. Pod
dohľadom vedúcich
pracovníkov
organizácie
p.
Silvii Szabóovej, ktorá
mala
na
starosti
hlavne praktickú časť,
p. Štefana Szabóa,
ktorý riadil najmä
teoretickú časť a p.
Kataríny Kopčíkovej
sme sa všetci niečo
nové naučili.
Všetko sa začalo v
septembri 2021 vykopaním jamy na okraji nášho školského
dvora. No samotné
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budovanie jazierka
sa udialo až 27. októbra 2021. Ráno
sa stretli žiaci tried
kvinty B, sexty B, III. B
a učiteľky našej školy
p. Vašková, p. Verebová a p. Krajňáková.
Ako prvé sme pomocou náradia upravili
terén jazierka, aby
bol prirodzený a bez
kameňov, ktoré by
mohli poškodiť spodnú fóliu. Ďalej sme
dno jazierka vystlali starou textíliou,
ako sú napríklad
koberce a uteráky.
Na nich sme nasledovne položili bielu
plachtu, geotextíliu,
aby zrovnala posledné nerovnosti pred
finálnym položením

fólie. Naše sily sme
spojili pri prenášaní
fólie, ktorá nielenže
bola veľká ako pol
školského ihriska, ale
aj veľmi ťažká, takže
aj keď nás bolo veľa,
fóliu sa nám dvihnúť
celú nepodarilo. Ale
ako sa hovorí, každá
sila sa počíta a aj preto sa nám nakoniec
s veľkým vypätím síl
podarilo fóliu preniesť. Táto činnosť
však bola posledná z náročnejších
fyzických prác, ktoré
bolo treba na jazierku
vykonať, takže nasledoval už iba relax
a to sadenie kvietkov. Nebolo to však
typické
sadenie,
kvietky sme rozde-

lili do skupín podľa
hĺbky, v ktorej môžu
ďalej rásť. Dno jazierka je totiž rozčlenené
na
vrstvy,
podľa
ktorých sme ukladali
kvietky ako napríklad
lekná,
kosatce,
záružlie močiarne či
vodomoru. Nakoniec
sme korene rastlín
priložili kamienkami,
aby ich nevyplavilo na
povrch. Konečná fáza
bolo už iba napustenie jazierka vodou,

ktorá prebiehala ešte
pár dní. Neskôr, na
konci novembra boli
vykonané posledné
práce na skrášlenie
prostredia okolo jazierka a to postavenie živého plotu a
chodníka.
Jazierko má plno
benefitov pre životné prostredie ako zadržiavanie dažďovej
vody, podpora biodiverzity hmyzu, vodných
vtákov
a

iných živočíchov a
zvlhčovanie ovzdušia.
Veríme, že hoci naša
pomoc bola malá,
naša planéta to ocení
a dúfame, že sme
týmto činom inšpirovali našich spolužiakov, aby pomáhali
prírode a ochraňovali
životné prostredie.
Olívia, Lívia, Naty, Lea
a Nina z kvinty B

KULTeen, Kultúra a umenie
v živote mladého človeka

Sotva som ráno rozlepila oči, natiahla som sa za mobilom a kontrolovala som, čo všetko sa v online svete udialo a čo som zmeškala. Znudená
som sa dotrepala do kuchyne, kde ma čakala mama s raňajkami.
„Ešte si sa poriadne ani neprebrala a už držíš v rukách mobil. Keď som ja
bola v tvojom veku, čítala som knihy!“ začala hneď od sporáka.
„Aby som nezabudla, cez víkend k nám príde tvoja sesternica Katka.
V Košiciach je tento týždeň Biela noc, chce sa prísť pozrieť. No a v nedeľu
je maratón, trošku si privstanete,“ nadšene mi plná energie oznamovala, že môj víkend bude o niečo nudnejší ako tie ostatné. Veď ja predsa
nie som nadšencom športu.
Všetko bolo dohodnuté a ja som Katku v piatok popoludní čakala na
nástupišti. Vlak zastavil, dvere sa rozleteli a Katka vystúpila z vlaku.
„Konečne som vo veľkom meste!“ zajasala.
„Čau, Katka!“ snažila som sa ju trošku upokojiť, lebo som nechápala to
nadšenie, veď sme predsa v Košiciach, nie v Londýne. „Ideme do Auparku
na kávu a všetko mi povieš, čo ty na to?“ zúfalo som na ňu hľadela, lebo
som si chcela niekam sadnúť a v pokoji si zapnúť mobil.
„Aupark? Ja som skôr myslela, že sa prejdeme po meste. Pozri, všetko
som našla na nete, urobila som nám plán.“ zúfalo podotkla.
Oblial ma pot. Ale povedala som si, že je tu iba na víkend, tak sa
premôžem a vyhoviem jej v týchto čudných požiadavkách. Zo stanice
sme zamierili rovno k Dómu. Je tam veľmi významná krstiteľnica, ktorá je

dokonca staršia ako samotný chrám, lebo patrila ešte kostolu, ktorý tu
stál pred tým, ale zhorel. Keď sme vošli do Dómu, bolo tam také ticho, že
som mohla počuť tlkot môjho srdca. Nado mnou sa rozprestrel vysoký
strop a cez okná presvitali lúče zapadajúceho slnka. To bude fotka na
Instagram! Rýchlo som vytiahla mobil a odfotila som si tú nádheru.
Ani som si neuvedomila a vonku bola tma. Kráčali sme nočným mestom
a Katka mi rozprávala zaujímavosti. A tak som s hlavou plnou informácií
prišla domov a jediné, na čo som sa tešila bolo, že si konečne budem
môcť oddýchnuť.
Prišla sobota a Katkina vytúžená Biela noc. Mesto sa pomaly zahaľovalo do tmy a my sme sa vybrali do centra. Zrazu sa pred nami objavil
obrovský rozsvietený strom, vyrobený asi z tisíc žiaroviek. Urobila som
si fotku na Instagram a ešte asi hodinu som mala pred očami to svetlo.
„Vieš o tom, že Biela noc je organizovaná ľuďmi, ktorí majú aj riadne
zamestnanie? Predstav si, že si dáš toľko námahy, aby si vytvorila niečo
také pekné pre všetkých a pritom musíš ešte aj normálne pracovať.
Keď sme prišli domov, pozerala som si všetky tie fotky, ktoré som v ten
večer urobila a otvorila som si internet. Do prehliadača som napísala:
„Košice – zaujímavé akcie“. Pred mojimi očami sa objavilo toľko udalostí,
že som sa nestihla čudovať! To všetko mám pod nosom a ja vždy
rozmýšľam, čo cez víkend budem robiť?
„Katka, mali by sme sa ísť pozrieť aj na....“ nedopovedala som. Pozrela
som sa na moju sesternicu, ktorá od únavy a s úsmevom na tvári pomaly zaspávala. Zrazu som si uvedomila, že mám pred sebou človeka, ktorý
bol ochotný cestovať sto kilometrov, aby mohol v mojom meste na päť
minúť vidieť žiarovkový strom. Jediné, čo ma zaujímalo bol Instagram a
lajky a pritom som mala možnosť vidieť všetky tie pekné veci v „offline“
prostredí po celý rok.
Nedeľný MMM bol už len čerešničkou na torte môjho pekného víkendu.
Za zvuku Vivaldiho Štyroch ročných období sa pretekári rozutekali ulicami Košíc. OMG! Ja trdlo, ani som si nestihla urobiť fotku na Instagram!
Po skončení MMM Katku som odprevadila na vlak a kráčala som domov.
Hlavou sa mi premietali obrázky a pocity z víkendu. Zrazu mi pípla esemeska: „Poď do Auparku, čakáme ťa! Začali zimné výpredaje.“ Dívala som
sa na obrazovku a odpísala som: „Poďme radšej na Hlavnú.” Odpoveď
dlho nechodila, až napokon telefón zazvonil a ja som videla neotvorenú
správu. Veľmi som si želala, aby s mojím návrhom kamarátky súhlasili a
aby sme mali na Hlavnej takú zábavu, pri ktorej by sme aj zabudli urobiť
si fotky na Instagram.
Sophia, oktáva B, Cena Petra Raševa, III. miesto v próze
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