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Úvod
Nuž,  deťúrence,  superhrdinský  redaktorský  tím  nezastaví  len  tak  nejaká
pandémia.  Výnimočne sa s  vami spájame prv cez internet a neskôr i  v  podobe
výtlačku. 

V  čísle,  ktoré  čítaš  na  našej  školskej  stránke,  či  z  vlastných  rúk,  nájdeš
zaujímavosti o maturite i školskej besede počas krízového stavu štátu. Poradíme ti,
čo  si  v  karanténe  môžeš  prečítať  i  pochrúmať  a  chýbať  nebudú  ani  básne  s
ilustráciami. 

Chcela by som sa poďakovať všetkým, čo niečo do časopisu napísali. Milý čitateľ,
ako môžeš vidieť, nie je toho málo. 

Pribudlo nám oveľa viac kreatívnych poviedok, vrátanie pokračovania Vločiek a
popola od Emky Hlavovej. Novinkou je takisto rubrika Povinné utrpenia, kde si
osviežiš  pamäť.  Spomínané  budú  knižky,  ktoré  všetci  tvrdíme,  že  sme  poctivo
čítali.

Celej  redakcii  patrí  obrovské  ĎAKUJEM za  iniciatívu písať  i  v  ťažkých časoch.
Špeciálnu vďaku posielam Vivienne Čörgöovej za trpezlivosť a podstatnú prácu pri
časopise, ktorý máme tak radi. 

Barbora Schönová, III.B
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Beseda aj z pohodlia domova
Online diskusia s pracovníkmi Európskej komisie

Žijeme  v  budúcnosti,  technológia  napreduje.  Dôkazom  je  aj  fakt,  že  sa  pani
učiteľke  Magnússon  podarilo  vybaviť  parádnu  besedu  pre  naše  tretie  ročníky
bilingválneho gymnázia  s  ľuďmi pracujúcimi  v  Európskej  komisii  a  to  v  rámci
predmetu Európske štúdiá.

Odpovedali  na  naše  dopredu  zaslané  otázky,  príjemne  sa  striedali  a  každý  sa
nejako zapojil. 

Besedu  organizovala  a  moderovala  pani  Liesbeth  De  Buysser,  ktorá  pracuje
návštevníckom  centre  Európskej  komisie  v  Bruseli.  (Visitors’  Centre  of  EC  as
Visits’ Organiser.) Veľkým prínosom bola pani Adela Tesařová, ktorá v čase besedy
pracovala  v  oblasti  „Prehlbovanie  menovej  únie“  na  Generálnom  sekretariáte
Európskej komisie v Bruseli.  Pán Andrej Krchňavý pracuje ako člen Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku a aj práve vďaka nemu sa beseda uskutočnila.
Zúčastnili  sa takisto ešte dvaja stážisti  Európskej  komisie Žiaci  boli  hanbliví  sa
prejaviť, no viem, že väčšina počúvala s napnutými ušami. Každý nedočkavo čakal,
ako  odpovedia  práve  na  jeho  otázku.  Nevýhodou  boli  problémy  s  pripojeným
niektorých študentov, no s tým sme všetci rátali. 

Nie je to skvelé, že sa nám podarilo viesť diskusiu i v karanténe?

Barbora Schönová, III.B

Ako sa páčilo spolužiakom?

Na  besede  sa  mi  veľmi  páčilo.  Pani  Adela  zodpovedala  všetky  naše  otázky,
konkrétne  k  mojej  sa  vyjadrila  presne  tak,  ako  som  dúfala.  Poskytla  mi  veľa
nových  informácií  a  náhľad  do  práce  člena  európskej  komisie.  Rada  som  sa
zúčastnila a nebránim sa ani ďalším besedám. 

Ema Hlavová, III.A

Páčila sa mi diverzita a množstvo organizátorov, že sme to nemali len s jedným,
ale s viacerými. Avšak želala som si, aby ostatní prezentujúci mali viac priestoru na
rozprávanie.  Tiež  som  bola  rada,  že  nevynechávali  otázky  a  boli  otvorení
odpovedať, aj keď sa žiakom zapájať až tak nechcelo.

Linda Bučková, III.B

Prezentácia sa mi páčila, lebo som mohla vidieť a počuť ľudí, ktorí pracujú v tomto
prostredí. Tiež som sa dozvedela veľa nového, ako to funguje v parlamente aj v
komisii a na čo to vlastne slúži.

Anonym
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Mňa  diskusia  nebavila,  lebo  som  dobre  nepočul,  čo  prezentujúci  hovorili.
Nabudúce by sa mohol zlepšiť zvuk, bolo by to zaujímavejšie.

Anonym

Po besede sme zozbierali  reakcie  našich študentov a  poslali  sme ich ako „feed
back“  do  Bruselu.  Pani  Adéla  Tesařová  ešte  potom  poslala  svoju  reakciu  na
dodatočné otázky, ktoré naši študenti napísali. Ako prezradila, bola to jej vôbec
prvá  online  diskusia  pre  školy,  nová  skúsenosť  aj  pre  ňu  a  preto  sa  snažila
dôkladne odpovedať na všetky zvedavé študentské otázky.

Nakoniec sme pani Adélu Tesařovú ešte požiadali o interview pre náš časopis. Jej
odpovede nedali na seba dlho čakať. Okrem odpovedí poslala aj foto z prázdneho
Bruselského námestia v čase lock downu v Belgicku.

„Děkuji Vám za rozhovor. Ráda bych zdůraznila, že na otázky jsem odpověděla
ze svého osobního pohledu a že v tomto rozhovoru v žádném případě nezastupuji
Evropskou Komisii. Přeji vám všechno dobré a zdravím z Bruselu!“

Adéla Tesařová

1. Ako  vyzerala  Vaša  cesta  do  Európskej  komisie?  Aké  kroky  ste
museli podstúpiť aby ste sa tam dostali?

Téma  EU  mě  zajímala  a  chtěla  jsem  pracovat  v  mezinárodním  prostředí.
Vystudovala  jsem  mezinárodní  obchod  a  evropskou  integraci  na  Vysoké  Skole

5



Ekonomické v Praze, poté jsem se přihlásila na výběrové řízení pro zaměstnance
EU.

V mém případě jsem absolvovala několik testů (multiple choice), písemnou esej na
konkrétní téma evropské integrace a poté ústní pohovor před výběrovou komisí v
Bruselu.

Výběrové řízení trvá asi rok. Uspesni absolventi se dostanou na listinu, ze které si
instituce mohou vybírat  nové zaměstnance.  Kandidáti  na listině  si  také mohou
aktivně hledat práci v institucích. Listina je vždy platná po dobu několika let. Mě
trvalo asi rok najít si v Bruselu prací (v mezidobí jsem pracovala v Praze).

Podobným  způsobem  fungují  stáže  na  Komisi  -  vysokoškoláci  či  absolventi  si
podají přihlášku, výběr probíhá podle jejich životopisů a doložených zkušeností.
Vybraní  kandidáti  se  dostanou  na  seznam  (“Blue  Book”)  a  mohou  být
kontaktováni s nabídkou stáže nebo si mohou najít stáž sami (ne všichni kandidáti
co se dostanou do Blue Book však nakonec stáž získají).

2. Aké sú Vaše úlohy a povinnosti v rámci Európskej komisie? Ako
vyzerá Váš bežný deň v práci?

Práce  na  Komisi  je  podobná  práci  úředníka  ministerstva,  ale  v  mezinárodním
kontextu. Můj pracovní den spočívá v práci v kanceláři, jednáních s nejbližšími
kolegy, ale také s kolegy v jiných částí Komise. Já osobně nemám tolik kontaktů s
Radou ani Parlamentem. Abych měla více kontaktů s občany, tak jsem se nedávno
přihlásila  do  programu  pro  návštěvníky  Komise,  vaše  škola  byla  moje  první
návštěva a kvůli koróna krizi jsme si ji vyzkoušeli přes internet!

Náročnost jednotlivých pozic na Komisi se různí, ať již jde o důležitost tematiky,
časovou náročnost práce či odpovědnost. Záleží na každém co ho zajímá a jakou
pozici si najde.

Já  jsem  tento  týden  změnila  práci,  předtím  jsem  pracovala  na  Generálním
Sekretariátu Komise, kde jsem koordinovala práci relevantních oddělení Komise
na  přípravě  legislativních  návrhů  v  oblasti  zelených  daní  a  zelených  financí
(“zelené”  či  “udržitelné”  znamená  v  souladu  s  ochranou  životního  prostředí  a
klimatu).  Nyní  pracuji  na  Generálním  Ředitelství  pro  Energetiku  a  mám  na
starosti  tým,  který,  mimo  jiné,  připravuje  finanční  nástroje  pro  investice  do
udržitelné energetiky. Naším úkolem je například vyjednat s Evropskou Investiční
Bankou nové finanční produkty,  které budou podpořené zárukou z Evropského
rozpočtu  a  díky  nimž  budou  banky  po  celé  Evropě  moci  nabízet  zvýhodněné
půjčky.

3. Výskumy ukazujú, že Slovensko patrí medzi tie najrasistickejšie
krajiny  v  Európe.  Ako  by  sme  mohli  tejto  nálepke  predísť  v
budúcnosti, a aké kroky by malo Slovensko podstúpiť?

Evropská Komise  se  tématem rasismu, diskriminace a rovnosti  aktivně zabývá,
téma má na starosti  Maltská Komisařka Helena Dalli.  Já si  osobně myslím, že
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otevřenost  vůči  jiným  kulturám  je  spojena  s  tím,  jak  moc  jsou  lidé  takovým
kulturám vystavení (ať již doma či během cestování) a jak se zajímají o dění kolem
sebe.  Vzhledem  ke  komunistickému  režimu  byly  Česká  i  Slovenská  republika
dlouhé  roky  uzavřené  společnosti,  bez  kontaktu  se  zahraničím  a  velmi
monokulturní. Tudíž se v naší části Evropy jedná o postupný proces otevírání se
světu a přijímání jiných kultur mezi nás. I ve velmi multikulturních zemích, jako je
například Belgie,  je  rozdíl  v otevřenosti  lidí,  například mezi hlavním městem a
venkovem.

4. Slovensko aj Česko patria medzi krajiny Európy, ktoré ešte stále
neratifikovali  Istanbulský dohovor.  Prečo majú podľa Vás tieto
susedné  krajiny  problém  s  daným  dohovorom?  Neznačí  to
nerešpektovanie rodovej rovnosti v týchto krajinách?

Četla jsem, že je více zemí EU, které tuto dohodu dosud neratifikovali, z různých
důvodů,  mezi  nimi  moderní  pojetí  rodiny  v  této  dohodě.  Evropská  Komise
ratifikaci Istambulske dohody členskými státy podporuje. Toto téma má opět na
starosti Komisařka Dalli.

Podle mého názoru koróna krize a období karantény téma genderove rovnosti dali
dále do popředí, například kvůli domácímu násilí. Karanténa byla postavena na
tom,  že lidé jsou doma v bezpečí.  Bohužel  ne každý má ale  to  štěstí,  že  žije  v
harmonické domácnosti a tisíce lidí, včetně dětí, si díky koróna krizí prošli velmi
náročným a nebezpečným obdobím.

5. Odchod Veľkej Británie z Európskej Únie vyvolalo mnoho otázok
aj v iných členských štátoch. Ako vnímate Brexit Vy? Mali by sme
sa obávať odchodu aj iných členov alebo je to nepravdepodobné?

Z mého pohledu je Brexit smutná záležitost, já věřím ve spolupráci zemí a myslím
si, že jak Británie, tak EU by na tom byly lépe společně.

Můj manžel  je  Brit,  tudíž  jsem Brexit  prožívala  i  osobně,  a  manžel  si  hned po
referendu požádal o belgické občanství, aby se nestalo, že by nemohl dále žít a
svobodně cestovat po Evropě. Brexit ukázal, že odchod z EU není jednoduchá a
atraktivní záležitost.  Riziko odchodu jiných zemí z EU však do budoucna úplně
vyloučit nelze, především s ohledem na odlišný dopad koróna krize na různé části
Evropy a s tím související riziko populistických tendencí.

6. Hrozí nám niečo podobné ako v Amerike?

Otázka  rasismu  a  postavení  občanů,  kteří  jsou  afrického  původu  zůstává
problematickou v Evropě. Vyhrocená situace v USA vedla k veřejným reakcím v
mnoha evropských zemích, predevsich těch, které mají větší  procento populace
afrického  původu.  To  také  vedlo  k  otevřeným  debatám  o  minulosti,  včetně
koloniální brutality (Belgie) a obchodu s otroky (Velká Británie).
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7. Aké máme opatrenia pred policajnou brutalitou?

Policejní složky jsou v kompetenci členských států, Evropská Unie se pouze zabývá
spoluprací  mezi  členskými státy.  Taková spolupráce byla velmi důležité téma v
souvislosti  s  teroristickými  útoky  v  uplynulých  letech.  Evropská  Unie  se  také
zabývá šířením zbraní. V tomto ohledu je situace v Evropě a USA jiná, neboť v
Evropě je přechovávání zbraní pro osobní potřebu limitované.

8. Sú  menšiny  na  Slovensku  diskriminované?  Čo  robíme,  aby
diskriminované  neboli?  Ako  môžem  napríklad  ja  konkrétne
pomôcť obetiam segregácie?

Obecně si myslím, že nejlepší způsob jak pomoci obětem segregace je chovat se k
lidem kolem sebe bez předsudků, ať již se jedná o jiné národnostní skupiny, lidí s
postižením, lidi staré či nemocné, lidi s odlišnou sexuální orientací, atd. Z pohledu
společnosti je velmi důležité aby všechny děti a mládež měli přístup ke vzdělání a
měli podobné možnosti. Pro znevýhodněné skupiny toto znamená speciální zájem
ze  strany  učitelů  a  úřadů  a  zajištění  přístupu  ke  vzdělání.  Také  to  znamená
programy pro dospělé, aby se zlepšil jejich přístup na trh práce. Evropské fondy se
hodně zaměřují na takovéto programy.

Rozhovor pripravili: Vivienne Čörgöová IV.B a Barbora Schönová III.B
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Corona > Maturita?
Tento rok,  ako všetci  iste  vieme,  sme boli  svedkami jedného z  najzvláštnejších
súbojov v histórii Slovenskej republiky. Bol to súboj 80 nanometrov malého vírusu
proti veľkolepej štátnej maturitnej skúške. Prežívanie tohto súboja bolo rozdielne
a vnímalo ho nielen celé školské prostredie, ale aj široká verejnosť. 

Mnohí  rozhodnutie  uprednostniť  verejné  zdravie  pred  plošným  skúšaním
študentov vnímali a asi stále vnímajú ako zradu či uľahčenie povinnosti. Ťažko sa
mi chápe nedostatok empatie voči nám maturantom. Mnohí títo kritici asi vnímajú
retrospektívne maturitný ročník len ako obdobie, ktorého účelom bolo preskúšať
študentov.  Bohužiaľ, už zabudli  na to,  že maturitný ročník je zároveň obdobím
jemnej  ľahostajnosti,  zábavy  s  kamarátmi,  stretávania  sa,  opekania  a  iných
vonkajších spoločenských aktivít.  Prakticky všetkého,  čo nám bolo  kvôli  vírusu
nenávratne vzaté. Sedeli sme týždne zavretí v strese nielen z toho, že sme izolovaní
od všetkého,  čo máme radi,  ale  najmä z citeľného úpadku vedomostí.  Či  sa  to
niekomu páči, alebo nie, je rozdiel medzi týždeň trvajúcim akademickým voľnom
na štúdium tesne pred skúškou a niekoľkotýždňovým uzavretím škôl od začiatku
marca. 

Zoznam toho,  čo  nám vírus  vzal,  sa  nekončí  len  pri  voľnočasových  aktivitách.
Vyzdvihujeme si maturitné vysvedčenia rozdelení na malé skupiny, aby sme sa ako
trieda nestretli.  Nemáme spoločné fotky z posledných dní a nerozlúčime sa ako
kolektív. Neprežili sme to ľahostajné obdobie, lebo sme sami na seba kládli váhu
zodpovednosti voči iným občanom. Naozaj je po tom všetkom, čo sme obetovali
pre  verejné  zdravie,  také  náročné  dopriať  nám  aspoň  to,  že  sme  nemuseli
panáčkovať na jednej skúške?

Samuel Sámel, V.A

Sloboda a zodpovednosť v čase, keď sa nedalo chodiť do školy
Keď som sa 8.  marca dozvedela, že budúci týždeň do školy nejdeme, bola som
naozaj šťastná. V danej situácii mi to veľmi vyhovovalo, keďže som bola vtedy aj
chorá. No ani v zlom sne by mi nenapadlo, že by sa to pretiahlo až na tri mesiace!

Nikdy by som si  nepomyslela,  že  aj  Slovensko pocíti  karanténu.  Museli  sme si
všetci zvyknúť na nové podmienky učenia sa a spolunažívania s rodinou celé dni.
Pre niektorých to bolo veľmi ťažké a pre niektorých vôbec. Nám športovcom sa
zrušili tréningy a naša izba a záhrada sa stala súkromným fitnescentrom. Začiatky
boli, samozrejme, ťažké. Museli sme si zvyknúť, že našich kamarátov neuvidíme
každý  deň  naživo,  že  našich  trénerov  nebudeme  každý  deň počuť,  ako  na  nás
kričia, aby sme zabrali, a že dlhšiu dobu neuvidíme ani našich starých rodičov. S
potravinami to bol úplný ošiaľ. Ľudia sa išli pozabíjať, aby získali, čo potrebovali.
Nevedeli sme, čo sa bude diať ďalší deň, a báli sme sa, či nechytíme aj my koronu.
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No zvládli sme to! Vonku sa teraz dá chodiť bez rúška, po dlhom čase sme sa videli
s kamarátmi a niektorí z nás navštívili aj starých rodičov. 

S učením to tiež nebolo ľahké. Niektorým toto dištančné vyučovanie vyhovovalo,
niektorým zase nie.  Myslím si,  že to išlo podľa toho,  ako sme sa k vyučovaniu
postavili.  Keď sme sa na to už od začiatku pozerali  zle,  my sami sme si  to len
sťažili. No ak sme tam hľadali aj pozitívne veci, mohli sme si toto dištančné učenie
aj skrášliť. Ale nič nenahradí fyzický kontakt a školské lavice. 

Tento  polrok  bol  pre  mňa  naozaj  úspešný.  Som  veľmi  spokojná  s  mojimi
výsledkami  a  viem,  že  tieto  dobré  výsledky  sa  stali  skutočnosťou  vďaka  mojej
tvrdej práci, ale naozaj veľký podiel má na tom aj táto dištančná forma výučby. No
ak by som dostala možnosť vybrať si medzi online hodinami a klasickým školským
vyučovaním, brala by som určite druhú možnosť.

Sára Guspanová, II. A

Karanténa za katedrou
My  žiaci  sme  známi  neustálou  potrebou  vymýšľať  niečo  nové  a  zaoberať  sa
všemožným, len aby sme odohnali nudu. Ako však trávia karanténu naši učitelia a
akú literatúru, kinematografiu nám odporúčajú? 

Ak  som  doma  v  Bratislave,  väčšinou  vstanem,  urobím  si  raňajky  a  popri  tom
pozerám nejaké dokumenty cez internet.  Potom pracujem alebo si  pripravujem
hodiny, uvarím obedovečeru a pozerám seriály, niečo si prečítam alebo sa idem
niekam  prejsť.  Zo  seriálov  je  podľa  mňa  veľmi  zaujímavý  kórejský  seriál  The
Kingdom a seriály Hlava 22, Hunters s Al Pacinom a The Man in High Castle s
historickou tematikou. Z filmov by som do karantény odporučila určite Harryho
Pottera a Marvel filmy, pretože pre mňa sú klasikou, a aj napriek tomu, že som ich
videla minimálne dvadsaťkrát,  môžem ich vidieť znova a znova. Z kníh by som
určite  odporučila  všetko  od  Juraja  Červenáka,  ktorý  píše  slovenskú  historickú
fantasy. 

Na Záhorí,  samozrejme,  odbudne toho času tráveného pri  seriáloch a knihách.
Občas mám pocit, že aj času na prípravu hodín je akosi menej. Tu máme veľkú
záhradu, kde trávim väčšinu času, či už pri sadení, kosení, alebo iných činnostiach.
Keď  som  bola  dlhšie  obdobie  v  Bratislave,  robila  som  veľa  umeleckých  vecí,
nakreslila som dva obrazy, urobila nejaké keramické veci a pár rekvizít k nám do
školy.

p. uč. Valášková

Vstávanie je približne rovnaké ako v čase pred krízou. Doobedie väčšinou trávim
prácou, či už online hodinami, alebo kontrolou zadaných úloh, po práci sa snažím
ísť sa prejsť alebo vykonávam nejakú inú fyzickú aktivitu, snažím sa aj pozrieť si
nejaký seriál alebo si niečo prečítať. Z filmov som si naposledy pozrel Irishmana,
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vrelo  odporúčam.  Momentálne  mám rozčítanú  Hannah  Arendtovú  a  jej  knihu
Revolúcie  a  taktiež  Michela  Houellebecqa  -Podvolení.  V  pekné  dni  sa  snažím
chodiť aspoň trochu von prejsť sa a prevetrať si hlavu. V tie upršané asi viac spím.
Úprimne, počas tejto situácie mám práce oveľa viac ako pri klasickom vyučovaní,
či už s prípravou materiálov, alebo ich následnou kontrolou, ale vždy sa snažím
ukradnúť si čas aj pre seba. 

p. uč. Chudovský

Pracovne  je  to  síce  okay,  ale  som  vyťaženejší  než  obvykle.  Rôzne  zadania  mi
posielajú  študenti  väčšinou v  neskorých  hodinách.  Rekordman bol  zo  septimy,
poslal úlohu o 02:30 a ja som ju aj v tomto čase opravoval. Hneď v marci sme
vypadli na chalupu do Las Vegas (Levice po našom) a decká sú tam doteraz. Ja
pendlujem medzi BA a LV, lebo je tam biedny signál. Keď som v BA, chodím všade
na biku, na doučká, do fitka, na záhradu. Áno, mali sme síce karanténu, ale doučká
frčali. Chodil som aj do fitka prečítal som kopec knižiek, práve mám rozčítaného
Jo Nesbo - Die Fährte. Aj do školy sme chodili s manželkou, bolo treba nachystať
prijímačky pre drobcov. Veľmi sa mi páčilo, keď sme museli čakať v rade na košík
pred Lidlom, to mi pripomenulo socík, vtedy to bolo bežné, že sa stálo v rade aj
polhodinku. Taký retro pocit, hoci veľa ľudí nadávalo, čo je to za výmysel. Osobne
sa mi páčili naše piatkové Corona-party. Chodili sme na záhradu k parťákovi, ktorý
má aj záhradný domček, kde sme rozbehali kachle a bolo teplučko, parádička! Už
mi aj chýba škola, normálne učenie a živý kontakt.

p. uč. Hlavna

Vstávam skoro ráno, okolo šiestej, aby som prepravila materiály na vyučovanie,
skontrolovala práce študentov, ktoré mi poslali, prípadne pripravila test. Poobede
si dávam pauzu od počítača a keď je pekne, vyrážame na prechádzku do okolitej
Petržalskej  panelákovej  prírody.  Nezdá  sa  to,  ale  aj  Petržalka  má  svoje  pekné
zákutia, kde človek môže pozorovať ako všetko rastie a mení sa. Na balkóne sa mi
aj vďaka karanténe rozrástla záhradka plná byliniek a farebných kvetov. Normálne
by som nemala toľko času sa jej venovať. Náš vianočný kaktus si myslel, že sú asi
Vianoce,  keď sú  všetci  stále  doma  a  pred  týždňom  nádherne  zakvitol  veľkými
ružovými kvetmi.

Večer  si  znova  sadám k  počítaču  a  otváram Teams,  kde  ma  čakajú  správy  od
študentov, prečo sa zajtra nemôžu zúčastniť online hodiny, zaslané prezentácie na
hodnotenie a aj neopravené testy.  Už je noc,  keď počítač znova zatváram. Ešte
predtým si stihnem prečítať na internete pár správ.

p. uč. Ľubica Magnússon
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Denník dištančnej študentky
8:54 – zvoní mi budík, ktorý nahnevane vypnem už v prvej milisekunde zvonenia.
8:55 – začína sa prvá hodina.
9:15 – snažím sa prinútiť oči, aby zostali otvorené. Zbytočne.
9:20 – počujem, ako učiteľka vyvolá moje meno. V sekunde mám oči otvorené 
dokorán a pokúšam sa vydedukovať položenú otázku. Moje posledné dve mozgové 
bunky namiesto premýšľania robia paniku. 
9:21 – dedukcia bola správna. Oči sa znova začínajú zatvárať.
9:40 – hodina sa končí a ja si konečne môžem zbehnúť po vytúženú kávu.
10:00 – začiatok ďalšej hodiny.
10:15 – káva už začína pôsobiť na moju rannú mrzutosť a z hodiny si zapamätám 
až dve vety!
10:30 – znudene sa obzerám po izbe a usudzujem, že by bolo vhodné utrieť prach z
poličiek. Teraz sa to ale nehodí, mám predsa hodinu. 
10:36 – v rohu izby zbadám pavúka, síce malého, ale rovnako nebezpečného ako 
tarantula. Stuhnem a čakám, kedy sa pohne. Ešte neviem, či ho zabijem, alebo sa 
rovno presťahujeme do nového domu. 
10:37 – napijem sa kávy.
10:37:20 – pavúk zmizol. 
10:38 – pravdepodobne iba zašiel za skriňu. Mohla by som vstať a pozrieť sa, ale 
čo oči nevidia, to srdce nebolí. Rozhodnem sa, že pavúka vyriešim až v budúcnosti.
10:46 – hodina sa už mala skončiť. Nekončí sa…
10:53 – hodina stále beží. Napriek tomu, že o 7 minút začína ďalšia.

10:56 – koniec hodiny! Stihnem ešte skontrolovať sociálne siete a už sa môžem 
pripojiť na ďalšiu hodinu.
11:15 – poslali nám nový pracovný list, ktorý treba vypracovať do konca týždňa.
11:20 – nadávam na pracovný list. 
11:23 – píšem spolužiakom a spolu nadávame na pracovný list.
11:40 – začínam rozmýšľať o obede.
11:50 – hodina sa skončila a do začiatku poslednej mám ešte polhodinu. Utekám 
sa spýtať mamky, čo bude na obed.
11:52 – povedala, že nevie. 
12:00 – snažím sa vypracovať zadanie, ktorého deadline je dnes.
12:25 – som zúfalá zo zadania. Nechám si to na neskôr. 
12:30 – posledná hodina! 
12:40 – Microsoft Teams mi začal sekať, takže neviem, čo robíme. 
12:50 – kričím na mobil a nadávam na všetky technológie sveta.
12:53 – krik problém vyriešil a konečne počujem zadanie úlohy.
12:54 – úloha sa nachádza v učebnici, ktorú som, pravdaže, nechala v škole.
12:55 – prosím spolužiakov, aby mi odfotili učebnicu.
13:15 – prežila som aj poslednú hodinu a konečne sa môžem ísť naobedovať.
13:17 – z maminho „neviem“ na obed sa stalo „nič“.
13:18 – začínam variť obed.
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14:15 – trávim obed a so smútkom si prezerám zlacnené letenky. 
15:00 – užívam si poobedňajšiu kávu s rodinou v záhrade (celkom fajn ľudia som 
zistila). Kto by bol býval povedal, že vôbec máme záhradu? Praktické.
16:00 – idem do izby pracovať na zadaní, ktoré dnes už musím poslať.
16:04 – ale najprv si zabrnkám na gitare.
16:17 – klamem, neviem hrať na gitare. Pokúšam sa o to už mesiac.
16:29 – podráždene odkladám gitaru.
16:30 – pozriem ešte chladničku.
16:31 – skočím si na rýchly výlet do Netflixu. 
18:40 – už by som fakt mala ísť robiť tú úlohu.
18:45 – je čas večere, teraz sa mi už neoplatí začínať.
18:50 – večeriam a užívam si večernú kávu. 
19:30 – mala by som sa už pustiť do úlohy. Najprv si však zahrám so sestrou 
nejaké spoločenské hry.
19:52 – podvádzam, aby som vyhrala.
20:36 – naozaj som vyhrala! Sestra sa na mňa hnevá…
20:38 – púšťam sa do úlohy.
21:15 – konečne dokončím tú nenávidenú úlohu. 
21:20 – idem do sprchy.
21:50 – prečítam si ešte zopár kapitol z knihy.
22:55 – rozhodnem sa, že pôjdem spať skôr, aby som ráno nebola zase mŕtva. 
1:35 – ups.
1:48 – ešte si pozriem jednu časť seriálu a už naozaj pôjdem!
3:29 – ups.
3:37 – zaujímalo by ma, kto bol tridsiatym panovníkom Anglicka…
3:41 – bol to Edward I. Zaujímavé. 
4:00 – čítam si pikošky zo života Edwarda I.
4:32 – už naozaj idem spať. Budík je nastavený na 4 hodiny a 22 minút. :) 

Vivienne Čörgöová, IV. B
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Knižné odporúčania do karantény
1. Príbehy obyčajného šialenstva – Charles Bukowski 

Poviedky  z  pera  samotného  génia,  ktoré  opisujú,  akí  dokážu  byť  ľudia  za
zatvorenými dverami svojich domov. Sú to príbehy plné kontroverznosti,  krutej
úprimnosti, ale aj humoru. Bukowski je spisovateľ, ktorý si nikdy nedáva obrúsok
pred ústa, vďaka čomu sú jeho príbehy také uveriteľné. Plusom je, že sa budete
vedieť dokonale stotožniť s postavami, keďže všetci v týchto časoch pociťujeme istý
druh šialenstva. 

2. Ponorka – Joe Dunthorne

Ponorkovou  chorobou  momentálne  trpíme  takmer  všetci.  Postavy  v  tejto
mládežníckej  beletrii  síce  nie  sú  zatvorené  v  karanténe,  no  rovnako  musia
prekonávať zložité vzťahy, či už rodinných príslušníkov, alebo spolužiakov. Príbeh
sa číta ľahko a rýchlo, pričom vás humor hlavnej postavy určite rozosmeje. 

3. Zostaň, kde si, a potom odíď – John Boyne 

Príbeh zo života malého chlapca, ktorého skľučuje 1. svetová vojna. Aj keď je kniha
napísaná jednoduchým detským jazykom, nestráca na autentickosti a dojemnosti.
Vojnový stav síce nemáme, no určite by sme sa mali riadiť názvom tejto knižky. 

4. 1984 – George Orwell

V  roku  1984  boli  zatvorené
hranice  a  vláda  kontrolovala
každý  pohyb  občanov.  Keď  sa
rozprávame  so  spolužiakmi  z
Rajky  a  pohraničného  okolia,
vravíme  si,  že  sa  teda  až  tak
veľa  odvtedy  nezmenilo.  V
podivuhodnom  roku  2020  je
tento  dystopický  román  stále
aktuálnym  skvostom  svetovej
literatúry. 

5. Harry Potter a Väzeň z Azkabanu – J. K. Rowlingová 

Kedy by sme si mali dať re-reading série Harryho Pottera, ak nie teraz? Najmä keď
už dokážeme zdieľať pocity beznádeje Siriusa Blacka, ktorý strávil v čarodejníckom
väzení  až dvanásť  rokov!  Keď to vydržal  on,  snáď aj  my prežijeme mesiac-dva
navyše, nie? 

Vivienne Čörgöová, IV. B
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Recepty do karantény
Čokoládové brownies

Ak ste milovníci čokolády a sladkých dezertov, určite vyskúšajte tento recept na
výborné brownies. Môže sa vám zdať, že recept je nad vaše cukrárske schopnosti,
no  nenechajte  sa  oklamať.  Tento  koláčik  určite  zvládnete  pripraviť  a  keď  ho
ochutná vaša rodina,  samozrejme,  ak ho nestihnete zjesť  skôr,  prehlásia  vás za
najlepšieho cukrára. 

Ingrediencie

200 g čokolády na varenie
115 g masla
100 g kryštálového cukru
80 g hnedého cukru
3 vajcia strednej veľkosti
1/4 ČL soli
1 ČL vanilkového extraktu 
75 g múky
30 g kakaa

Postup

Čokoládu  rozlámte  na  menšie  kúsky,  pridajte  maslo  a  za  stáleho  miešania
rozpustite vo vodnom kúpeli. Nechajte vychladnúť.

Múku s kakaom a soľou preosejte do jednej misy. 

Vajcia s cukrom vymiešajte v druhej mise dopenista. Zľahka po častiach vmiešajte
vychladnutú čokoládu a múčnu zmes. Pridajte vanilkový extrakt.

Cesto vylejte do formy (približne 17x17 cm) vyloženej papierom na pečenie a pečte
približne  30  minút  v  rúre  vyhriatej  na  180 .  Keď  budú  brownies  upečené,℃. Keď budú brownies upečené,
nechajte ich vychladnúť a potom sa nechajte unášať ich úžasnou chuťou. 

Natália Kordovaníková, IV. A

Smoothie letná mánia

Leto  sa  blíži  a  rovnako  aj  smoothie  sezóna.  Smoothies  sú  stále  populárnejšie,
pretože sú zdravé, rýchle a jednoduché na prípravu. Pripravili sme si pre vás päť
top  smoothie  receptov,  ktoré  môžete  vyskúšať,  a  tak  objavovať  vaše  obľúbené
kombinácie. Týchto päť skvelých receptov je len krok k tomu, aby ste aj vy podľahli
smoothie mánii. Neveríte? Vyskúšajte smoothie letnú výzvu s nami a doprajte si
dávku energie. 
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Postup je všade rovnaký, potrebujete len kvalitný mixér a všetko zmiešať dokopy.
Jednoduché, nie? 

Kivi smoothie 

Ingrediencie

1 šálka mlieka (najlepšie rastlinného)
1/2 šálky lesného ovocia
1/2 banána
2 liči (môžete vynechať)
1 kivi

Melónové smoothie 

Ingrediencie

1 šálka nakrájanej červenej dyne
1 PL šťavy z citróna
1/2 ČL nastrúhaného zázvoru

Ananásové smoothie alias „Dovolenka na Havaji“

Ingrediencie

1/2 ananásu
1 banán
1 citrón
2 cm čerstvého zázvoru
2 ČL chia semienok
200 ml kokosového mlieka
200 ml vody 

Mrkvové smoothie pre zdravé oči

Ingrediencie

3 mrkvy
2 kivi
1 banán
300 ml vody

Green smoothie 

Ingrediencie

2 banány
1 jablko
1 hrsť špenátu
1 šálka vody
1 PL chia semienok
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Natália Kordovaníková, IV. A

Islandské koláčiky (cookies)

Originálny názov je Hverdagslengja (čo v preklade znamená dlhý koláč na každý
deň). Pôvodný tvar bol totiž podlhovastý, niečo ako naša štrúdľa. Rýchlo je hotový,
preto ho asi islandské ženy často piekli. 

Keď sa dostal na Slovensko, zmenil tvar aj názov. Ale výborná chuť, pre ktorú je v
našej rodine obľúbený, ostala. 

Skúste si ho aj vy upiecť. Tu je recept:

Ako  odmerku  používame  hrnček  s  objemom  1dcl.  Takúto  odmerku  mali  aj  na
Islande na kurze varenia, kde som sa koláčik naučila piecť. 

  

Ingrediencie

7 dcl polohrubej múky (môžete dať aj trocha kopcom)
1 - 1,5 dcl kryštálového cukru (podľa toho, ako to chcete mať sladké) 
1 prášok do pečiva
1 ČL mletého kardamómu (korenie, ktoré Arabi dávajú do kávy)
100 g čokolády na varenie, nasekanej na drobné štvorčeky 
hrozienka, sušené brusnice, slnečnicové semienka, nasekané mandle alebo oriešky
(podľa toho, čo máte doma, ja väčšinou dávam slnečnicové semienka a sušené 
brusnice - dá sa to obmieňať podľa chuti)
2 celé vajíčka
1 - 1,5 dcl mlieka
200 g zmäknutého margarínu (ja väčšinou používam Heru, ale dá sa aj iný tuk na 
pečenie)

Postup

Všetko  spolu  zmiešajte  v  jednej  mise  (najprv  sypké  časti,  vajcia,  mlieko  a  tuk
pridajte nakoniec v takomto poradí). 

Z cesta vytvarujte malé bochníčky - cookies a dajte ich na vymastený plech upiecť
do vopred vyhriatej rúry. Pečte pri 200°C asi 20 minút. Priebežne kontrolujte a
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keď sú už na vrchu zlatisto hnedé, vytiahnite ich. Najlepšie sú ešte teplé ku káve
alebo čaju. 

Dobrú chuť!

Na  záver  dobrý  tip:  Ak  nemáte  poruke  kardamóm,  môžete  ho  nahradiť
perníkovým korením, budú mať výbornú korenistú chuť. Tie semienka, oriešky,
jadierka či sušené brusnice môžete obmieňať. Cookies budú zakaždým trochu iné.

Ľubica Magnússon

Aké je to byť nenormálny?
Štandardy.  „Normálna“  orientácia.  Žiadne  pochybnosti  o  sebe  samom.  Taktiež
žiadne preplakané dni, noci či strach z nedobrovoľného „outnutia“ sa. Keď sa ti
nikdy nič z vymenovaných vecí nestalo, gratulujem.

Určite nie som tu preto, aby som niečo začvirikala o pokojnom heterosexuálnom
živote, keďže som sa nenarodila ako heterosexuál. Alebo heteroromantik. Len táto
spoločnosť mi celé roky ukazovala „správnu“ cestu a fakt, že moje pocity neexistujú
alebo sú abnormálne. Áno, malé dievčatká už majú mať vybratého svojho manžela
a majú s ním mať štyri deti, psa a dom. A samozrejme, musia s niekým chodiť,
musia túžiť po chlapcoch, pretože údajne „bEz LáSky niE jE žiVoT“.

Čo keby som vám však
povedala,  že  keď  moje
spolužiačky  v  piatom
ročníku základnej školy
snívali  o  chalanoch,
myslela som si, že som
rovnaká ako ony. Že si
jedného  dňa  nájdem
priateľa  a  tak.  O  pár
rokov  som  si

uvedomila, že to, čo ony cítili a čo som ja cítila, bolo niečo diametrálne odlišné.

Bol  to  doslovný  odpor  ku  vzťahom,
romantickým gestám. Možno niečo také, ako
keď vidím pavúka. Odpor a strach. Nič iné
som  necítila.  Vidieť  chalana  a  uznať,  že  je
pekný? Povedzme. Reálne sa s nejakým baviť
a nedajbože s  ním mať vzťah? To si  radšej
zalejem potkaní  jed  ako  granulovaný  čaj  a
vypijem to.

V siedmom ročníku to nebolo  o nič  lepšie.
Spolužiačky  dostali  svoj  vlastný  balíček
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hormónov. A zaujímavých fantázií, ktorým som, popravde, nerozumela. Vtedy som
náhodne počas bádania na internete zistila, že nie je normálne byť znechutený z
pohlavného styku a že takíto ľudia tvoria špeciálnu skupinu tzv. asexuálov. Prvé
dva roky po tomto objave som to ignorovala a žila som si svoj zvrátený život, no
pred pár rokmi som sa tak začala identifikovať.

Myslela  som  si,  že  veď  to,  že  nechcem  a  nebudem  mať  pohlavný  styk  ešte
neznamená,  že  by  som  mala  byť  niekto,  koho  romanticky  nepriťahuje  opačné
pohlavie (to som bola ešte v hlavnej ústredni homofóbov, taktiež známej ako moja
základná škola, kde nebola možnosť mať inú orientáciu). Tak som sa snažila nájsť
chlapcov, ktorí boli môj „crush“, aj keď ma myšlienka na vzťah znechucovala.

Potom  som  prešla  na
gympabu  a  zistila  som,  že  je
normálne  mať  aj  inú
orientáciu  a  doslova  sa  mi
odomkla nová fáza života. Už
mi bolo všetko jedno. Vlastne
ani nie, lebo som celkom dlho
hľadala orientáciu, teda lepšie
povedané, hovorila som si, že
proste aro nie som. Až cez túto
karanténu  som  si  uvedomila,
že mať nulový záujem o vzťah,
romantické  vecičky  a
podobne, nie je niečo, za čo by som sa mala odsudzovať. Každý je predsa nejaký.

Aby som toto chaotické vyplakanie sa do slov zhrnula, chcem ešte dať pár viet na
zamyslenie  pre  homofóbov  a  ľudí,  ktorí  majú  doslova  fóbiu  alebo  nenávidia  a
nerešpektujú či už asexuálov, alebo aromantikov (bohužiaľ, aj v lgbtqia+ sa takíto
ľudia nachádzajú).

A-fóbia existuje.

Hovoriť  niekomu,  že  nie  je  len
fyzicky vyspelý, preto je asexuál, je
hlúposť  najhrubšieho  zrna  (ja
osobne  som  fyzicky  vyspelá,
možno  až  príliš  na  svoj  vek,
rovnako aj psychicky).

Hovoriť  asexuálom  a
aromantikom,  že  sú  roboti  alebo
že  sú  bezcitní,  je  nechutné  a
nevhodné.

Taktiež  pýtanie  sa,  prečo  sú  tí
ľudia takí. Otázky pre teba: Prečo
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si  heterosexuál?  Čo  to  zapríčinilo?  Nemyslíš  si,  že  keď  príde  správna  osoba
rovnakého pohlavia, ako si ty, zmeníš orientáciu?

Hovorenie o tom „správnom človeku“, ktorý príde. Áno existujú aj demisexuáli a
demiromantici,  ale keď ti  niekto povie,  že je čistý aromantik a asexuál,  tak asi
demisexuálom/demiromantikom nebude.

Ľutovať človeka, ktorý je buď aro, alebo ace (aj oboje), je taktiež nevhodné. Ani my
teba neľutujeme za to, že si hetero alebo inej sexuality.

Taktiež zabudni na otázku, ako to zvládame (nemyslím pýtanie sa na psychický
stav, ale pýtanie sa na spôsob toho, ako keď niekto drží diétu a druhý sa ho chce
opýtať, ako to dodržiava).

Čo  je  absolútne  tabu,  sú  reči,  ako  „ty  sa  zmeníš“,  alebo  viac  agresívne  „ja  ťa
zmením“. Keď chceš o tejto téme vedieť viac, nájdi si na internete corrective rape
(keď o tom chceš vedieť celkovo) alebo corrective rape asexuals a niektoré články ti
možno otvoria oči.

A nakoniec to, že nepatríme do LGBTQIA+. Ako dobre, mysli si, čo chceš, ale to A
stojí pre asexual, aromantic a agender.

Krátka vsuvka na už úplný záver: Coming out

Bude to znieť čudne, ale nie som ochotná sa „outnúť“ viacerým ľuďom a je jedno,
ako  sú  mi  blízki,  pretože  diskriminácia  aspec  komunity  je  veľmi  rozšírená  a
celkovo sú tieto dve orientácie nerešpektované. Taktiež sa obávam poznámok a
narážok podobných tým, ktoré som dostala od jedného človeka pri coming out. A
nakoniec,  nikdy  nemôžem vedieť,  či  niekto,  komu sa  „outnem“,  sa  nepokúsi  o
corrective rape alebo o iný druh sexuálneho obťažovania. Možno to moja komunita
nemá také ťažké, ako napríklad homosexuáli či bisexuáli, ale aj my sa stretávame s
veľmi negatívnymi postojmi, ktoré nie sú opodstatnené. To, že nemám romantické
či sexuálne túžby, ti neublíži, či?

Anonym
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Rhea
Bude to už skoro mesiac, čo k nám do rodiny pribudol nový člen. 

Drobný vtáčik, mláďatko stehlíka, ktoré vypadlo z hniezda a stratilo sa. Najdúcha
som sa s radosťou ujala. 

Prvý deň bolo všetko neisté, bábätko nechcelo jesť, iba spalo a ja som sa začínala
strachovať, že už možno nie je ako pomôcť. Podarilo sa mi dostať doň aspoň trošku
psej konzervy („ideálna“ na kŕmenie vtáčat), no to bolo všetko. Na druhý deň sa
ale ukázalo, že sa nebolo čoho báť. Stehlík sa zobudil s veľkým apetítom a ešte
väčšími  ústami,  a  tak  sme  začali  s  kŕmením.  Chvíľu  trvalo,  kým  sme  sa
zosynchronizovali, ale už po pár kŕmeniach sa z nás stala skvelá dvojka. 

Za pár dní, keď už bolo jasné, že u nás zostane, až kým nevyrastie, bolo načase
vybrať meno. Podľa sfarbenia som usúdila, že je to dievčatko, a tak dostalo meno
Rhea. Keďže Rheu bolo potrebné kŕmiť každú polhodinu, neraz sa stalo, že som ju
kŕmila počas online vyučovania. Vždy som tŕpla, aby sa ma učitelia akurát v tú
chvíľu niečo nespýtali, pretože miesto mojej odpovede by počuli len hlasný piskot
tej nenásytnej hladošky.

Ako rástla,  bolo  jasné,  že  nemôže zostať  vnútri  navždy.  Potrebovala  hopkať  na
tráve, loziť po konároch a byť na slnku. Bola ešte malá, zatiaľ veľa nelietala, a preto
bolo  najlepším  riešením  zhotoviť  jej  v  záhrade  klietku.  Stačilo  mi  zbehnúť  do
stavebnín, kúpiť pletivo pre zajace a ako konštrukciu použiť rám od stola. Klietku
som mala hotovú za dve hodiny.
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Rhea  v  nej  trávila  čas  skúmaním  prírody  okolo  a  ja  som  ju  chodila  každú
polhodinu kontrolovať a kŕmiť.

 

Naučila som ju, že na konkrétne zapískanie a zamávanie dostane jesť. Vďaka tomu
teraz priletí na zavolanie. Hovorím, že som ju vycvičila, ale vlastne si vycvičila skôr
ona mňa. Stačí jej priletieť k domu, zavolať na mňa a ja si idem nohy dolámať, aby
som jej priniesla jedlo.
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Zvieratá však potrebujú voľnosť, čo o vtákoch platí niekoľkonásobne. Klietka bola
po čase primalá pre potreby rastúceho stehlíka. Museli sme nájsť inú alternatívu.
Keď som Rheu prvýkrát púšťala v záhrade navoľno, bála som sa. Čo ak sa stratí a
nebude sa o seba vedieť sama postarať? Našťastie, ukázalo sa, že je veľmi bystrá,
rýchlo pochopila, kam sa má vracať, aby dostala jesť.

Teraz už má zmapované všetky susedné záhrady, a tak si pomedzi ne lieta, ako sa
jej zachce. Na noc ju ešte brávam dnu, do svojej izby, kde spí na konári,  ktorý
pôvodne slúžil ako opora pre kvety, ale teraz sa stal jej kráľovstvom.

 

Vstáva na svitaní medzi 4:30 až 5:30 a hlasno sa dožaduje kŕmenia. Ak usúdi, že
mi  prebúdzanie  trvá  pridlho,  zletí  z  konára  a  pristane  mi  na  hlave,  pištiac  mi
priamo do ucha, že je hladná. Starostlivosť o malého vtáčika je rozhodne náročná,
no bezpochyby naplňujúca. Každý jeho krok, každý malý úspech je hodný obdivu.

23



Môže byť niečo krajšie, ako keď sa vám malý vtáčik schúli na pleci a zaspí tam?
Dôvera, ktorú do mňa vkladá, zahreje pri srdci. 

A hoci viem, že príde čas, keď Rhea pôjde svojou vlastnou cestou, nestrácam ju
navždy. Aj keby si ma nemala pamätať. Vedomie, že som mala možnosť starať sa o
ňu,  vidieť  ju,  že  žije  svoj  život,  hoci  jej  príroda  prihrala  blbé  karty  hneď  na
začiatku, je na nezaplatenie. 

Som rada, že som jej mohla pomôcť a nikdy by som to nemenila.

Iva Gážiová, III. B
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Alex‘s mission (13 Reasons Why, season 4)
(spoilers incoming)

On May 20th this year Netflix did a cha cha real smooth and dropped a trailer for
the final season of the series 13 Reasons Why. I mean nobody asked for this but
here we go. As we all know, Monty was framed at the end of the third season and
our only reason to watch, Winston Williams, decided to find out the truth about
what happened.

The whole season is worth watching, although there are plenty of graphic scenes
and illusions, so you should consider watching it. New characters like Estella and
Diego brought some drama to our favourite high school and our sweetie Charlie
got  more  screen  time.  Supportive  jocks,  actually  awesome  Ani  and emotional,
maybe even vulnerable Monty? Never saw that one coming. 

However, let´s talk about dear Alex’s mission. You don’t know what I am talking
about? Watch the whole season and you will know. I have a feeling that our little
Alex made a list of boys from Liberty High who he wants to kiss and maybe date
(eventually?). Would be a fun time if he wrote letters like our sweetheart Lara Jean
and they got sent to the boys they were addressed to.

I am going to start with our top favourite jock, Zach Dempsey. He is one of the
sweetest and most adorable characters. Throughout the last seasons, he grew close
to our boy Alex and the zalex ship
took  off.  Their  bromance  was
adorable  until  the  end  of  the  first
episode when Alex decided to throw
the b off the ledge and kissed Zachy.
Thanks  to  writers,  it  didn’t  affect
their  friendship  and  if  you  have
eagle  eyes  like  me  (or  maybe  not,
my vision is not exactly 20/20), you
can notice  that  Zachy’s  orientation
went from uncooked noodle to an al
dente  one  but  much  to  our
disappointment,  the  ship  wrecked
and sunk at the bottom of the ocean.

Next  on  the  list  is  Winston
Williams. A sweet, gentle boy, who
wants to find the truth about what
happened. His friendship with Alex
gave  me  the  “definitely  not  an
ordinary friendship” vibes from the
beginning  but  I  wasn’t  saying
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anything. I had a feeling that Winston will only use our boy to find out the truth
but I got mixed feelings after what he said to Zach during the lockdown. I think
that you still have some unresolved feelings for Monty, but whatever floats your
boat, Winston. Anyway, their relationship should have gotten more screen time,
but they sure had some adorable moments. However, this ship did it Titanic style,
except the iceberg, which was portrayed by Clay Jensen in this story.

And now, Charles Hayden Brixton St. George. Everyone loves our baker boy, sorry
I  don’t  make the  rules.  Chalex  moments  are  adorable  and brought  tears  from
happiness to my eyes. I can’t complain though because they are just so cute. I,
however, don’t think that they are the endgame but come on, you all loved the
prom scene so there is not much to talk about. Maybe zalex is the endgame but
Chalex is the source of our happiness right now. This ship is now thriving and all
of us are here for it.

Karolína Ozimyová, II.B

Quaranrant, part 1
FBI (2018) – prvá séria (spoilers ahead, duh)

Rýchle  vysvetlenie  pre  niekoho,  kto  tento
seriál  nevidel  (asi  všetci,  čo  toto  čítate)
alebo  nebodaj  nikdy  nevidel  žiadnu
kriminálku.  Niekto  spraví  zločin  (vražda,
teroristický  útok  a  pod.)  a  naši  hrdinovia
túto osobu alebo osoby chytia za nereálne
krátky  čas.  Každý  takýto  seriál  však
rozpovie  príbeh  iného  druhu  policajtov
alebo  aj  federálov.  Napríklad  vo  Vtierka
Castle  je  základňou  príbehu  oddelenie
vrážd v NYPD, v NCIS je to veľmi nečakane
Námorný kriminálny vyšetrovací úrad, no a
v FBI je to FBI.

Celkové  spracovanie seriálu  sa  mi  zo
začiatku  veľmi  nepáčilo,  celé  mi  to  prišlo
ako too much drama. Nič proti, ale zabiť
okolo tridsať ľudí v priebehu prvých dvoch
minút  prvého  dielu  prvej  série  je  trošku
veľa.  Toto  sa  stalo  na  začiatku  cca  troch
epizód, že ľudia pokapali ako muchy a moje
obočie sa takmer spojilo s ostatnými vlasmi
na vrchu hlavy. Avšak aj  napriek tejto dráme sú mnohé rozuzlenia prípadov aj
celkové spôsoby vrážd nanajvýš kreatívne.
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Teraz by som prešla k tej menej príjemnej časti a predstavila by som vám slabšie
stránky tohto seriálu. Začala by som americkou televíziou a jej doslova úchylkou
s  názvom  terorizmus.  Mám  pocit,  že  ani  predajcovia  zbraní  neprofitujú  tak  z
terorizmu ako práve americká televízia. Teroristi a hlavne teroristické skupiny sú
horúcou  témou  už  takmer  dve  dekády  a  nejako  sa  nevieme  tejto  témy  zbaviť.
Poďme teraz do roku 2003, 15 rokov pred vydaním tohto seriálu vyšla práve prvá
epizóda NCIS a hádajte, kto za všetko mohol. No predsa Al Quaeda, kto iný. Ani
po 15 rokoch sme sa nepoučili a za všetkými útokmi v druhej epizóde stojí ISIS.
Vidíte? Jediné, čo sa zmenilo, je názov teroristickej skupiny.

Ďalšia podstatná vec, ktorá tam však nemusí byť, ale mne osobne veľmi chýba, je
humor  a  priateľskosť.  Priznám sa,  nečakala som niečo také,  ako zatvorenie
dvier lietadla FBI pred nosom, lebo NCIS mu chce zobrať telo,  alebo zabalenie
agenta do vaku na telo, aby si ho FBI zobralo, ale pointa je rovnaká - chýba humor.
Taktiež celková priateľskosť medzi charaktermi je u mňa veľmi žiadaná a to, ako
sa  stále  neobjímajú  a  nepotľapkávajú,  ma  vyvádza  z  miery.  Výsluchy ani
nekomentujem.  To,  ako  sa  Maggie  snažila  byť  viackrát  milá,  ma  privádza  k
myšlienke,  ako ju  vôbec  pustili  z  Quantica.  Na podozrivých treba vyskočiť  ako
Omar a chytiť ich pod krk, inak sa k odpovediam nedostane ani za desať rokov.
Tento mini rant by som zakončila faktom, že chýba  intro. Prepáčte, ale vycapiť
FBI biele na čiernom nie je intro podľa mojich predstáv.

K  pozitívnym stránkam tohto  seriálu  –  je  ich  dosť  a  budeme veľmi  rýchlo
prechádzať  medzi  rôznymi odvetviami,  čiže  odporúčam si  zapnúť bezpečnostný
pás.  Humor bude  naša  prvá  zastávka.  Áno,  už  som  sa  zmienila,  ako  mi  tam
humor  chýba,  avšak  len  preto,  lebo  je  ho  alarmujúco  nízke  množstvo.
Nebudeme si klamať, Omarova reakcia na tarantuly ma dojala takmer k slzám,
keďže  s  ním  veľmi  súcitím.  Upozorňujem  však,  že  Jubalove  dad  jokes
nepovažujem za alternatívu humoru, keďže už len jeho prítomnosť ma spočiatku
bolela.

Ďalšia  honourable
mention  je  už
spomenutá  kreativita.
Aj  keď  je  niekto  vo
väčšine  prípadov
zastrelený, motív je vždy
iný,  čo  je  prekvapujúce
na  kriminálnu  show.
Taktiež  výskyt
samotného  „FBI, open
up!“ meme  (oni  to  tak
nemyslia,  ale  fakt  to
vyzerá ako vo videu „How to smokebomb a party“) ma neomrzel ani po jednej
sérii. Vyraziť niekomu dvere baranidlom a po chvíli zistiť, že vo vnútri nie sú žiadni
podozriví, ani dôkazy, je vtipné, aj keď to vidím desiatykrát za deň. Uzavrela by
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som to faktom, že tvorcovia použili Bad guy od Billie Eilish v jednej epizóde, čo
potvrdzuje kvalitu tohto seriálu.

Účinkujúci:

 Maggie „IndenpendentWidow“ Bell – obľúbite si ju, chce to len čas :)

 Omar Adom „CryingBecauseOfTarantulas“ Zidan – ak ho neľúbite po prvej
epizóde, nemáme sa o čom baviť.

 Jubal „DadJoke“ Valentine – keby bol dad joke človekom, je to Jubal.

 Dana „ThisIsWhatAWomanInChargeLooksLike“ Mosier – toto je profilovač,
ktorého si fanúšikovia NCIS zaslúžili, ale nedostali.

 Kristen  „WannabeAgent“ Chazal  – úplné zlatíčko,  10/10,  such inteligent,
much wow.

 Ian „SwipeLeftOrRight“ Liam – ako povedal Jubal, nespoznávam ťa, Ian.

 Ujo z patológie, čo vyzerá ako Nigel Thornberry.

Odporučila by som tento seriál? Povedzme, že hej. Mám traumu z epizódy Most
Wanted? Určite. Hotel? Trivago.

Karolína Ozimyová, II.B
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Povinné utrpenia
Časť prvá: Laktózový medveď alias MM

Iniciály MM neoznačujú nového hip-hopového speváka, ale hrdinu môjho srdca,
podobnému hrncu na mlieko. Ženskému oku odporný sťa Quasimodo, no rovnako
ako pri zvonárovi ide o protagonistu s veľkým srdcom. 

Jediná príčina,  prečo by Maco Mlieč odo mňa chvály nikdy nepočul,  je,  že má
poškodený sluch. Moje chvály však zastaviť nedokážem a nechcem. 

Pilný ako včielka, bez očakávania obrovskej pláce. Bohatý sedliak je mu jediným
prínosom peňazí. Ha, keby to tak aj bolo! Mravček usilovný maká celé dni, avšak
nedostáva ani polovicu korún, ktoré si zaslúži. Najkrajšie však je, že jemu je to v
podstate jedno. Netrápi sa, pretože prachom nerozumie, nechápe, čo je groš a už
vôbec ho nezaujíma, čo by si s hoci troma grošmi vedel kúpiť.

Rodičia mu lásku dlho nedávali, keďže skoro odišli z nášho sveta. Neha dievčaťa by
sa mu možno aj ľúbila, ale Shreka by nechcelo žiadne. „Keď mňa nechcú, nuž ani
ja ich!“ Jediné vrelé city mu prejavujú ľúbivé koníky. Ošetrujú každú ranu v jeho
srdci. 

Najlepšie na živote s párnokopytníkom je, že jemu je jedno, ako vyzeráte! „Nač si
budem česať vlások po vlásku, keď kobyla vzhľad nevníma?“ Ceniť sa cení jedine
práca. Starať sa o dobytok denno denne, najlepšie, ako sa len dá.

Hlúpe dievčatá si ho príležitostne doberajú, že spáva pri dobytku. Je však lepšie
ľúbiť  kozu  ako koňa? Zver  ako zver  nie  je  heslom Maca.  Podľa  neho nič  však
dievčence nemyslia zle, nikdy by sa neurazil, všetko berie s nadhľadom. 

Do posledného momentu svojho života Mlieč túži len po pocite zadosťučinenia z
roboty. V tichosti znáša bolesť a nikdy by si nebol priznal smútok. Možno len po
nociach  párnokopytníkom  šepkával  svoje  tajomstvá.  Najviac  spoznávame  jeho
charakter až na konci príbehu, keď je jasné, že Tajovského Quasimodo je dobrák
až do konca. Jediné, po čom jeho duša túži, je byť pochovaný ako bežný človek a
nie ako zviera. 

Maco Mlieč je jednoznačne aj kráskou, aj zvieraťom.

Celkové hodnotenie: 8.5/10

Barbora Schőnová, III. B
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The whole afternoon in ruins
“This  is  the  official  Frankfurt  broadcast  with  the  breaking  news.  From  today,
September 3rd, the German Reich is officially in war with the United Kingdom and
France.”

That was the start of the report. Every family member of the Weber family was at
home  that  day.  Those  were  Mr.  and  Mrs.  Weber,  their  little  son,  their  baby
daughter  who  was  sleeping  in  a  cradle  and  Grandpa  Weber.  Mr.  Weber  and
Grandpa Weber sitting in the living room with the radio were the first to hear the
news.

“Everyone, come here, quickly.” said Mr. Weber.

His wife quickly ran out of the kitchen.

“What‘s happening?” she asked.

“They‘re saying, that the war has begun!” Mr. Weber sounded very serious and
worried.  And  he  wasn‘t  the  only  one.  Nobody  knew  what  to  say,  they  were
shocked, even though they knew that this whole situation was slowly leading to
nothing else, but war. After a while a young boy broke the tension.

“Why is everyone so sad, is it because of that war? Is war a bad thing?”

“Yes sweetie, war is a very bad thing,” his mother was very worried.

Both Mr. and Grandpa Weber were soldiers in the First World War, so they knew
exactly how bad next years for Germany will be.

“This  is  insane,  we  can‘t  have  another  war!”  said  Grandpa  angrily.  “The
government thinks it‘ll bring us victory and fame, but it‘ll only make us suffer, and
we‘ll be scared for our life every day!”

“And those poor young boys! Some of them will be enthusiastic and devoted to
fight for their country, but in the end, they‘ll be begging for it to stop!” Mr. Weber
really knew what he was talking about, because as a young soldier over 20 years
ago, he felt the same.

“Well, maybe it‘ll soon be over, we can hope for the best.” said Mrs. Weber.

“I don‘t know dear - it‘s a fact that over the years our enemies neglected Germany‘s
power, but if they turn against us together, they‘ll be still very powerful. This war
can take weeks, or years!” said her husband tensely.

“It also means less food in shops! And what about the other things, such as clothes
or  books  and  many  other  things!  There  won‘t  be  enough of  everything!”  said
Grandpa angrily.
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“Well, the situation won‘t be good that‘s for sure. But I know that we‘ll make it, the
Weber family was, is and always will be strong!”

The words of Mr. Weber had a very strong effect on the other family members.
They brought hope to everyone, they knew that if they stick together as a family,
they‘ll be able to handle those difficult times which are about to start.

Veronika Halušková, kvarta B

Naša trieda
Dvadsaťpäť  pubertiakov,  ktorí  na  prvý  pohľad  vyzerajú  ako  jeden.  Nepríjemný
prístup k životu a svetu. Nenávisť v ovzduší a neustále ohováračky. Druhý pohľad
na bandu „sopliakov“, čo si o sebe namýšľajú, že sú už dospeláci, vás o mienke len
ešte viac presvedčí.

Vlasy mastné, týždeň neumyté, padajúce do „ksichtu“ jedinca. Tvár bledá, vitamín
D nepozná,  z  obrazovky  mobilu,  ba  ani  počítača  sa  „D-čka“  nedočká.  Hlava  si
myslí,  že  je  najmúdrejšou v  galaxii.  Oči,  ktoré  kritizujú,  a uši,  ktoré selektívne
nepočujú. Papuľa, ktorá odvráva rodičom i učiteľom. 

Chrbát  pokrčený  sťa  otáznik  v  Aristotelovej  hlave.  Srdce  bijúce  rýchlejšie  než
rýchlosť  behu  Usaina  Bolta.  Strach  je  pochopiteľný,  veď  sa  bojí  skúšania.
Opätovne prípravu do školy odflákol. Zbabelec. Ruky zviera i masíruje, úzkostlivo
prekrúca prsty jeden za druhým. Vrtí  sa ani želatína. Brucho stiahnuté, ostatní
nesmú zbadať dôsledok babkiných výborných koláčov. Žalúdok sa sám sebe diví.
Zmrzlina, „mekáč“, pukance a ja ešte fungujem? Deficit skutočného jedla, a predsa
fungujúce  orgány.  Zázrak!  Mozog  črevám  i  kyselinám  udeľuje  medailu.  Prvé
miesto  by  obsadilo  bruško,  keby  nebolo  tak  zavýjalo  počas  každej  vyučovacej
hodiny. Môže za to jedincova neschopnosť a lenivosť uvariť si niečo sám. 

Introvertne obchádza ostatných, nenechá sa vyrušiť a hlavu ešte vždy pevne drží
pohľadom k zemi. Každé ráno a každý večer si pripomenie, že sa nemá rád. Svoje
chyby si plne uvedomuje, no zmena neprichádza do úvahy. Pokrytec. Sníva o láske
opačného pohlavia,  no  neľúbi  ani  sám seba.  Od ostatných  čaká  viac,  než  sám
dokáže dať.

Pod bruchom nachádzame rozklepané nohy. S rukami sú si veľmi blízke. Obe totiž
stres prejavujú podobne. Prehnané trasenie sa. Chĺpky na pokožke sa začínajú báť,
či náhodou nejde o zemetrasenie. Stehná modrozelené. Čo koža, to modrina. Nevie
snáď chodiť? Ako môže neustále padať a odierať sa? Je normálny? Porezané lýtka,
ktoré trpia kvôli majiteľovej neschopnosti holiť si nohy bez zranenia. Chodidlá sú
smradľavé, ba miestami až plesnivé. Každé ráno v škole pri šatni si päta zaplače.
Trápi ju, že pubertiak je príliš senzačný na to, aby sa raz za čas prezul. Celý deň
nôžka trpí v jednej topánočke.
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Šťastie  v  živote  mu  poskytuje  len  jeho  domáci  miláčik.  Je  jediný,  kto  ho
neodsudzuje  a  nekritizuje  každý  jeho  pohyb.  Na  svet  sa  pozerá  bez  rešpektu.
Nejako bolo a nejako už len bude. Nič neberie vážne a smrti  sa nebojí.  Svojich
rodičov pyšnými možno nikdy neurobí. Trpí. Nevie sa vystáť! 

A teraz má žiť s ďalšími dvadsiatimi štyrmi rovnakými, ako je on? 

Barbora Schönová, III.B

Pokračovanie príbehu Vločky a popol
od Emy Hlavovej z III.A, ktorý nájdete na našom instagrame @thegympabatimes

Keď prišli k dedinčanovej chatrči, otočil sa k nim. 

„Tam  je  stodola,”  ukázal  na  stavbu  hneď  vedľa.  Vnútri  bola  na  jednej  strane
uskladnená poživeň, na druhej sa tislo niekoľko oviec, tak akurát, aby postačili pre
jednu rodinu. Kývol im hlavou a vošiel do domu. 

Reinhard s Benom na seba pozreli, potom uviazali kone o vyčnievajúci kôl pred
stavbou, odstrojili  ich a vošli  dnu. Snažili  sa nájsť si  aké-také pohodlie. Vybrali
obschnutý chlieb a jedno jablko, ktoré horko-ťažko skald vydoloval z hlbín svojho
batoha, a už sa chceli uspokojiť s touto skromnou obživou, keď sa dedinčan vrátil. 

„Priniesol som vám večeru,” zdvihol ruky, aby ukázal, čo v nich nesie, „výmenou za
trochu hudby.” 

Bol to peceň chleba a dve misky duseného mäsa. „Priamo z kotla,” vravel keď im
ich podával. „Ešte je horúce.” Bez váhania sa doňho pustili. „Najedzte sa a hudba
bude neskôr.”

Bol takmer na odchode, keď sa zrazu zvrtol. 

Pozrel na Reinharda, v tvári zvláštne rozpaky.

„Chcel by som vám povedať ešte niečo. Počul som, že… vaša profesia…”

„Nie som bosorák ani iný druh čarodeja,” skrivil tmavovlasý muž ústa.

„Nie, to som nemyslel… skôr… počul som, že v susednej dedine ste ich zbavili…
problému.”

Do Reinhardovej tváre sa vkradlo náhle pochopenie.

„Áno.”

„Viete… predtým bolo všetko jednoduchšie. Ešte pred pár týždňami sa ľudia nebáli
ísť po poli či po lese sami, nemuseli si brať sprievod do susednej dediny, mohli ísť
nakúpiť do mesta.” Nadýchol sa. 
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„Nebolo im treba krčiť sa pri nečakaných zvukoch, triasť sa pri vidine vetra a zo
všetkého  najviac  pri  pomyslení  na  ten  odporný  sneh.  Valí  sa  ako  perie  z
roztrhnutého  vankúša a  dosadne  na všetkých,  niet  pred ním úniku.  Ech,  málo
dobrého tu zostalo…”

Reinhard čakal.

„Vec sa má tak, že… niečo je v lese.”

„Pokračujte,” posmeľoval ho.

„Je to nebezpečné… ohrozuje to celú dedinu. Nikdy nevieme, čo nám hrozí, kedy
sme v ohrození…Ja som brtník a vždy, keď idem do lesa, cítim na sebe jeho oči.
Onedlho sa ta nik neodváži vkročiť… a čo potom?” V hlase mu znelo zdesenie. 

„A odo mňa čakáte, že vás toho ,nebezpečenstva’ zbavím.” Do Reinhardovho hlasu
sa vkradlo slabé pohŕdanie. 

„Na základe vašej profesie… viem, že ste boli vojak a kupecký strážca.“

„To neznamená, že zabíjam na povel. To neznamená, že som vrah!”

„Ale Reinhard, možno to nebezpečenstvo vôbec nie je takej povahy,” vložil sa do
toho Ben. „Čo ak je to iba obyčajné zviera?”

Tmavovlasý si odfrkol. „Ty si to naozaj myslíš? Potom si ešte väčší blázon, než za
akého som ťa mal. Keby to bolo  obyčajné zviera, už dávno by si s ním poradili.
Toto je jeden z nich. Mám pravdu?”

Obaja pozreli na brtníka.

„Tak je,” voľky-nevoľky prisvedčil. „Je to jeden z nás. Za noci, ako je táto, zdivel a
utiekol z dediny. Už sme ho nestačili lapiť. Odvtedy vyčíňa na okolí.”

„A vy ho nedokážete zabiť,” dodal Reinhard.

Výrečný brtníkov pohľad mu bol viac než potvrdením. 

„Čo je to za zviera? Vlk?”

„Kanec.”

„Cena nebude malá.”

„To si uvedomujem,” kývol brtník. „Dáme vám zásoby na cestu a všetko, čo by ste
potrebovali  alebo chceli  navyše.  Aj  peniaze  nejaké máme,  pozbierať  by  sme sa
vedeli. Zapýtajte si a uvidíme.”

„Zásoby a dvadsať zlatých. Ale pláca až po robote.”

„Takže to beriete?” uisťoval sa Psia hlava.
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Reinhard  sa  nenamáhal  odpovedať.  Namiesto  toho  si  jednoducho  pritiahol  a
rozbalil  balík  previazaný  remeňom,  z  ktorého  sa  vynoril  jedenapolručný  meč.
Chytil čepeľ, vytiahol ocieľku a začal ho brúsiť. 

„Dnes v noci nevychádzajte z domu. A prineste mi nejaký solídny oštep, jeden sa v
dedine určite nájde.” 

Ema Hlavová, III. A

Ľudovít Štúr
Keď sa 28. október 1815 písal,
Ľudovít Štúr sa na svet pýtal.
Brat Karol, otec Samo a mama Anina,
to bola zatiaľ jeho rodina.
Potom pribudli štyria súrodenci
a už bolo plno v domci.

Písať, čítať, počty učil sa od otca,
ale lákala ho kariéra jazykovedca.
Odišiel na gymnázium nižšie,
v meste Györ bolo najbližšie.
V Györi Štúra slovanstvo zaujalo,
preto evanjelické lýceum v Bratislave nasledovalo.

Do Spoločnosti česko-slovenskej Štúr pridal sa,
rodnú reč a dejiny slovanských národov učil sa.
Jeho vzormi boli Hollý, Kollár, Šafárik a Palacký,
mal rád dejepis a čítanie diel antických.
So Spoločnosťou na Devín tiež vybral sa
a Velislavom tam nazval sa.

Univerzitné štúdiá v Halle ho zlákali,
kde sa evanjelickí vzdelanci s Herderom spoznali.
Myšlienka všeslovanskej vzájomnosti od Herdera,

ho inšpirovala k podpore slovenského národa.
Maďarskí úradníci však Slovákov hatili,
až sa tí s prosbopisom na cisára obrátili.

Nepomohol ani cár, ani uhorský palatín,
Štúr si preto pomyslel: „Sám Slovákov zjednotím.“
Namiesto Palkoviča na lýceu učil,
až kým ho úradník z neho nevylúčil.
Odišiel do Levoče pod kopce tatranské,
naďalej šíril myšlienky slovenské.
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Nevzdáva sa Štúr, spolok Tatrín zakladá
a ďalších podporovateľov slovenčiny hľadá.
Vydáva Slovenskje národňje novini,
aby sa zvesti dostali do každej rodiny.
Náuka reči slovenskej význam má preveľký,
bez nej by neboli dnešné učiteľky.

Revolučná Európa nevynechá Uhry,
ale snahy Štúra, žiaľ, opätovne stuhli.
Či Viedeň, či Pešť nemá rada Slovač,
na Štúra vydajú dokonca zatykač.
Slovanský zjazd v Prahe, posledná je šanca,
nepodarilo sa. Zo Štúra spravili nadobro vyhnanca.

Nešťastná náhoda v poľovačke mala pôvod,
že v Modre roku 1856 vyhasol jeho život.

Čo dodať záverom?
Dnes bol by Štúr influencerom.
Venoval sa svojmu zovňajšku,
nikdy nezabudol na šatku.
Usmieval sa popod fúzy,
bradu mu závideli všetci muži.
Rád čiernu kávu popíjal,
kým jazyk slovenský rozvíjal.
Aj keď nepohrdol kvalitným tabakom,
bol vždy len a len dobrákom.

Lucia Jasenáková, kvarta B

Time
Why does time come at me in such cruel way?
And I feel more and more pressure from her everyday
What am I to do and what am I to feel?
When all I do is hope that time isn't real

Come and hold me safe and tight
Don't you lose me out of sight
Remind me of those years we spent
Borrowing time which was meant 
To have fun and play some games
Boy it's gone but imma play them anyways

I know anymore I'm not a child
But without people these days I go wild
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I need them to shut down all the worries I have on my mind
When days go by and she's around

I worry I might mess things up
Being stuck in life, not doing enough
I worry I might not see the day
When she'll be proud of my
accomplishments in any way. 

Miku

autumn leaves
you and me.
hand in hand.
heart to heart.
you and your old jeans.
me and my black coat.
as we walk through the forest, long forgotten,
i realise, we are like nature in autumn.
the chestnuts in your hair.
your eyes the oak tree bark.
birch is jealous, you're so fair.
the rose hip lips i so often mark.
and me, just like the autumn leaves
falling right down on my knees,
i pray and bow down to thee.
leaves kiss the ground you walk on 
and so do i kiss every part of you.

L. C.
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Umelecké okienko

Žila
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Janka Kováčiková, IV.B
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Janka Kováčiková, IV.B
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Vivienne Čörgöová, IV.B
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Žila
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Suché vtipy
Je ťažké vysvetliť dvojzmysel kleptomanovi, pretože všetko berie doslovne.

Ťažko pochopíš matriošky. Sú uzavreté do seba.

Povedal som doktorovi, že som si zlomil ruku na dvoch miestach. Poradil mi, aby 
som už na tie miesta nechodil.

Chceš počuť vtip o vzpieračovi? Alebo nechaj tak, je slabý.

Sedia dve vrany na konári a jedna hovorí druhej: „Zhodím ťa!”
A zhodila ju.

Vieš, prečo si nikdy nevidel hrocha schovávať sa v strome? 
Pretože je v tom fakt dobrý.

Čo je zelené a hovorí to: „Ahoj, ja som žaba!“? 
Hovoriaca žaba.

Prečo máme na Vianoce kapra a nie rezne?
Prasa nevydrží tak dlho plávať vo vani. 

Maťko sa pýta Kubka: 
„Vieš plávať?“
„Áno.“
„Kde si sa to naučil?“
„Vo vode.“

Dva kamienky sa hrajú na štrk.

Pán Mrkvička ide na trh a chce si kúpiť jablká. Predavač mu hovorí: „Aaale, pán 
Mrkvička, veď vy patríte do zeleniny..."

Aký je rozdiel medzi dažďom a suchom?
Dážď padá a sucho nie.

„Počul si už v hlave kroky?“
„Áno.“
„Tak to ti asi odchádzal rozum.“

Viete, kedy červíky lietajú?
Keď padajú zo stromu.

„Chcela by som si vyskúšať tie šaty vo výklade."
„Nech sa páči, ale predsa, nebolo by to lepšie v kabínke?"

42



Išli dvaja a prostredný spadol.

Viete, ako sa volá bumerang, ktorý sa nevráti späť?
Palica.

Okno vraví oknu: „Nevidím cez teba.“

Viete prečo majú smetiari oranžové vesty?
Nie? Ani ja.

Ide slina po púšti a uschne.

„Bača, čo stojí ten pes?“
„...čo ja viem, prečo si nesadne?!“
„ Ale koľko stojí?“
„...aaale, trištvrte hodinu?“

Je to oranžové, guľaté a začína sa to na P. Čo je to?
Pomaranč.
Je to oranžové, guľaté a začína to na N. Čo je to?
Neuveriteľné, zasa pomaranč!

Kamarát sa chváli pred kamarátom:
„Môj 15-ročný brat hrá na klavíri od piatich rokov."
„Fakt? A nebolia ho ruky?“

Príde starček k pokladni na stanici a hovorí pokladníčke:
„Prosím si jeden lístok.“
„A kam ho chcete?“
On natiahne ruku a povie:
„Sem, do ruky!“

Čo je najlepšie na živote vo Švajčiarsku? 
Nie som si istý, ale vlajka je veľké plus.

Trpaslíci a škriatkovia majú len málo spoločného.

Prečo paranoik vymazal svoj účet na twitteri? 
Mal pocit, že ho sledujú.

Prečo je kalendár v depresii? 
Jeho dni sú spočítané.

Natália Kordovaníková, 4.B 
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