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Milí naši čitatelia! 

 

Sme veľmi radi, že sa nám v krátkej 

dobe podarilo vytvoriť prípravu pr-

vého čísla. Niekedy to bolo s úsme-

vom na tvári, inokedy so slzami v 

očiach (ale aj to k tomu patrí, haha) . 

Ale nakoniec sme to všetko 

"zbúchali" a tadá Raj je na svete. 

Dúfam, že sa každému z Vás dostali 

ešte jeho horúce stránky do rúk a 

očakávam, že sa vám páčili. Ten čas 

letí ako voda. Do našej "gympelskej 

základne" sa začiatkom septembra 

dostavili vojačky a vojaci, ktorých si 

zobrali do pozoru velitelia z III.A, 

III.B a VII.D a pripravili perfektné 

imatrikulácie. Určite aj v tomto čísle 

nájdete nejaké pikošky o ich priebe-

hu.  

"Cupitajúce" bytosti po chodbách v 

XXL zimných bundách, čapiciach a 

šáloch naznačujú, že zima je už v 

plnom prúde a prežili sme krásnych 

20 dní voľna!!!!! Dúfam, že Viano-

ce, ktoré sú sviatkami pokoja a ra-

dosti ste prežili v dobrej nálade. Há-

dam si každý z vás našiel pod strom-

čekom to, čo si naozaj zaslúžil a po 

čom túžil (samozrejme aj teplučké 

huňaté ponožtičky ). A teraz s plný-

mi bruškami sa pripravujeme na 

školský režim a k tomu rozhodne 

patrí aj očakávané polročné vysved-

čenie, tak Vám radím všetkým za-

makať . 

Inak všimli ste si v poslednej dobe, 

že okrem obyčajne vyzerajúcich ľudí 

sa nám tu promenádujú samí modeli 

a modelky v rôznych šatách a oble-

koch? 

Áááááno! Určite ste si to všimli! :)) 

So zimou je spojený aj čas stužko-

vých. Bohužiaľ, toto všetko je už 

história a pomaličky sa lúčime s na-

šimi nadriadenými- maturantmi. 

Každá trieda si dala poctivo záležať 

na ich priebehu a každého dokázali 

milo prekvapiť. Vyspovedali sme 

maturantov, ktorí nám priblížia, ako 

to vyzeralo v ten onen deň. 

Zistili sme, že viaceré rubriky mali 

ohlas, a preto sme sa rozhodli v nich 

pokračovať. V tomto čísle určite ne-

prehliadnite nové "Nápady a triky" , 

zoznámite sa s výrobkyňou týchto 

krásnych doplnkov, rozhovor s ces-

tovateľom zo VII.D, ktorý nám pri-

blíži exotickú Čínu. Nájdete tu aj 

pokračovanie krásnej poviedky od 

našej šikovnej autorky.  

Dúfam, že každý z vás vezme do 

ruky aj tento kus papiera, v ktorom 

sa nachádzajú hodiny písania, hodi-

ny rozmýšľania a je v ňom naše celé 

srdce . 

Hor sa do čítania !!  

Editoriál 

Autor: Pattie 
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 Dňa 6.novembra 2014 sa na 

našej škole uskutočnili imatrikulácie, 

ktoré si pripravili žiaci III.A, III.B a 

VII.D triedy. Ako väčšina z Vás vie, 

počas tejto udalosti sa vítajú noví 

študenti na novej škole, no nikdy to 

pre nich nie je až také jednoduché. 

Celý program sa niesol v štýle vo-

jenského výcviku, kde sme pre prvá-

kov nášho gymnázia pripravili rôzne 

súťažné disciplíny. Symbolizovali 

vojenský deň, po ktorom budú prvá-

ci oficiálne prijatí do študentského 

cechu.  

 Celé sa to začalo o 14:00, ke-

dy vstúpili prváci do auly mysliac si, 

že to všetko pôjde ako po masle. No 

práve naopak. Ešte ani nevošli do 

miestnosti a už boli celí pomaľovaní. 

Hneď sa pobrali na prvú časť progra-

mu, ktorou bol zápis. Lenže nebolo 

to také ľahké. Zatiaľ, čo sa pár z 

nich zapisovalo na úrade a následne 

boli posielaní k doktorom, aby im 

schválili  vhodnosť ich kandidatúry 

na vojenský výcvik a popritom im 

zisťovali rôzne menej závažné cho-

roby. Ostatní „zelenáči“ museli na 

IMATRIKULAČKY 
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slovo poslúchať veliteľku, ktorá mala 

na starosti  zahriať ich ochabnuté no-

váčikovské telesné schránky riadnym 

vojenským výcvikom.   

 Po úspešnom zápise nasledoval 

spoločný pochod s nástupom všet-

kých študentov, ktorí sa podieľali na 

tvorbe imatrikulačiek a príhovor ge-

nerála v podaní Daniela Kordoša, 

ktorý dohliadal na situáciu počas ce-

lého programu a príhovoru ,,ministra 

obrany” (Markusa Šinku) vo virtuál-

nej podobe. Ďalej boli prichystané 

raňajky pre vyhladovaných prvákov. 

Kto najmenej zjedol, musel umývať 

kanady poručíkom a potom upratať 

rozhádzané šaty. A napokon sa usku-

točnil samotný drsný výcvik, presne 

ako na vojne, kde súperili proti sebe 

jednotky čaty A a čaty B. Musím 

uznať, že všetci prváci boli usilovní a 
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snažili sa zvládnuť všetko, čo im 

tretiaci nachystali (obväzovanie ra-

nených vojakov, prekážkový beh, 

skákanie vo vreci, strieľanie plecho-

viek a iné). Vyhrala čata A a odniesli 

si svoju výhru.  

Nakoniec po zdolaní všetkých úloh 

museli prváci povedať sľub, ktorého 

sa budú  

držať počas celých štyroch rokov. 

Prihovoril sa im generál, aby to všet-

ko zvládli. Následne nastalo samotné 

imatrikulovanie a odovzdanie me-

dailí. Celý večer uzavrela diskotéka, 

na ktorej sa všetci vybláznili a vy-

tancovali. Veď, povedzme si na rovi-

nu, mali na to dobrý dôvod.                                                                                   

  

 

 

 

Autor: Iva  Chrenová, foto: Aďa Andrašková 
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Čo budeš potrebovať? 
 modelovaciu hmotu /zoženieš v 

každom kreatívnom obchode/ 

 Nožík 

 priesvitný lak /postačí ti lak na 

nechty/ 

 bižu komponenty: napichovač-

ky  

 sekundové lepidlo 

 podľa potreby farbu/farebný 

lak 

 

1. Pri výrobe jednoduchých ka-

mienkových náušničiek si od-

krojíme kus hmoty a tú rozde-

líme na dva rovnaké kúsky . 

Veľkosť môže byť ľubovoľná 

(napr. jeden kúsok  s prieme-

rom 1,5 cm alebo viac). 

2. Keď máme rovnako veľké čas-

ti hmoty nachystané, začneme 

z nich nepravidelne krájať ten-

ké plátky. 

3. Pri vykrajovaní druhý  tvar  

prispôsobíme veľkosťou  prvé-

mu kúsku - veľkosťou a tva-

rom. Pravdaže identické určite 

nebudú, čo vôbec nevadí ! Ne-

zabudnime  jednu (zadnú stra-

nu) nechať po vykrojení  rov-

nú, pretože na ňu budeme pri-

liepať  komponenty,  z ktorých 

sa budú náušnice  tvoriť. 

4. Ak máme hotové oba kúsky 

"kamienkov", podľa  druhu 

hmoty ich buď zapečieme ale-

bo necháme vyschnúť na vzdu-

chu. 

5.  Po vyschnutí laku si pripraví-

me "napichovačky" a pomocou 

sekundového lepidla ich prile-

píme na zadnú rovnú stranu. 

Chvíľku ich tam podržíme a 

náušničky máme hotové k no-

seniu ! 

 Ak by sa Vám tento umelecký pro-

totyp na prvý pokus nepodaril, ne-

zúfajte, skúste to ešte raz. Tým, 

ktorým to nepôjde, veľmi rada 

a ochotne poradím.                                                                                                             

DIY - návod na náušnice, ktoré mô-

žeš kombinovať s hocičím! 

Autor: Tamara, foto: internet 
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      V malej podhorskej dedinke 

niet šťastnejších manželov ako 

sú Tibor a Betty. Ich spoločný 

život naplnený láskou, pokojom 

a šťastím im závidia mnohí. Ma-

lý útulný domček sa často ozýva 

veselým štebotom malej Milky. 

Šťastný otecko Tibor schytí do 

náručia svoje d ievčatko 

a vyhadzuje ho do vzduchu, 

obaja sa smejú veselým bezsta-

rostným smiechom. Aký je len 

Tibor teraz Bohu vďačný za ten-

to dar, ktorý skoro zahubil svo-

j í m  e g o i z m o m 

a nerozvážnosťou... 

     Vtom do izby nepozorovane 

vstúpi jeho mladá žena- Betty. 

Jej rozžiarenú tvár zdobí nád-

herný úsmev, pričom pravou 

rukou hladí svoje vypuklé bruš-

ko. Betty len tak kvitne- opäť je 

v radostnom očakávaní. 

     Tiborovi sa v práci darí . 

Svo j ou  c i e ľ avedomos ťou 

a vytrvalosťou sa vypracoval na 

Volanie o pomoc/Túžba po láske 

 (pokračovanie) 

Vidíš ho odchádzať. 
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post riaditeľa síce malej, ale za-

to dobre prosperujúcej firmy. 

O jeho obľúbenosti medzi oby-

vateľmi dedinky svedčí i to, že 

bol zvolený za predsedu miest-

nych poslancov. 

     V dedine sa každoročne 

usporadúva tradičná hodová 

zábava. Aj Tibor a Betty sú na 

ňu pozvaní. 

     „Nepôjdem bez teba na zá-

bavu,“ povedal Tibor svojej že-

ne Betty , ktorá držala v náručí 

dieťa, ešte len mesačného syna 

Tonka. 

     „Len choď. Si predsedom, 

patrí sa, aby si tam bol,“ preho-

várala Betty svojho muža. 

     Tibor teda pobozkal ženu 

a sľúbil, že sa vráti večer 

o jedenástej hodine. 

     Len čo však vošiel do sály 

kultúrneho domu, obklopili ho 

kamaráti a viedli ho za stôl. 

„Kde máš ženu?“ kričali na neho 

zo všetkých strán. „Nemohla ísť 

so mnou kvôli deťom,“ povedal 

Tibor a odrazu mu prišlo ľúto, 

že tu Betty nie je. 

     Chápaví kamaráti ho hneď 

vtiahli medzi seba a čoskoro 

dobrá nálada pohltila všetkých. 

     Prišla jedenásta hodina. 

     Tibor si povedal: „Pôjdem 

domov.“ A už vstáva zo stoličky. 

„Tibor, kam ideš? Veď sme si 

ešte ani poriadne nepripili na 

zdravie!“ Zrazu sa okolo neho 

rojili ako včely všetci priatelia 

a kamaráti. Pripíjali na zdravie 

jemu, jeho žene i deťom. Tibor 

pripíjal s nimi a ďakoval za pria-

teľstvo. 

      Prípitky sa natoľko predĺžili, 

že nadišla dvanásta hodina. 

      „Musím ísť domov,“ naľaka-

ne sa strhol Tibor. 

      „No ten je ale riadne pod 

papučou,“ smial sa mu Julo, 

známy dedinský posmeškár. 

      „Čo sa tak ponáhľaš? Či 

sme ti my zlí?“ pýtali sa ho iní. 

      „Musel by kľačať v kúte, ke-

by prišiel neskoro domov,“ ne-

prestal do neho zapárať Julo. 

      „Aký pán je z neho. My mu 

už nestačíme,“ dodal ktosi zo 

skupiny, čo sedela v rohu 

miestnosti. 

      Tibor sa začervenal, lebo 

mu krivdili. „Všetci ste mi vzác-

ni!“ zvolal a udrel po stole. „Aby 

ste mi verili, dáme si ešte po 

jednom! “ 

       Po polnoci sa do sály priva-

lil nový prúd Tiborových priate-

ľov. Pripíjali mu na zdravie 

a celí rozjarení volali: „Sláva 

nášmu predsedovi! A jeho žene! 

Aj jeho deťom!“ Tibor sa blaže-
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ne usmieval a zaplatil aj týmto 

svojim druhom. 

      Už si obliekal kabát, keď ho 

opäť začali podpichovať známi 

kamaráti z detstva, sediaci oko-

lo najdlhšieho stola: „Aha, aký 

je z neho pán, ani si s nami ne-

sadne. My nie sme pre neho 

dosť dobrí .“ 

     „Mne je veru každý človek 

rovnako milý.“ 

    „Tak si s nami hoď. Neutekaj 

od nás,“ kričali a už v partii še-

lestili karty. Tie si ich podmanili 

ako neviditeľná príšera. 

     Tibor sa spamätal až ráno, 

keď už celkom utíchla hudba. 

V  očiach ho štípal tabakový 

dym, hlava ho bolela a nohy 

mal ťažké ako olovo. Bol už bie-

ly deň, keď sa konečne vymotal 

von. Ovanul ho studený zimný 

vietor. Spomenul si, čo povedal 

svojej žene. O jedenástej hodi-

ne sa vráti. A už je skoro jede-

násť, ale ráno. Vrecká má ľahké 

ako pierko. Veľa prepil a zvyšok 

prehral v kartách. Čo len povie 

Betty? Čo? Také myšlienky mu 

vírili hlavou, pokiaľ prepletal 

nohami po zasneženej dedine. 

      Vo dverách a v oknách do-

mov sa ukazovali usmiate tváre 

obyvateľov. Sprevádzali motajú-

ceho sa Tibora poznámkami: 

„Ten je ale poriadne nacenganý! 

Chudera Betty! Pekne začína!“ 

 

      Betty zatiaľ doma čakala 

Tibora hodinu za hodinou. Már-

ne. Už-už ho chcela ísť hľadať, 

ťažko sa rozhodujúc, či nechať 

malé deti samé doma alebo ich 

vziať so sebou, keď konečne 

z okna zazrela  postavu svojho 

„zlomeného“ muža. Videla, ako 

ho nohy nechcú niesť, stále hľa-

dá rovnováhu. Zbadala aj hlúčik 

detí, ktoré za ním pokrikovali. 

V bránkach domov sa škodora-

dostne usmievali susedia 

a susedky. 

     „Je to môj muž?“ pýta sa 

Betty  sama seba, neveriac svo-

jim očiam. Doteraz sa jej zdal 

byť najkrajším a najlepším člo-

vekom na svete. A to je tamten 

opilec, ktorý za bieleho dňa na 

posmech celej dediny, opitý 

kráča domov. Nie, to nie je jej 

muž! Sem sa potáca iný človek. 

Ošklivý a protivný. Už začula, 

ako jeho ruka hmatá po dve-

rách a hľadá kľučku. 

      „Betty...Bettuška...,“ bľabo-

ce Tibor,  „už je jedenásť... a ja 

som povedal, že o jedenástej...“ 

Pomaly sa vliekol k Betty, aby 

ju podľa zvyku pobozkal. Ale 

ako sa k nej priblížil, pocítila 
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zápach alkoholu a tabaku- pro-

tivný a štipľavý, až sa celá za-

triasla hnusom! V tej chvíli pocí-

tila obrovský odpor voči svojmu 

mužovi. Všetka láska v nej vy-

hasla. Privrela oči, aby ho nevi-

dela. Celá sa zachvela nepreko-

nateľnou hrôzou. Tento odporný 

opitý muž by mal byť jej  milo-

vaným Tiborom? Už-už čiahal 

po nej svojou špinavou rukou, 

oči sa mu matne leskli a strhaná 

tvár pod rozcuchanými vlasmi 

sa mu zversky uškľabovala. 

       „To nie si ty!“ vykríkla 

a odstrčila  ho od seba, až sa 

zatočil a zapotácal. Chytil sa 

stola, aby nepadol. Tvár sa mu 

začervenala.„Čo? Čo si to pove-

dala?“ 

     „Ty korheľ!“ vykríkla Betty 

s takým hrozným prízvukom, až 

sa zľakla svojho hlasu. 

     Tým ho veľmi ranila. Zlostne 

sa zatriasol, akoby ho niekto 

šľahol bičom. Skočil po nej. Ona 

sa uhla. Vrhol sa k nej druhý 

raz. Betty vykríkla bolesťou, 

strachom, hrôzou. A už padali 

rany. 

     Napokon sa Betty vyslobodi-

la. Ozvalo sa v nej materinské 

srdce. Deti! Malého Tonka schy-

tila do náručia a Milku, ktorá sa 

len nedávno naučila chodiť, vza-

la za ruku. 

     Na ulicu sa vyrútila celá stl-

čená. Suseda, ktorá pozorovala 

celý výjav z okna, vybehla 

z domu Betty na pomoc. Vzala 

obe deti a zašepkala jej do 

ucha: „Žalovať ho musíš. Rýchlo 

utekaj k doktorovi. Daj si napí-

sať svedectvo. A potom oznám 

aj na fare, že s ním viac nebu-

deš žiť. Neboj sa, súd vyhráš. 

Pririeknu ti aj deti. A ten sa 

naplatí. Vytrestáš ho, veruže 

vytrestáš...“ 

     Betty nešla, ale bežala cez 

dedinu. Zo všetkých strán ju 

sledovali zvedavé oči dedinča-

nov. Niektoré s posmeškom, iné 

so súcitom. Potupená žena však 

nič nevidela, nič necítila. Bežala 

ako zmyslov zbavená, poháňa-

ná vpred akousi neviditeľnou 

silou. „Preč odtiaľto! Preč! Ale 

kam? Kde?“ tieto slová ako po-

jašené iskry lietali Bettinou hla-

vou. „ Domov!“ povedalo jej 

srdce. 

 

      Celá dedina bola vzrušená. 

Všetci ľudia potajme sledovali 

kroky nešťastnej ženy a matky. 

Len jej muž Tibor spal na neo-

dost l anej  pos te l i  obutý 

a oblečený. 

      Slnko sa už blížilo k horám, 

keď Tibor na posteli precitol. 
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Chvíľu ležal nehybne. Hlavu mal 

ťažkú a bolela ho. V očiach ho 

pálilo, vo vyschnutom hrdle cítil 

pálčivý smäd a v ústach neprí-

jemnú horkú chuť... „Čo mi je? 

Som azda chorý?“ zišlo mu na 

um. Chcel vstať.  Ale ako zdvi-

hol hlavu, pocítil pichnutie 

v ušiach. Znovu spustil hlavu do 

perín. Zdvihol ruku, aby si 

ohmatal boľavú hlavu. „Hmm, 

som oblečený. Prečo spím 

v kabáte?“ Potom si pripome-

nul: „Bol som na zábave... ,pil 

som..., hral karty..., prehral 

som..., minul všetky peniaze..., 

opil sa..., potom som bil že-

nu..., utiekla...utiekla! Ale kde? 

Kde je?“ 

     Vyskočil z postele, akoby ho 

vyhodila pružina. Trochu sa za-

motal a padol na vankúše. Bole-

lo ho celé telo, ale najviac hla-

va. Umyl sa, osviežil sa silným 

prúdom čerstvej vody. Rozhlia-

dol sa. Nábytok bol rozhádzaný. 

V dome nebolo života...Mučila 

ho otázka: „Kde odišla? Kde?“ 

Ostal stáť ako skamenený. 

 

     V tom čase Betty práve vy-

stúpila z vlaku. Privítal ju vlhký 

daždivý večer a slabo osvetlená 

pustá stanica. Obzerá sa po ne-

jakom autobuse, ktorý by ju 

odviezol do centra, ale žiaden tu 

nie je. Čo jej iné zostáva? Od-

hodlane vykročí na cestu lemo-

vanú kríkmi a starými košatými 

lipami. Ich holé posplietané ko-

náre pôsobia vo vlhkom prítmí 

strašidelne. Všade vládne ne-

zvyčajné ticho, ktoré je 

v ostrom kontraste s jej rozbú-

reným vnútrom. Nikdy by si ne-

myslela, že prísť po rokoch do 

rodného mesta bude také boles-

tivé... 

     Mladej žene sa z toho vše-

tkého točila hlava. Len jedna 

vec jej nešla do hlavy: „Toto 

všetko jej urobil on, jej muž, 

ktorého tak veľmi milovala.“ 

Keď si na to spomenula, hneď 

z a č a l a  p r u d š i e  d ý c h a ť 

a pevnejšie zovrela päste. Cez 

hustý závoj sĺz už nič nevidela. 

Betty bola na pokraji svojich síl. 

Ledva sa dovliekla k dverám 

rodného domu. „ Môj milovaný 

muž ma zbil!“ tieto jediné slová 

si preľaknutá žena neustále 

opakovala , keď jej otvorili dve-

re. 

     Druhého dňa sa našla oble-

čená na posteli v rodičovskom 

dome. Pri raňajkách sa pokúšali 

všetci tváriť nezaujato. Matka 

jej natrela hrianku maslom 

a vyhla sa pri tom priamemu 
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pohľadu na svoju nešťastnú  

dcéru. Veď tá trpela nad svoje 

sily. „Ísť na prechádzku?  Nie, 

len pokoj, pokoj, nič iné.“ 

     Druhej noci sotva spala. 

Unavená musela otca poprosiť, 

aby zopakoval, čo práve pove-

dal. „Povedal som, že mám 

priateľa- známeho advokáta, 

ktorý prevezme tvoj prípad, ak 

chceš. Skutkový stav je jednoz-

načný a súdny proces sa môže 

viesť pri najväčšom ušetrení te-

ba a tvojich detí.“ 

     Betty zrazu pocítila, že neo-

byčajne rovno sedí na stoličke. 

„Čo to otec povedal? Súdny pro-

ces?“ „Môže nejaký proces anu-

lovať lásku, ako keby nejestvo-

vala? Môže múr zadržať rieku? 

Nie, tá by cezeň pretiekla 

a tiekla by ďalej, ako keby múra 

nebolo. Načo teda proces?“ 

     Otec hneď uhádol jej myš-

lienky: „ Ty musíš vedieť, čo 

robíš. Nezabudni na hrozné trá-

penie, ktoré ti zapríčinil.“ 

     Nič nepovedala a vyšla 

z izby. O hodinu sa rozlúčila. 

     V mestskom parku si sadla 

na lavičku uvedomujúc si, že sa 

musí rozhodnúť. Vtedy si spo-

menula na svoje malé deti. „ 

Potrebujú otca- cítiť  jeho pev-

nú, ale láskavú ruku. Hrať sa 

s ním a šantiť do sýtosti...Má 

ich snáď obrať o tento pocit? 

Nikdy by im otca nevynahradila. 

Ale veď sa s Tiborom ešte ani 

poriadne nerozprávala. Všetky 

manželské problémy sa predsa 

najskôr majú riešiť rozhovorom, 

a nie hneď rozvodom!“ 

     Zrazu jej napadla myšlienka, 

prekrásna myšlienka. „Mala by 

to urobiť?  Nie, nemohla, ne-

chcela to urobiť.“ Pevne sa dr-

žala lavičky. To, čo potom na-

sledovalo, stalo sa ako vo sne, 

ale v tom sne presne vedela, čo 

robí. 

      Nastúpila do autobusu, vra-

cajúc sa späť. Prišla k svojmu 

domu a s trasúcimi prstami str-

čila kľúč do zámky. Keď vkročila 

do obývačky, chcela sa v prvej 

chvíli vrátiť. Na stoličke sedel 

Tibor, veľmi bledý a chudý. 

     „Betty!“ vykríkol svojím 

krásnym zvonivým hlasom, kto-

rý sa jej vždy tak veľmi páčil. 

V tom hlase bola ľútosť i radosť, 

smútok i nadšenie... 

     Proti svojej vôli zdvihla oči 

a zazrela svojho mladého muža. 

Bol celkom iný ako ten, ktorý sa 

k nej vtedy ráno vrátil z krčmy. 

Potom ho počula hovoriť: 

„Urobil som ti hroznú bolesť. 

Viem to. Myslím, že som to aj 



 

14 RAJ - Gymnázium Janka Kráľa 

  

vtedy vedel...ja...Bol som vo 

zvláštnej nálade, najprv šťast-

ný, ako si ma všetci vážia, ako 

pripíjajú na zdravie mne, tebe 

i našim deťom. Potom sa to 

zvrhlo na obyčajné pitie, prehral 

som veľa peňazí v kartách. Opil 

som sa, ale vedel som, že som 

sa proti tebe previnil. Keď som 

išiel domov, ľudia sa mi smiali, 

deti za mnou posmešne vykri-

kovali. Vo mne sa to všetko na-

hromadilo ako výbušnina. Taký 

zhanobený som prišiel k tebe, 

Betty. Čakal som, že ty ma milo 

privítaš a odstrániš zo mňa tú 

výbušninu. Ale ty si ma tvrdo 

odkopla. Nadala si mi do opil-

cov. Akosi sa to vo mne znáso-

bilo a vybuchlo zo mňa... Môžeš 

pochopiť, že som ťa  neprestal 

ľúbiť? Prosím, dokážeš mi od-

pustiť? Dáš mi ešte šancu?“ 

     Po chvíli obyvatelia malej 

podhorskej dedinky na vlastné 

oči videli, ako sa Tibor a Betty 

spolu viedli za večerného šera, 

držiac v náručí svoje ratolesti. 

     V malom bielom domčeku 

na kraji dediny opäť zavládol 

pokoj, láska a vzájomná harmó-

nia medzi mladými manželmi. 

Obaja si však z tejto udalosti 

odnášali vzácne ponaučenie. 

     Betty sa presvedčila o tom, 

čo môže zapríčiniť jedno jediné 

nerozmyslené slovo. Stále jej 

znejú v ušiach slová jej mamy: 

„Láska je trpezlivá, všetko zná-

ša, všetko vydrží... Mala si ne-

chať muža, aby sa vyspal, a až 

potom si mu mala povedať svo-

ju mienku.“ 

     Tibor sa  poučil, kam vedie 

nemiernosť. V jeho duši ako 

biely kvet vypučal záväzný sľub 

pre celý budúci život, že sa tejto 

neresti viac neoddá. 

     Keď sa dnes na nebi ich 

manželského šťastia ukáže 

mračno, obaja sa usilujú, aby 

čo najrýchlejšie opäť zasvietilo 

slnko. 

Autor: Mária, ilustrácia: Nikola Káčerová 
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Vitajte v našej rubrike 
"Nápady a triky", kde 

Vám  chceme predstaviť rôzne 

výrobky či  postupy a hlavne,  

ako sa k nim dopracujete.  Keď 

som sa tak prechádzala chod-

bami nášho gympla,  natrafi-

la  som na nadaných študen-

tov,  ktorí boli ochotní nám nie-

čo  o "hand-made" alebo "do 

it  yourself" povedať. Jednou z 

nich je tmavovlasé dievča z II.A 

Tamara  Števulová, ktorá sa už 

dlhší  čas  venuje výrobe  rôz-

nych doplnkových produktov 

pre skrášlenie mladých 

„kočiek“, ale aj elegantných 

dám rôzneho veku.  Preto sme 

ju poprosili,  aby nás  obozná-

mila  s jej technikou a poradila 

nám nejaké  finty. 

 

Red: Ahoj  Tamma, máš chvíľku 

čas? 

 

T: Čauky... Jasné,  pravdaže. 

 

Red: Výborne. Videla som na via-

cerých babách z gympla zaujíma-

vé náušnice, náhrdelníky či  prs-

tene a tvrdili,  že  to je tvoja výro-

ba. Je to pravda? 

 

T: Áno je to pravda. Vo svojom 

voľnom  čase sa venujem výrobe 

"hand-made"  šperkov a dopln-

kov. 

  

Red: Kedy si vlastne začala s tvo-

rením tejto bižutérie  a ako si sa k 

tomu dostala? 

 

T: Takže.. Začala som už od 

svojich dvanástich,  ale hand-

made tvorbu  som spoznala už  od 

čias bužiriek či korálkových ná-

ramkov. Mohla som mať asi de-

sať  rokov,  kedy som prvýkrát 

medzi svojimi spolužiačkami pre-

dala svoje prvé korálkové výrob-

ky. Postupom času som sa inšpi-

ratívnymi článkami na internete 

dopracovala k úplne inému druhu 

či postupy spracovania šperkov. 

 

Red:  Tak čo  vlastne  tvoríš 

Nápady a triky 
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dnes? Je to vôbec finančne ná-

ročné alebo s tým môže  začať 

hocikto a hocikedy? 

  

T: Momentálne sa venujem 

tvorbe šperkov,  ktoré  modelu-

jem z polymérovej hmoty. A s 

tou cenou  je to tak...  Všetko zá-

leží od druhu značky. Ale prav-

daže tam potrebuješ aj iné po-

môcky,  ktoré  nie sú  vôbec lac-

né. Takže radím najprv od mami-

ny vypýtať nejaké peniaze 

(haha :D) 

 

Red:  Fú..  Takže,  asi si najprv 

našetrím,  pokiaľ s tým začnem. 

:D Ale určite existuje aj nie-

čo,  kde nemusím minút toľko pe-

ňazí. Dajú  sa tieto  pomôcky nie-

čím nahradiť? Samozrejme,  že 

hmotu  si musíme všetci  zakú-

piť.  Aká je jej orientačná  cena? 

 

T: Áno hmota je základ,  ktorú 

si musíme zaplatiť,  ale zo začiat-

ku  sa dá začať aj s lacnejšími 

verziami polymérovej hmo-

ty .  Ďalšou  pomôckou  je 

nožík,  ktorým   budeme hmotu 

orezávať a niečo  na rozvaľkanie. 

Keď  vymodeluje svoj vlastný 

výrobok podľa vlastnej fantázie,  

dáme  ho zapiecť  do elektrickej 

rúry. Po vytvrdnutí a vysušení, 

môžeme  hotový šperk  nalakovať 

priesvitným lakom alebo prilepí-

me na komponenty 

(napichovačky na náušnice ale-

bo  brošňové  zapínanie...).  

 

  

Red: To znie dobre. Inak ty máš 

aj nejaký názov ako výrobca tých-

to kreácií ? Ak áno, povedz nám 

niečo o tom. 

 

T: No áno, dalo by sa to tak po-

vedať.  Vystupujem pod názvom 

INTROGIG, ale  svoje výrob-

ky  vytváram  vo svojom  voľ-

nom  čase  a keď sa zapáčia aj 

mojim  kamarátkam,  tak im ich 

rada darujem. Inak ich aj predá-

vam  na Sashe  alebo na strán-

ke  "IG".  

 

 

Red:  Ďakujeme za super tip na 

darčeky!  Určite navštívime tvoju 

stránku.  Ako sa orientuje tvoja 

cena týchto výrobkov ?  

 

T:  Pr i hand-made tvorbe sa za-

počítava cena za prácu a za nakú-

pený materiál. Ale orientačne sa 

pohybuje cena od 2€ až vyššie. 

 

Red: Musí to byť časovo náročné 

venovať sa takémuto hobby. Čo 

vyrábaš najradšej ? 

 

T: Hmm,  niekedy to zaber ie aj 

celé popoludnie,  podľa toho či 
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  pracujem na detailnejšom výrob-

ku. Ide tam hlavne 

o prepracovanie samotného pro-

duktu.  Ale najradšej asi tvorím 

náhrdelníky konkrétne náhrdelník 

z kolekcie „Raffe“. 

 

Red:  Čo je pre tvoju tvorbu ty-

pické? 

 

T:  Taký typický znak, ktorý sa 

poväčšine vyskytuje na mojich 

výrobkoch,  sú zlaté detaily alebo 

niekedy aj strieborné.  Rada pra-

cujem s týmito dvomi farbami. 

 

Red: Takže z  obyčajného vytvo-

ria niečo zaujímavé ? :D 

 

T: Ááánóóó, pochopila si 

ma :DD . 

 

Red: Dobre, Tamma ďakujem ti 

a dúfam, že nám tu necháš nejaký 

návod, ako si čo vyrobiť. Prajem 

ti pekný deň. 

 

T: Nemáš za čo. Aj tebe ahó-

óój :) 

Autor: Pattie, foto:internet 
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Okno a jeseň 
 

Cez zarosené okno 

Nevidno moju tvár 

Ani úsmev ani žiaľ 

Ani čo strácam a čo mám. 

 

Povedať niečo výnimočné a cítiť sa tak, 

by bolo krásne 

Na stanici stretnúť tisíc ľudí a nezmeškať vlak 

by bolo krásne 

Môžem povedať dvojhlasne, 

že za zaroseným oknom vyzerá svet  

tak jednoducho 

tak neprebádane, 

že chcem v hĺbkach hľadať ticho  

jediné veľavravné. 

 

Cez už čisté okno 

Vidno ako sa stráca jeseň 

Vidno ľudí, 

ktorí z ulice hľadia na mňa 

Vidia telo a dušu- jeden väzeň. 

Autor: Kristína Komárová, Ilustrácia: Nikola Káčerová 
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Atmosféra obklopená akýmsi magic-

kým závojom privádzajúcim čaro da-

nej chvíle, ale i netrpezlivosť 

a napätie. Divo búšiace srdcia mla-

dých ľudí čakajúcich na príchod de-

vätnástej hodiny. Krásne dámy odeté 

do šiat, ktoré si vysnívali už ako diev-

čatká a galantní muži vyznačujúci sa 

uhladenosťou a  šarmom. Aj o tomto 

všetkom bol pre 4.A dlho očakávaný 

deň   stužkovej slávnosti . 

 

Zelené stužky,  sviečky horiace 

v našich vychýrených lampášikoch 

a perfektne naučený Gaudeamus 

(samozrejme, nejaké pochybnosti oko-

lo tejto záležitosti sa tu vyskytli) -  

toto všetko boli dobré znamenia,  

predurčujúce našu stužkovú na zaruče-

ný úspech. . Dúfam, že to tak vnímali 

aj naši drahí rodičia a milí profesori.  

V „deň D“ sme sa všetci stretli už 

o sedemnástej hodine, aby sme si za 

sprievodu  vrúcnych objatí pochválili 

naše dokonalé outfity a porobili zopár 

selfie a hlavne, aby sme obhájili svoj 

ťažko nadobudnutý titul 

„profesionálov“ a ešte raz si prešli 

príhovory, program a naše fenomenál-

ne tango. S príchodom rodičov sme 

začali tušiť, že „okamih pravdy“ sa 

neúprosne blíži. Pochytali sme lampá-

šiky do rúk, nastúpili do sťažka nauče-

ného cikcakovitého rozostupu po 

schodoch vedúcich do auly a za tónov 

obľúbenej piesne sme s odhodlanými 

výrazmi na tvárach postupne vkráčali 

do miestnosti, kde z nás rodičia ne-

Navždy sa zachová v pamäti stužkovááá... 
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spúšťali zrak. V ich mysliach sa odo-

hrávalo všeličo, no ich pohľady doza-
ista prezrádzali pocity pýchy, šťastia 

a dojatia (taktiež spokojnosť z výberu 

šiat či oblekov). Vydržať viac ako  

hodinu stáť na nohách pri oficiálnej 

časti, pri tom  byť ukážkovo vystretý 

a tváriť sa dôstojne ,  to bola veru riad-

na „fuška“. No myšlienky, ktoré za-

zneli z úst nášho triedneho pána profe-

sora a ostatných mojich spolužiakov, 

boli citlivé, pravdivé a miestami 

tak   dojímavé, až sa do našich 

„malých dušičiek“ znova vrátil pokoj 

a istota. Po našom nadšenom výkone  

odspievanej   študentskej hymny, sme 

si s nekončiacim pocitom hrdosti ako 
správni patrioti prevzali stužky- nielen 

nádeje, ktoré symbolicky uzatvárajú 

bránu nášho detstva.  

 

Oficiálnu časť našej stužkovej sláv-

nosti sme zavŕšili strhujúcim tancom 
náročného tanga, ktorý všetkých prí-

tomných naozaj doslova nadchol.  

Tvrdá náročná príprava priniesla svoje 

ovocie , čo prekvapené obecenstvo 

odmenilo naozaj búrlivým potleskom. 

Zvodné pohľady mladých krásnych 

dám a odvážne tanečné kreácie švihác-

kych šarmantných mládencov nene-

chali nikoho v nádherne vyzdobenej 

aule nášho gymnázia chladným.  Na-

sledovala chutná  sýta večera spojená 

s chvíľkami oddychu. Svoje herecké 

a podaktorí aj spevácke i tanečné 

schopnosti sme  využili vo svojom 

kultúrnom programe . Ten  síce netr-
val dlho, ale v tomto prípade sa nie 

nadarmo  vraví,  že dobrého málo bý-

va. Všetci prítomní sa mohli pobaviť  

na scénkach  obsahujúcich vtipné situ-
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ácie zo školských lavíc, tanečnou cho-
reografiou odetou do čiernobielej far-

by, ktorú sme ľudovo nazvali Nohy, 
baletno-humorným vystúpením našich 

šikovných chlapcov a nakoniec prežiť 

záver plný emócií z  krásneho spevác-

keho dueta spolu s gitarovým sprievo-

dom. Záver nášho programu patril 

sviežim úprimným tónom  zborového 

spevu celého skvelého kolektívu IV. 

A triedy. Hoci nie sme žiadni 

„profesionáli“ radosť a nadšenie bolo 

vidieť z každého nášho vystúpenia. Aj 

to je dôkaz o tom, že sme prežili jeden 

z najkrajších okamihov svojho života. 

A o to predsa pri stužkovej slávnosti 

ide.  

 

Zábava ďalej pokračovala, miesto tu 

našli  aj tanečný vláčik, pozitívne 

ohlasy na našu výzdobu od tety Kama-

el, spoločné fotky a dobrá nálada ob-
klopujúca nás po celý večer. Na kos-

tolnej veži zlatomoravského kostola 

sv. Michala ručička zakotvila na dva-

nástej hodine a to znamenalo,  užiť si 

ďalšiu chvíľku slávy  pri zapaľovaní 

sviečok a preberaní lahodných torti-

čiek. Nesmeli chýbať ani básničky- 

ako inak, pravdivé a úsmevné zároveň, 

čo vzbudzovalo dobrú náladu tak u 

rodičov ako aj u profesorov. Naša dru-

há skúsenosť s konzumáciou alkoholu  

počas tohto večera (predtým Martini 

ako elita),  nastala pri pití šampanské-

ho zo spoločného pohára pri emotív-

nych tónoch  melódií skupiny Elán,  
z ktorého neskôr ostali len črepy pre 

šťastie. Všetky dievčence boli 

„povykrúcané“ našim triednym pánom 

profesorom, čo bolo predzvesťou su-
per nálady, ktorá panovala až do sko-

rých ranných hodín a verím, že sa na-

vždy usídlila i v našich srdciach ako 

spomienka na časy, keď sme boli mla-

dí a krásni. Potom, po rokoch,  bude-

me už len krásni. 

Odkaz budúcim generáciám: 
„Nezabudnite si užiť,  chvíle strávené  

na škole  so svojimi spolužiakmi. 

Buďte si istí, že nič nie je také zlé, ako 

sa vám na prvý pohľad možno zdá.“  

A vy, milé slečny, ktoré sa chystáte 

v nasledujúcich rokoch zúčastniť stuž-

kovej slávnosti, mám tu  pre vás jednu 

menšiu radu. Opätok vašich lodičiek 

by nemal presiahnuť výšku 8 cm a 

„medzi nami dievčatami“ vám odporú-

čam, pribaľte si do príručnej „igelitky“  

aspoň jedny balerínky,  „kašlať“ na to,  

že budete nízke,  aspoň neriskujete 

boľavé chodidlá. 

Autor: Michaela, Foto: LK studio 
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Vraví sa, že nie je všetko zlato, 

čo sa blyští. Niekedy je ale ešte 

ťažšie vidieť diamant medzi ko-

pou nepodstatných kamienkov. 

Oči  máme často zaslepené 

a nevidíme to podstatné. Milí či-

tatelia, dúfam, že vám tento člá-

nok otvorí myseľ a začnete vní-

mať ďalšiu časť tohto sveta inak. 

Každé ráno vstávame 

a už na nás čaka-

jú raňajky? 

Prídeme do-

mov zo 

školy 

a všetko je 

upratané, 

obed nava-

rený? Idyl-

ka, no kto za 

ňou stojí? Určite 

je vám jasné, že nie 

škriatok Dobby, ale ak si to mys-

líte, tak si prosím prepláchnite 

tvár chladnou vodou, zjavne sa 

vám prehrieva mozog. Všetky 

tieto banálnosti, ktoré už vníma-

me ako typickú súčasť nášho dňa, 

majú veľký význam. Nie pre dô-

vod ich existencie, ale pre dôvod, 

prečo ich vnímame ako stereotyp. 

Kto to robí? Kto upratuje? Varí? 

To je vám jasné, sú to vaši rodi-

čia, ale skôr mamina sa stará 

o chod domácnosti. Na to sa teraz 

zameriam. 

Viete si predstaviť, aké to môže 

mať každá mama ťažké? Zvládať 

jedno, alebo aj viac detí 

v dospievajúcom veku. Vo veku, 

kedy si deti hľadajú svoje miesto 

v spoločnosti, kedy hľadajú seba. 

No ale v tejto dobe je 

to ešte ťažšie, 

keďže viac vecí 

je dovole-

ných ako 

zakáza-

ných.  Mys-

líte si, že je 

pre mamu 

ľahké hľa-

dieť na to, ako 

sa jej dieťa opíja, 

fajčí? Jasné, mala by 

to zakázať, no keď človek chce, 

vždy si nájde cestu. Ako podľa 

vás mama zvláda niekedy srdcer-

vúce hádky s deťmi za úplné hlú-

posti? Alebo keď vidí, že dieťa, 

ktoré malo na základke čisté jed-

notky na vysvedčení teraz pomaly 

prepadá? Aké to môže byť? Urči-

te mi dáte za pravdu, že boľavé. 

Musí mať obrovský pocit sklama-

nia, zlyhania. Keď svoje dieťa 

Neviditeľný diamant?? 
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držala v náručí ako malé, bez-

branný kvietok nádeje, tak si sľú-

bila, že mu vštiepi do života tie 

správne ideály, snívala o jeho 

nádhernej budúcnosti. No keď 

vidí, ako kĺže z jej náručia a padá 

do zubov nerestí, je to niečo hroz-

né. Deň čo deň sa snaží dať zo 

seba čo najviac, uľahčuje tento 

život, len aby sa jej dieťa malo 

lepšie ako ona. Bojuje sama so 

sebou, odopiera si toľko vecí! 

Myslíte si, že ju niekedy baví po-

čúvať o tom, ako obľúbená kape-

la jej dieťaťa vydala nový singel? 

Alebo o tom, že Dsquared má 

novú kolekciu? Keby chcela, ur-

čite si nájde zaujímavejšiu aktivi-

tu než toto. No nerobí to. Viete, 

prečo? Aby sa jej dieťa necítilo 

odsunuté na vedľajšiu koľaj.  

 

Niekedy priam žasnem nad tým, 

koľko toho dokáže mamina do-

siahnuť. Keď vidím, ako sa nie-

ktoré vedia obetovať pre svoje 

deti, len tak-tak bojujem so slza-

mi. Je nádherné vidieť, ako sa 

snažia a dávajú nám toľko skve-

lých vecí. Ale my si to často neu-

vedomujeme. Hádame sa s nimi, 

odstrkávame ich od seba. Prečo to 

robíme? Prečo sa jej nechceme 

zdôveriť, keď má o nás záujem? 

Je to pre nás trápne?! Ak je láska 

trápna, tak ja už neviem, čo si 

mám o tomto svete myslieť. Keď 

dieťa uprednostní kamarátov 

a chatu pred rodinou, tak už nao-

zaj neviem, či to má v hlave 

v poriadku. Toľko toho pre nás 

urobili, obetovali a my to len tak 

zahodíme? Toto by sa nemalo 

diať, mali by sme si uvedomiť, že 

kamaráti sú síce fajn, ale tí nás 

môžu opustiť. To ale rodina ni-

kdy neurobí.  Neodhadzujte svoju 

rodinu, vzácny diamant, do koša. 

Lebo ak hej, budete to určite ľu-

tovať. Viem, že je niekedy ťažké 

nepovedať niečo ironické, ale 

skúsme si zahryznúť do jazyka 

a radšej predísť hádke objatím. 

Obyčajné ďakujem alebo hocija-

ké iné milé slovo dokáže urobiť 

veľa a prelomí aj ten najtvrdší 

ľad. Len to skúste a uvidíte, že sa 

budete cítiť lepšie aj vy, aj váš 

rodič.  

Dúfam, že si každý z vás niečo 

odniesol z tohto článku, a že pop-

rípade aj niekomu otvoril oči. Ak 

hej, som na vás pyšná, že sa vám 

to podarilo .  

Autor: Nika, Ilustrácia: Nikola Káčerová 
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Spotify je aplikácia, vďaka ktorej 

si môžeš vychutnať tvoju obľúbe-

nú hudbu vo svojom smartfóne. 

Vďaka spotify budeš mať prístup 

do sveta hudby, môžeš počúvať 

hudbu od rôznych interpretov a 

vytvárať si vlastné playlisty so 

svojimi obľúbenými skladbami. 

Aplikácia sa vyznačuje prepraco-

vaným dizajnom a skvelou funk-

cionalitou. Aktivovaním si služby 

Spotify premiuim, ti táto apliká-

cia umožní prehrávať skladby v 

najvyššej kvalite či ukladať ich 

do tvojho mobilu. Veľkosť apli-

kácie sa líši v závislosti od zaria-

denia. 

Aplikácie 

Spotify  
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Clean Master,  najsťahovanejší an-

droid optimizér,  ktorý ponúka  čis-

tenie cache a antivírus. Zvyšuje vý-

kon zariadenia, odstraňuje pozostat-

ky aplikácií a zbytočné súbory a 

chráni zariadenie pred malwarom a 

vírusmi. Hlavné funkcie tejto apliká-

cie sú:  

· Čistenie pozostatkov: 

Odstráni súbory v cache a pozos-

tatky aplikácií, čím zvýši výkon 

zariadenia a veľkosť úložiska. 

· Vypnutie procesov 

Zrýchli všetky hry a aplikácie 

ukončením nepotrebných spuste-

ných aplikácií. 

· Zabezpečenie: 

Skenuje súbory systému, predin-

štalované a vlastné aplikácie, aby 

zariadenie bolo bezpečné. 

Veľkosť aplikácie sa líši v závis-

losti od tvojho zariadenia. 

Autor: Timo, foto: internet 

Clean Master 
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Dá ž ď pádá  ná č iernobiele klá vesy. 
Prudko á ná hle 
Ry čhlo á pomály 

Káž dy  piesen  žáhrá  sá m. 
Bež no t, č i predlohy. 

 
Tá  mojá žnie áko: 

 
Ako pláč u čá bolesť, 

ktorá  den , č o den  č áká  ná sčhodočh. 
Nu ti má pádnu ť  
A náopák vstáť  

A lietáť ná vždus ny čh bálo nočh. 
 

Znie áko s ťástie, 
ktore  ráž žá č ás postojí . 

Niekto ho stihne ukrádnu ť 
Ná iny čh si čhví ľu posedí . 

 
Znie áko s um listov jesenny čh 

Ičh fárby postupne blednu  áko čity  
ľudí  ná m vždiáleny čh. 

 
Má  v sebe áj nieč o neč ákáne ? 

Ako sá tomu vráví  ? 
 

Lá ská... 
Táká , ktorá  berie, 

ále stá le viáč vráčiá. 
 

Aj dá ž ď ráž utí čhne. 
Aj dus á áko svetlo žhásne. 

No nápriek tomu,  
ná m piesen  dá vá počit, 

ž e ž ivot obč ás mo ž e žnieť krá sne. 

Autor: Kristína Komárová, Ilustrácia: Nikola Káčerová 

Pieseň v daždi 
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Zase len tie ideály a hodnoty... 

prečo sa nedajú chápať hneď na 

prvýkrát? 

Čo je ukryté pod podstatou exis-

tencie jestvovania? Má celý náš 

život aj nejaký hlbší zmysel, neja-

kú ukrytú prioritu, ktorú 

v podvedomí napĺňame?  Či je 

celý tento cirkus len obyčajným 

prežívaním? Milí moji čitatelia, 

určite ste sa už mnohokrát zamýš-

ľali nad podobnými otázkami. Ak 

nie, teraz na to máte priestor a aj 

čas, ktorý si dúfam urobíte pre 

tento môj článoček. V opačnom 

prípade si totiž môžete myslieť, 

že vaším zmyslom existencie je 

mať iba vydepilované nohy 

a bolestivo vytrhané obočie, prí-

padne aj chlpy v nose. Aj ja som 

z tohto poznania v šoku, no nieke-

dy je to naozaj tak. U OBOCH 

pohlaví. 

Život, ako taký, je na zemi už pár 

miliónov rokov, ľudia len chvíľ-

ku. Ale aj za tento krátky čas sa 

vypracovali z človeka, ktorý žil 

v divočine a nosil kožušinu, na 

niečo vyššie. Teraz mnohí z nich 

žijú v ,,betónovej džungli‘‘ 

a nosia takisto kožuchy ako kedy-

si, len ,žiaľ, kvôli niečomu cel-

kom inému. To sa nezmenilo, ale 

vec premýšľania a uvažovania sa 

výrazne zlepšila. Ľudia si uvedo-

mili, že spoločenstvo a vzťahy 

v ňom sú podstatné, preto sa ich 

snažia rozvíjať a zlepšovať. No 

mnohí z nás sa to snažia docieliť 

na materiálnej úrovni. A neviem, 

či to je tá správna cesta ?  Celý 

náš život je len večným koloto-

čom zháňania luxusných dopln-

kov, zarábaním kvanta peňazí 

a   „ukazovaním sa“.  Je fajn, že 

máme chuť napredovať,  to niko-

mu určite nezazlievam. No výška 

vzrastajúceho bankového konta 

nám charakter neupevní...aspoň 

podľa môjho názoru.  Povaha sa 

veľakrát priamo úmerne mení 

s výškou našich nárokov na spô-

sob nášho života a ,žiaľ, určite nie 

v tom dobrom smere. Existujú aj 

výnimky, ktoré neovplyvnia ani 

Zase tie večné ideály 
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všetky peniaze sveta, no tých je 

naozaj málo. 

Prečo to robia? Prečo sa tak sna-

žia zarobiť, keď pri tom „strácajú 

svoju tvár“? Rodina, starí priate-

lia, proste všetko podstatné odsú-

vajú na vedľajšiu koľaj. Takto je 

to správne? Je 

správne, že človek 

vďaka peniazom 

zanevrie na svo-

jich blízkych?! 

Toto určite nie je 

zmysel života, ale 

spôsob, ako sa 

obrať o všetky 

krásne momenty 

a zatratiť ich. 

Nebolo by lepšie 

zastať uprostred 

tohto divokého 

„kolotoča“ , nadýchnuť sa 

a popremýšľať? Počúvať hlas náš-

ho srdca a vydať sa na cestu,  kto-

rá nám dá naozaj zmysel života? 

No, samozrejme, ak nás to ťahá 

na intímne pochody našej 

„biologickej nevyhnutnosti“ , tak 

tomu musíme venovať tiež náleži-

tú pozornosť.  Teraz ale vážne! 

Nikto z nás nevie, čo mu osud 

nadelil, to zistíme až v pravý čas. 

No môžem vás ubezpečiť, že ma-

teriálne hodnoty to nie sú. Tie 

nám nič nedávajú, na rozdiel od 

tých, čo sa nedajú kúpiť. Úsmev, 

objatie, láska a viera – to je naša 

hnacia sila, to je 

to, čo nás naplní 

a dá nám šancu na 

šťastný život. Ži-

vot, v ktorom bu-

deme mať tie 

správne ideály. 

Dúfam, že sa as-

poň niektorí z vás 

sa stotožnia 

s týmto mojím 

videním pravých 

ľudských hodnôt.  

A vy, ktorí si uve-

domíte už teraz, na strednej, ktoré 

veci sú naozaj podstatné, máte 

spolu so mnou naozaj veľkú šan-

cu zmeniť tento svet k lepšiemu, 

a o to predsa ide, či nie...? 

Autor: Nika, Ilustrácia: Nikola Káčerová 
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Tmávy  to svet, 
keď je kám uniknu ť. 

Skryť sá pred lu č mi slnká, 
pred rádosťou odrá ž áju čou sá vo vode. 

 
... 
 

Prá ždny to svet, 
keď ruž e musiá odkvitnu ť, 

keď lá vká je tenká , 
keď pred pá dom niet kám uniknu ť. 

 
... 
 

Zvlá s tny to svet, 
keď ohen  hásí me slžámi. 
keď sá ná m ná dej odpláví , 

ná lodi žábudnutiá. 
 
... 
 

Plny  to svet 
prá ždnyčh ľudí  

žnič eny čh ty mito dn ámi. 
Uteká me niekám, 

kde sá es te dá  skryť 
pred s pinávy mi hrámi. 

 
... 
 

Kedysi mohol byť konieč krá sny 
Teráž... 

Tmávy  to svet 
žákryl áj posledne  slová  tejto bá sni 

... 
 

Autor: Kristína Komárová, foto: internet 

Tmavý to svet 
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Čaute gympláci! :)  

Chcem Vás všetkých znovu privítať 

pri čítaní mojej rubriky. V tomto 

čísle mám v úmysle vyspovedať 

všetkým známeho Šimona Jakuba, 

ktorý si už čo-to odcestoval. Medzi 

najzaujímavejšie miesta,  ktoré sti-

hol doteraz navštíviť, patrí zaiste 

Čína. Určite každý vie, že tam majú 

„ akýsi“ Čínsky múr a obyvateľmi 

sú Číňania so šikmými očami, lenže 

to je asi tak všetko. Preto som si 

zavolala Šimona, aby nám o tejto 

krajine rozpovedal viac. Dúfam, že 

sa zas a znova dozviete niečo nové a 

zaujímavé.  

Ahoj Šimon. Som veľmi rada, že 

som ťa zastihla práve vtedy, keď si 

doma a nebeháš po svete. :D Tak 

prezraď mi, načo si vlastne cesto-

val do Číny?  

Š: Ahoj Iva. V poslednom čase je to 

dosť problém, to máš pravdu. No s 

rodičmi sme chceli spojiť príjemné 

s užitočným, a preto sme našu cestu 

do Činy obohatili návštevou mojej 

sestry, ktorá tam v tom čase praco-

vala na Veľvyslanectve Slovenskej 

republiky v Pekingu. Zároveň sme 

si chceli pozrieť aj množstvo nád-
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herných pamiatok a zaujímavostí, 

ktoré táto krajina ponúka.  

Mňa by veľmi zaujímalo, ktoré zo 

známych pamiatok si osobne nav-

štívil?  

Š: Vo všeobecnosti okrem Veľkého 

čínskeho múru ostatné pamiatky až 

také známe nie sú, ale navštívil som 

jedno z najväčších námestí na svete 

– Námestie nebeského pokoja, sídlo 

čínskych cisárov- Zakázané mesto, 

množstvo chrámov , ako napríklad 

Konfúciov chrám, Oltár nebies a 

Chrám bielych oblakov. Z tých mo-

dernejších som si pozrel Čínsku 

operu a olympijský areál z letnej 

olympiády v roku 2008. 

Ktorá z týchto pamätihodností  bo-

la pre teba najkrajšia alebo niečim 

fascinujúca?  

Š: Najviac ma uchvátil svojou mo-

numentálnosťou a stavebnou doko-

nalosťou - asi najznámejšia pamiat-

ka Číny  - Veľký čínsky múr,  ktorý 

zo svojich hradieb ponúka nádherné 

panorámy na okolitú úchvatnú  kra-

jinu.  Cítil som zvláštny pocit dychu 

histórie mnohých storočí tejto 

zvláštnej a tajuplnej krajiny.  Samo-

zrejme, netreba zabudnúť, že je sú-

časťou nových siedmich divov sve-

ta, čo mu len pridáva na kultúrnej 

hodnote, ktorú za dlhé storočia zís-

kal. 

Čo sa týka kuchyne, všetci dobre 

vieme, že Čína sa tou svojou pýši 

po celom svete. Mal si možnosť 

ochutnať niečo nám menej známe 

z tejto výnimočnej stravy?  

Š: Ich kuchyňa je veľmi špecifická, 

ale myslím si, že zároveň aj veľmi 

delikátna.  Potraviny sú viac-menej 

známe, ale spôsob stolovania je 

podstatne odlišný. Jedáva sa za ok-

rúhlym stolom,  na ktorom je po-

hyblivý kruh, na ktorý sa podávajú 

jedlá.  Čo sa mne osobne páčilo, 

bolo to, že tých jedál bolo vždy tak 
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5 až 6 , takže človek si mohol vždy 

vybrať kúsok z každého alebo len 

to, na čo mal chuť.  Keďže Číňania 

sú známi  konzumenti  ryže, netreba 

ani dodávať, že jedinou prílohou 

bola ryža, ktorej sa zje neúrekom. 

Charakteristické chute, ktoré táto 

kuchyňa ponúka, sú sladká alebo 

pikantná,  čo mne osobne veľmi 

chutilo. 

Ak by si mal  ešte takúto možnosť, 

navštívil by si Čínu znova?  

Š: Nakoľko to bolo len pred polro-
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kom, tak asi nie, ale ak by to bolo 

niekde inam ako do Pekingu, tak by 

som nad tým uvažoval. Napríklad 

taký Shanghai,  kde je tiež mnoho 

zaujímavých pamiatok, je tiež veľ-

mi turisticky atraktívny. No je aj 

mnoho ďalších miest,  ktoré Čína 

svojou tajuplnosťou a krásou náv-

števníkom ponúka. 

Ďakujem ti , že si našim čitateľom 

priblížil túto peknú krajinu a veľa 

šťastia v ďalšom cestovaní. :)  

Š: Nemáš za čo a ďakujem veľmi 

pekne. :) 

No tak vidíte, milí čitatelia, aký je 

náš svet zaujímavý. Ja osobne by 

som si Čínu určite rada pozrela. A 

čo vy?  

Autor: Iva , foto: archív Šimona Jakuba 
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Autor: Peťo 
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Losos, ako ho ešte ne-

poznáte 

Potrebné suroviny: 

-losos filet bez kože 

-cesnak 

-med 

-citrón 

-sezamové semienka 

-vlašské orechy(nemusia 

byť) 

-cestoviny 

 

(ľubovoľné) 

Podľa návodu si uvaríme ces-

toviny, scedíme ich , no nie 

je potrebné ich chladiť.  Me-

dzi tým si v miske spravíme 

marinádu z pretlačeného ces-

naku, včelieho medu, šťavy 

z citróna a sezamových semie-

nok. Lososa do toho z jednej stra-

ny  namočíme  a vložíme do 

chladničky na 1-2 hodiny(v polo-

vici času chladenia lososa otočí-

me ,aby bola marináda na oboch 

stranách). Na panvici necháme 

rozpustiť maslo(olej) a pomaly 

smažíme marinované filety. Vo 

chvíli, keď začne losos chytať 

ružovkastú farbu, je ten správny 

čas na pridanie  nadrobno naseka-

ných vlašských orechov. Keď sa 

nám zdá, že už je hotový, pridá-

me cestoviny a pár minút spolu 

premiešavame .Kto chce, môže si 

k tomu dať aj zeleninu, ale neod-

porúčam kvôli miešaniu chutí-už 

marinovaný losos sám o sebe má 

dosť 

výraznú 

chuť. 

Recepty z mojej kuchyne 

Autor: Maťa, foto: archív 
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Srdce ti stuhne. 

Zakričíš Stoj! Neodchádzaj! 

No s ním to ani nehne... 

 

Vravíš si... 

Možno ma nepočul. 

Slzy po lícach prúdmi sa valia. 

Lebo vieš, že počul... 

 

Zrazu vráti sa, no nehybne pred tebou stojí. 

Nič nevraví, nepozrie na teba, 

A preto sa tvoje srdce jeho rečí ešte viac bojí... 

 

Neistota ma ubíja... 

Zočím jeho pohľad a vôľu prikročiť... 

Napriek tomu prvá vstávam ja. 

Neskutočne ma moje predchádzajúce slova mrzia... 

 

Skočíme si do náruče a roníme slzy. 

Nečakala by som, že ich bude viac ako po najbližšie-

ho smrti... 

 

Už to nikdy nevykonám. 

To ti sľúbiť môžem... 

Pretože vidím, že cit, ktorý k tebe cítim. 

Už nikdy vymazať nedokážem! 

Bolesť 

Autor: Maťa, foto: internet 
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Čím ďalej si všímam správanie 

ľudí, tým viac si myslím, že venu-

jeme viac pozornosť nepodstatným 

veciam pred tými, ktoré by nás 

naozaj mali zaujímať. Strácame 

hodnoty, ktoré by pre nás mali byť 

samozrejmosťou a ani si to neuve-

domujeme. Je vcelku zaujímavé, 

že na písanie si s priateľmi sa vie 

nájsť čas vždy a popritom ísť 

s nimi von sa už nezmestí do zapl-

neného diáru.  Každý deň vieme 

premárniť tým, že trávime veľa 

času vo svojom virtuálnom svete. 

Baví nás to vlastne? Baví nás viac 

virtualita alebo realita? Doba je 

uponáhľaná a ľudia si nevedia 

spraviť na nič čas. Všetko, čo sa 

deje za oknami, nám uteká pome-

dzi prsty. Z jednej strany je jasné, 

že internet nám uľahčuje život, ale 

z druhej nás oberá o to, čo by sme 

mohli sami v reálnom živote nao-

zaj prežiť, precítiť a „preľúbiť“.  

Rozprávanie „face to face“ a nad-

viazanie komunikácie je čoraz ťaž-

šie a ťažšie. Veď predsa napísať 

„ahoj“ je jednoduché. Padli aj slo-

vá vedcov, ktorí varovali, že Face-

book a nadmerné trávenie času na 

internete sa môžu odraziť na na-

šom duševnom zdraví. Podstata 

komunikácie čoraz viac  začína 

byť len v tom, čo je napísané a nie 

povedané.  Každá doba prináša 

svoje plusy a mínusy. Vlastne ne-

viem,  či je v tejto dobe toľko 

uľahčovania plusom alebo mínu-

som. Možno technika pomáha aj 

zlepšovať medziľudské vzťahy,  

ale jednoznačne je mnoho prípa-

dov, kde ich naozaj narušuje.   

Uvedomujem si, že dnešná doba je 

taká, aká je.  Ísť proti nej je azda aj 

proti zdravému rozumu, ale keď sa 

aspoň na chvíľku  zamyslíme nad 

otázkami o pravých skutočných 

hodnotách života, zistíme, že po-

staviť sa tvárou v tvár človeku 

a povedať mu priamo, to, čo nao-

zaj cítime je určite najlepšia voľba 

vzájomnej komunikácie. Píšme 

vtedy, keď naozaj nemáme inú 

možnosť. Som presvedčená, že 

priamy kontakt je najlepším pro-

striedkom empatie a vzájomnej 

úcty medzi ľuďmi, a to by mali 

byť hlavné piliere nášho života.   

Ako hľadať v živote ten správny smer? 

Autor: Jana Klikačová  

 

 39 RAJ - Gymnázium Janka Kráľa 

  

Máme pravidlá, ktoré porušujeme. Máme možnosť výberu. Môžeme 

voľne cestovať. Môžeme sa voľne stretávať. Môžeme používať mobilné 

telefóny a surfovať na internete. Áno, sú to pre nás bežné veci, ktoré si 

ani neuvedomujeme. Ale viete, ako to funguje v Severnej Kórei? 

V tomto článku spolu nahliadneme do útrob tejto ,na prvý pohľad, 

obyčajnej krajiny.  

Ako žijú národy- Severná Kórea  
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 Kim Čong-un –meno, ktoré možno 

poznáte. Je to meno najvyššieho 

vodcu tejto krajiny. Získať povolenia 

na vstup do krajiny je veľmi nároč-

né. Nie každý má také šťastie. Pri 

vstupe do krajiny platia určité pra-

vidlá. Návštevníci sú prehľadaní. 

Nemôžu si so sebou vziať mobilné 

telefóny, počítače, GPS je tabu. Do 

krajiny nie je povolené si 

vziať  objektív s ohniskom väčším 

než 150 milimetrov. Typické je pre-

hľadávanie batožiny. Príroda je veľ-

mi pekná, no v krajine zúri hlad 

a bieda. V mestách najčastejšie turis-

ti stretávajú ľudí v uniformách, ako 

za čias vojny. 

 Poslušnosť, hlad, zneužívanie moci. 

Aj s týmito problémami sa obyvate-

lia tejto krajiny stretávajú. 

POSLUŠNOSŤ A STRACH 

O väzenských táboroch sa 

v poslednej dobe veľa hovorí. 

V podstate sa v nich dá ocitnúť za 

úplne banálnu vec. Je bežné,  že sa 

v nich ocitnú aj deti. Vraví sa aj 

o tom, že sú tu i politickí väzni. 

Kvôli čomu? Najčastejšie príčiny sú- 

rodinný pôvod(napr. náboženské 

presvedčenie) , kritizovanie alebo 

nevhodné vyjadrovanie sa o „vyššej 

moci“. Ak sa do tohto „ tábora  na 

prevýchovu“ dostane jeden člen ro-

diny,  skončí tam celá rodina. Státisí-

ce  ľudí majú v tejto  krásnej krajine 

podmienky pre život ako  otroci v 

staroveku- nedostatok jedla, nútená 

práca, mučenie, kruté zaobchádza-

nie.  

Obyvatelia si musia dávať pozor na 
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to, čo povedia. Nemôžu komunikovať s turistami,  a tí majú dokonca zakáza-

né, pýtať sa. Taktiež treba dbať na to, ako sa správať. Severokórejčania neve-

dia, čo sa im môže stať osudným  k tomu, aby boli poslaní  do  krutých tábo-

rov.  

HLAD  

O krajine je známe,  že obyva-

telia trpia hladom. Ľudia aj 

kvôli tomu,  že sú nižšieho 

vzrastu a útlejší,  vyzerajú 

mladšie.  Stretnúť podvýžive-

né deti,  nie je nič výnimočné. 

Ľudia na južnej strane krajiny 

pestujú ryžu. Jedlo si môžu 

dovoliť len najvyššie 

a najbohatšie vrstvy obyvate-

ľov. Potraviny pre obyčajných 

ľudí sú napríklad jednoduché 

jedlá z obilia, ryže a riedke  

polievky.  Mäso si nemôžu 

dovoliť. Konzumujú ho len 

párkrát do roka. Na hlad nezomierajú len chudobní. Hladujú dokonca i slabší, 

fyzicky menej zdatní  vojaci, ktorí napokon zomrú. Vo väzenských táboroch 

už smrť zapríčinenú hladom,  berú ako úplnú samozrejmosť . 

ZNEUŽÍVANIE MOCI  

Obyvatelia s vysokým postavením v spoločnosti,  sa vyvyšujú nad obyčaj-

ných smrteľníkov. Vedia oveľa viac, majú oveľa viac. Táto časť obyvateľ-

stva zneužíva svoju moc. Najčastejšie sa k nim dostanú najkvalitnejšie vý-

robky,  či už sa jedná o jedlo alebo o niečo iné. Zatiaľ, čo oni si užívajú svoju 

moc v prepychu, väčšina obyvateľstva drie a zomiera. Ale ako aj v iných kra-

jinách, aj tu občas ľudia vykonávajú činnosti, ktoré ich napĺňajú, či už sú z 

bohatšej alebo chudobnejšej vrstvy.  

Obyvatelia Severnej Kórey sú dosť obmedzení.  Riadia sa pravidlami, klaňa-
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jú sa vodcovi, pracujú, žijú z ruky do úst. No i tak si myslia, že sú na tom 

celkom dobre, dokonca sú aj názory, že ľudia na celom svete žijú horšie. No 

je to naozaj tak? Naozaj nepoznajú pravdu? Čo všetko ešte o tejto krajine 

nevieme?  Myslíte, že sa to niekedy  dozvieme ?  

Fotografie k článku sú vytvorené v hlavnom meste  Pchjongjang, fotogra-

fom Davidom Guttenfelderom. 

Autor: Radka, foto: internet 
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