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LET’S STREAM!
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Musím sa priznať, že v dobe koronovej pre mňa nie je rozdiel medzi sobotou, pondelkom či stredou. Každý
deň je jednoducho ďalší koronový deň. Až na… NEDELE, samozrejme!
2–3
Dlho sme premýšľali nad tým, ako sa navzájom bližšie spoznať alias, ako jeden na druhého úplne nezabudnúť,
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PRÍRODA – všetko, čo nevzniklo a nevzniká zámernou ľudskou činnosťou…
vesmír samotný… u nás „doma“ vzduch, voda, zem, flóra aj FAUNA.
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ALOKŠ ÁNEJOPS ÁNMORKÚS
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Karin Sarkisjan je rodáčka z Jerevanu a vyrastala v Armén‑
sku. Speváčka, klaviristka a skladateľka, ktorá je na Slovensku
a v Čechách známa predovšetkým svojou vášňou pre zbie‑
ranie a aranžovanie ľudových piesní. Karin na slovenskej hu‑
dobnej scéne predstavuje unikát kombináciou klavírnej hry
a špecifického vokálneho prejavu.
Ako pedagóg pôsobí aj na našej SSŠ a už čoskoro sa o tejto
umelkyni dozviete viac.
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ALOKŠ ÁNEJOPS ÁNMORKÚS
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TALENTOVÉ
PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Príroda bola a je vždy úzko spätá so mnou, s mojou osobou
i s mojou tvorbou. Cez prírodu ja nielen dýcham, ale tvorím
a spievam. Práve sila prírody, ten nádych farieb a rôznoro‑
dosť mňa, ako aj interpreta piesní, nadchýna.
Považujem to za pridanú hodnotu do života a veľký prínos
vnímať hudbu aj ľudí cez prírodu.
Keďže veľa cestujem, buď súkromne s rodinou, alebo v sú‑
vislosti s koncertmi, tak to vnímam ako dar, opäť spozná‑
vať nové vône, nové vnímania, pohľady, ľudí a nakoniec i far‑
by prírody tej danej krajiny. Ovšem každá má inú, svojskú.
A precítiť to, nadýchnuť sa prírodných vôní a následne to
preniesť do hudby, považujem za najkrajšie a najpovzbudi‑
vejšie momenty v mojom hudobnom živote. Veď pieseň dý‑
cha, poznáme i liečivé účinky hudby. Áno, príroda a hudba
sú veľmi úzko prepojené, ako navzájom sa držiaca dúha, kto‑
rá púšťa tie najkrajšie farby a pocity, aké sú… i tie šťastné.
Veď máme šíriť dobro cez hudbu, prinášať a vnášať a záro‑
veň podať ďalej pozitívne pocity, lebo robiť dobré a pekné
je tiež ľudské.
Pekný deň, Karin

ALOKŠ ÁNEJOPS ÁNMORKÚS
ALOKŠ ÁNEJOPS ÁNMORKÚS
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13. a 14. 5. 2021

Kde bolo tam bolo… začína veľa rozprávok – krátkych, zväč‑
ša prozaických príbehov, ktoré majú pobaviť i niečo naučiť.
Vďaka nim a babičkám sme ako drobci spoznali JELENČEKA,
DVANÁSTICH ZHAVRANELÝCH BRATOV i DREVENÚ KRAVU.
Potom prišla prvá socializácia, škôlka, v prípade mňa (+ ďal‑
ších mojich drahých kolegov) ešte socialistická, ale úžas‑
nááá. Pani učiteľka dávala prednosť akčnejším dobrodruž‑
stvám. Pojašený SMELÝ ZAJKO sa vtedy zatúlal až kdesi do
Afriky a my sme sa nenásilným, sofistikovaným spôsobom
začali zoznamovať so slovenskou literárnou klasikou.
Prvý stupeň základnej školy, prvé p‑í-s‑m-e‑n-k‑á, prvé sla
‑bi‑ky, prvé krátke riekanky… ŽABIATKO ako prvá voľba poé‑
zie na Hviezdoslavov Kubín.
Neskôr prišla na rad bájka – zvieratá konali ako ľudia, rozprá‑
vali ako ľudia, preberali na seba naše vlastnosti, snažili sa, dať
nám „lekciu“. Povinné TRI GAŠTANOVÉ KONE, RYSAVÁ JALO‑
VICA do popuku.
Na slovenčine: prirovnanie, príslovie, porekadlo, metafora…
Ak si chceš ŽIŤ AKO PRASA V ŽITE, buď USILOVNÝ AKO VČE‑
LA! Pubertálna mládež sa však zväčša riadi iným. ROBOTA
predsa NIE JE ZAJAC, NEUTEČIE. A potom „hrdinovia“ pred
písomkou SPALI AKO MYŠI NA VRECI a RONILI KROKODÍLIE
SLZY po písomke.
Na strednej prvá romantika a rada Richarda Müllera NEUČ
VTÁKA LIETAŤ (véľmi náučný text ☺). A skvelá Jakubiskova
TISÍCROČNÁ VČELA, aj film má predsa literárnu predlohu…
Od slov je blízko k predstavám, od predstáv k obrazom, tak
dáko to funguje v hlave výtvarníka. Príroda ako celok je od‑
vekým inšpiračným zdrojom.
Silvia Lušňáková Kadelová

TÉMA
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TURČIANSKE TVORY,
POTVORY, PATVARY
Ešte predtým, než sa pustíme do návrhov autorského loga
v treťom ročníku, treba si prejsť v druhom ročníku nemenej
zaujímavou úlohou – štylizačnými cvičeniami.
Tu i tam treba ešte použiť tú obyčajnú ceruzôčku či iný pra‑
veký nástroj a niečo s ním vycifrovať na kuse papiera.
Aby bola naša cesta zmysluplná, treba začať opäť v tej ne‑
záživnej realite a doniesť do školy nejaký fyzický kúsok in‑
špirácie. Pozor! Nemyslíme výtlačok či kvetinku z pozadia na
mobile, ale ohmatateľný kus, originál, ktorý na nás kričí: „Na‑
kresli si ma!“
Ale to býva často svetový problém. Preto nájdeme v našich
školských archívoch prác z druhého ročníka prevažne mo‑
tívy ovocia z desiatej, šišiek a iných skvostných prírodnín náj‑
dených na školskom dvore, či po ceste do školy. Tí „interiéro‑

vejší“ siahnu aj po školníkových šuflíkoch a doplnia repartoár
o nejaké technické predmety.
A nielen preto sme si zašli minulý rok na jeseň po inšpirá‑
ciu do Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Potvorky sme si sí‑
ce nemohli ohmatať, ale mohli sme ich vidieť v skutočných
rozmeroch, z rôznych uhlov pohľadu a navyše sme si dali po
ceste trochu „do tela“.
V štylizovaní postupujeme od študijných kresieb zobrazujú‑
cich skutočnosť cez metódy využívajúce rôzne zobrazovacie
techniky a výrazové prostriedky (línia, bod, plocha), abstra‑
hujúce formy ako kaligrafické skratky, odtlačok cez geomet‑
rizáciu tvaru až po redukovaný tvar znaku. Pokúsili sme sa aj
o návrh ilustrácií.
Martina Ciprichová
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Motýľ – Ema Brescherová

Lasica – Michaela Balážová

Nosorožtek – Viktória Kralinská

Vážka – Veronika Šverčíková

Slimák – Lucia Janíková

RÝCHLOVEČK Y

RÝCHLOVEČK Y

Oficiálne sa volá Haru, ale stále ju volám
Buba. Podobáme sa vo veľa veciach, celý
deň väčšinou prespí, ale v noci začne energicky behať a skákať po celej izbe, presne
ako ja. Cez deň som potom nepoužiteľná.
Za najlepšiu vlastnosť u nej beriem láskavosť, hravosť a prístupnosť, ale ona je dokonalá úplne celá.
Lenka Berková

VEDA TVRDÍ, ŽE ĽUDIA MAJÚ TENDENCIU VYBRAŤ SI
DOMÁCE ZVIERA, KTORÉ VYZERÁ PODOBNE AKO ONI.
GERRARD GETHINGS, PROFESIONÁLNY FOTOGRAF
ZVIERAT, SA ROZHODOL, ŽE TO DOKÁŽE.
Školský časopis (menej profesionálne) urobil prieskum o zvieracích miláčikoch
u našich študentov i pedagógov.

Ako vyzerá Tvoje domáce zvieratko, už sa podobáte? Jeho najlepšia vlastnosť je…
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Môj psík sa volá Harry lebo meno Otto sa rodičom nepáčilo. Podobáme sa
v tom, že obaja máme slabý žalúdok
a veľmi plachú povahu. Jeho najlepšia
vlastnosť je, že príde v správnu chvíľu
a vždy je kľudný. Nikdy nikoho neuhryzol a ani o tom neuvažoval, lebo nechce
nikomu ublížiť.
Matej Husár

Nie je to úplne domáce zvieratko, keďže
vnútorné priestory bytu nie sú postačujúce pre orla skalného. Volá sa Marienka. Prežili sme krásne leto. Nemyslím si,
že by tam bola nejaká extrémna podoba, jedine temperament je na podobnom leveli.
Viky Králinská

Je to fenka rasy shar pei, volá sa Sol, čo
je po španielsky slnko. Myslím, že sa na
seba podobáme v nejakých veciach výzorovo, ale sme si podobné hlavne povahovo (je to flegma). Jej najlepšia vlastnosť je empatickosť a lojalita.
Antónia Stloukalová

Myslím si, že s ňou mám veľmi podobnú povahu… Jej najlepšia vlastnosť je to, že
je neskutočne bláznivá a veľmi priateľská, ale na druhej strane vie byť Pajda aj poriadne urážlivá.
Alexandra Kočanová

Moje „domáce zvieratko“ je kôň. Volá sa
Marengo. Je to skvelý parťák. Medzi jeho
vlastnosti patrí napr. inteligencia, komunikatívnosť, pracovitosť, občas je nedôverčivý
k cudzím ľuďom. Na svoju výšku je však veľmi ohľaduplný a nebojím sa k nemu pustiť
ani malé deti.
Miška Balážová

Tu je môj pes Boby
– neúnavný a vždy pripravený :-)
Maria Vladimirova

Toto je Zaky a naozaj sa podobáme.
Najviac si u neho cením prítulnosť, poslušnosť a vernosť.
Viki Svoradová

Takže mám potkana, ktorého zdieľam
s mojou najlepšou kamarátkou Veronikou. Volá sa Klement Zemislav Pistol
a väčšinou ho voláme Klemo. Ako došlo k tomu, že je nás oboch… V podstate Veronika si kúpila potkana, pretože si
zmyslela. Prekvapivo rodičia jej nedovolili si ho nechať, tak skončil u mňa. Občas ľutujem, že som súhlasill, postarať sa
o neho, lebo asi neuveríte aké je to malé
monštrum, ale ľúbim ho.
Je to vodnár, ako aj Veronika, už to je
dostatočne veľký dôvod na to, že ho
mám chuť niekedy zaškrtiť. Je s ním
dosť sranda, je to vibrujúca, energetická guľôčka, ktorá je príliš dramatická.
Využíva ľudí svojou chutnosťou, aby mu
slúžili. Neviem, či by som dokázal mať
mazlíčka, ktorý je mne podobný, asi by
ma vystrelo. To preto mi vesmír ponúkol
mini Veroniku, ktorá všade ciká, všetko
papá a hryzie klietku o druhej ráno. Jedinú podobnosť, ktorú s ním mám je, že
sám vyzerám ako fairy potkan.
Daniel Konček

RÝCHLOVEČK Y

8

RÝCHLOVEČK Y

Mám dve fenky. Jedna je anglický buldog, volá sa Freya (tá biela) a druhá je
francúzsky buldoček, tá sa volá Astrid.
Mám ich moc rada a sú to veľmi prítulné bytosti. Myslím si, že občas sme úplne rovnaké, ako tri sestry. Máme veľa
spoločného – jedlo, spánok a robenie
bordelu okolo seba. Myslím si, že majú viac lepších vlastností. Každý večer si
prídu ľahnúť ku mne, takže ráno sa budím v objatí buldočej armády. Vedia, kedy mám zlý deň alebo zlú náladu, hneď
prídu s hračkou v papuľke, aby mi náladu zlepšili.
Katka Brňáková

Max je veľmi výnimočný pes. V živote
som nevidela psa s takou osobnosťou,
ako má on. Je veľmi hravý a rád hrá futbal. Na seba sme sa podobali v období, keď som odfotila túto fotku, pretože som mala vlasy rovnakej farby ako je
on. Je to viac pes môjho ocina a na neho sa Max podobá úplne, ako výzorovo
tak aj povahovo.
Lívia Kuzicová

Mačička Isis je dáma v rokoch, má 15
mačacích, čo je cca 76 ľudských rokov.
Je to pokojná mačacia dáma, ktorá má
rada svoj kľud a občas sa nechá pohladkať. Mala som dve, ale Clea jej sestra zomrela minulý rok v lete.
No a potom je tu Simon, ktorý bude mať
v máji 10 mačacích rokov, čo je cca 50
ľudských. On je, nazvime to prefíkaný
kocúr, ktorý je večne hladný, ak nie je po
jeho vôli, začne robiť neuveriteľné kúsky.
Všetko škriabe, mraučí hrooozne a dlho
a demoluje všetko naokolo… A žiarli na
Isis…
Naši žiaci, ktorí ma poznajú sami posúdia, na koho sa podobám viac…
Ivana Leckéšiová
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Išiel som hľadať šťastie…
…a vrátil som sa so psom.
Mojich dvoch psov mám aj preto veľmi rád,
že zakaždým keď sa vrátim domov, vítajú
ma, ako keby som sa vrátil po roku.
Svojich psov, Koko a Džidži, tiež občas používam ako vankúš.
Marek Kokoška

Matej Sekerka, Trojnohý pes, farebný drevorez

KOMIX

KOMIX

Alexandra Čižmáriková
maturitná práca
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ZOOLOGOICKÁ ZÁHRADA

Z ÁHL AVIE

Kristína DUTKOVÁ
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NAJOHROZENEJŠIE

ZVIERATÁ SVETA,
KTORÝM HROZÍ ÚPLNÉ VYHYNUTIE
TIGER SUNDSKÝ

V minulosti obýval viaceré oblasti súostrovia Veľké Sundy.
Na Jáve aj Bali však už v dôsledku odlesňovania a pytliactva vyhynul.

Zostáva asi

400 kusov žijúcich na ostrove Sumatra.

GORILA ZÁPADNÁ

Obýva husté a odľahlé africké pralesy. Hlavnú hrozbu predstavuje ničenie
pralesa aj ilegálny lov pre mäso či trofeje. Vedci predpokladajú,
že za posledných 20 rokov sa ich populácia znížila až o 60 percent.

GORILA VÝCHODNÁ (HORSKÁ)

obýva tropické pralesy v Konžskej demokratickej republike, kde však ich
územie v súčasnosti zaberá len asi 13 percent pôvodnej veľkosti.

Zostáva asi

9 000 jedincov.

SVET A MY

Naša planéta je nádherným miestom, kde kedysi žili všetky tvory v dokonalej symbióze.
Konanie človeka ju však postupne narušilo natoľko, že niektoré zvieratá úplne vyhynuli
a mnohým ďalším hrozí podobný osud. Na zoznam kriticky ohrozených zvierat zaraďuje
organizácia Svetový fond na ochranu prírody (WWF) momentálne
16 druhov, ktoré potrebujú našu pomoc a ochranu.
SLON SUMATRÁNSKY

Jeden z troch ázijských druhov. Za posledných 75 rokov sa podľa vedcov
jeho populácia znížila minimálne o 80 percent.
Ohrozuje ich najmä ničenie životného prostredia a pytliactvo pre slonovinu.

Zostáva približne

NOSOROŽEC OSTRONOSÝ (ČIERNY)

Ešte v roku 1970 odhadovali ich počet na 65 tisíc, v roku 1995 ich bolo menej než 2500.
Pytliaci ich lovia najmä kvôli rohom, ktoré v Číne melú na prášok
a používajú na znižovanie horúčky.

Zostáva ich približne

5 000 vďaka obrovskej ochrane.
NOSOROŽEC SUMATRÁNSKY

Populácia sa rapídne znížila kvôli strate prirodzeného prostredia a pytliactvu.

Zostáva menej ako

GORILA NIGÉRIJSKÁ

Jedná sa o poddruh gorily západnej a obýva oblasť Kamerunu a Nigérie.
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Zostáva

Dnes obýva výlučne ostrov Jáva.

Zostáva

LEOPARD ŠKVRNITÝ AMURSKÝ

Žije v Afrike, vzácny poddruh sa ale prispôsobil aj podmienkam na ruskom
Ďalekom východe. Považuje sa za jednu z najvzácnejších mačkovitých šeliem,
ich počet sa však v dôsledku pytliactva a odlesňovania rapídne znížil.

84 jedincov.

SAOLA

Málo známy párnokopytník, nazýva sa i ázijský jednorožec, patrí k nevýznamnejším
veľkým cicavcom na svete. Vyskytuje sa len v hustom dažďovom pralese
Annamitsého pohoria na rozhraní Vietnamu a Laosu.

Počet posledných kusov vo voľnej prírode je zatiaľ neznámy.
KARETA PRAVÁ

Zohráva kľúčovú úlohu v zachovaní morských ekosystémov a pomáha
udržiavať koralové útesy. Ohrozená je dôsledkom lovu, najmä Číňania
a Japonci lovia karetu vo veľkom, predovšetkým kvôli
pancieru, mäsu a vajciam.

Zostalo približne

80 jedincov.

NOSOROŽEC JÁVSKY

200 až 300 jedincov.

Zostáva len niečo vyše

2 400 až 2 800 jedincov.

58 až 68 kusov.
ORANGUTANY

Klčovanie pralesa spôsobuje to, že orangutany strácajú svoj prirodzený životný
priestor a tým aj prichádzajú o potravu, vodu a bezpečie. Ešte pred rokom žilo
na Zemi približne 230 tisíc jedincov, dnes je ich na Borneu asi 140 700 a na Sumatre iba 7 500.

ORANGUTAN TAPANULI

Tento veľký ľudoop sa nachádza iba v južnej oblasti Tapanuli na Sumatre
na malom území o rozlohe asi 1010 štvorcových kilometrov.

Zostáva posledných

800 jedincov.

SVIŇUCHA KALIFORNSKÁ

Patrí k najvzácnejším morským cicavcom, žije len na severe
Kalifornského zálivu v Mexiku v plytkých pobrežných vodách,
preto sa často zachytáva do rybárskych sietí a udusí sa.

Zostáva

20 000 - 23 000 jedincov.

10 jedincov.

SVIŇUCHA BEZPLUTVÁ

Má typický nezbedný úsmev a IQ porovnateľné s gorilou. Väčšina populácie
sa nachádza v okolí Kórejského polostrova. Domovom sladkovodnej časti populácie
je rieka Jang‑ c-tiang neďaleko Šanghaja. Sviňucha je ohrozená kvôli činnosti človeka.
Kresby a grafická úprava: Viktória Kadášová
Informácie spracované podľa
https://dromedar.zoznam.sk/cl/1002011/1863849/Najohrozenejsie‑zvierata‑sveta--Tymto‑krasavcom‑hrozi‑uplne‑vyhynutie

Zostáva

1 000 až 1 800 jedincov.
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FANTASTICKÉ ZVERY
ROČNÍKY: prvý, druhý, tretí, štvrtý
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMETY: VÝTVARNÁ PRÍPRAVA, NAVRHOVANIE, PRAKTIC‑
KÉ CVIČENIA, ZÁKLADY FOTOGRAFIE, PRIESTOROVÁ TVORBA
TEMATICKÉ CELKY: výtvarné vyjadrovacie prostriedky, študij‑
né a štylizačné cvičenia, analýza výtvarného diela, autorské
písmo, propagačná kampaň…
TECHNIKA: kresba, maľba, koláž, grafické techniky (linoryt,
drevoryt, drevorez, litografia, suchá ihla…), digitálna gra‑
fika, fotografia, práca s materiálom (papier, sadra, drevo,
plast…)
VÝSTUP: objekt, dezén, logo, ilustrácia, plagát, obal, inšta‑
lácia
ZVIERA (slovenčina)
ZVÍŘE (čeština)
ZWIERZE (poľština)
ÁLLAT (maďarčina)
TIER (nemčina)
ANIMALE (taliančina)
ANIMAL (latinčina, angličtina, francúzština, španielčina)
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… berie na seba podobu konštrukčnej kresby, to aby sme
pochopili a prebádali ako funguje… ako vyzerá, ako sa hý‑
be, ako žije…
… stáva sa objektom hlbšieho záujmu, vtedy ho nazývame
štúdiou…
… neskôr, vďaka získaným poznatkom, podobu mení… nie‑
kedy je lineárne, čiernobiele, potom farebné, zložené z geo‑
metrických tvarov…
… nebojí sa ostrej ceruzy ani mäkkého štetca…
… ak si to zaslúžime, odmení nás dokonalou transformá‑
ciou… bez výhrad sa nám odovzdá a nechá sa uväzniť… na
hárku papiera, na plátne, v hline, v kameni…

Dominika Blažeňáková a Sofia Stráska, KALENDÁR SAFARI
– divé živočíchy možno skrotiť pomocou nožníc, zaujímavé

Marián Čižnár, TVAROVÁ ŠTYLIZÁCIA HMYZU
– pavúk papierovitý
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Katarína Štefániková, SLOVNÍK – zadaním bolo vytvoriť sériu ilustrácií a použiť ich v detskom obrazovom slovníku
Kristína Čižmáriková, VLK – v dokonalom prestrojení

SVET A MY

* Sleduješ či je tvoja kozmetika
testovaná na zvieratách?
* Máš nejaký osvedčený prírodný
kozmetický recept na telo/vlasy?
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Michaela H. – Či mám kozmetiku tes‑
tovanú na zvieratách neviem, pretože
značky, ktoré kupujem nie sú nejako ex‑
tra známe a ani sa v tom moc nevyznám.
Kupujem si väčšinou to, z čoho viem, že
nedostanem alergickú reakciu. Väčšinou
siaham po prírodnej kozmetike, ktorá ob‑
sahuje aloe vera alebo olejček z olív.
Myslím si, že starostlivosť o telo zahŕňa aj
stravovacie návyky, či pohyb a netreba
nejakú špeciálne drahú kozmetiku. Čas‑
tejšie chodím von, stravujem sa zdravšie,
a tiež je dobré piť čistú vodu, nie sladenú.
Katarína K. – Nejako to nesledujem.
A osvedčený prírodný recept tiež nemám.
Maximálne pohyb a čerstvý vzduch.
Sára O. – Neviem o tom, že by som vlast‑
nila nejaký z netestovaných kozmetic‑
kých produktov. Neriešim to.
Danka R. – Áno sledujem, dávam si na
tom záležať, aby moja kozmetika nebola
testovaná na zvieratách.
Prírodný recept na pleť nemám, moja pleť
je vážne citlivá, ale na vlasy je veľmi dob‑
rý banán s vajíčkom. Len to netreba mať
na vlasoch príliš dlho, inak budú vlasy ako
tenké sklo, haha.
Liliana B. – Nie, nezaujímam sa či je koz‑
metika testovaná na zvieratách alebo nie.
Osobne nemám žiadny vyskúšaný prírod‑
ný typ, no viem, že sa robí taký scrub na
telo z pomletej kávy a olivového oleja.
Adel Ž. – Testovanie skôr nesledujem,
pretože som sa tým nejako moc nezao‑
berala. Používam napríklad med, škoricu
a citrón na tvár a vajíčko na lesk vlasov.
Viky K. – Zásadne nekupujem žiadnu
kozmetiku testovanú na zvieratách, pre‑
tože sa mi to absolútne nepáči. A myslím
si, že sú rôzne iné cesty, ako by sa kozme‑
tika dala testovať.
Z prírodných receptov môže byť scrub na
telo z kávy alebo cukru zmiešaný s olej‑
čekom alebo kokosový olej tuhý, preto‑
že sa na pokožke aj tak rozpustí. Môže sa
pridať aj kôra z citrusov alebo semiačka
z jahôd.
Diana D. – Kupujem len výrobky, ktoré
sú označené, že sú vegánske, čiže nie sú
testované na zvieratách, ani neobsahujú
látky živočíšneho pôvodu.
Na rast vlasov používam ružovú vodu, iba
pár mesiacov a celkom to pomáha. Uží‑
vam doplnky stravy na doplnenie vitamí‑
nov, minerálov. A snažím sa každý deň si
zacvičiť aspoň 10 min.

PRAKTICKÉ CVIČENIA

UDRŽATEĽNÁ KRÁSA
V čase lockdownu som sa začala viac starať o seba a natrafila som na niekoľko ma‑
lých slovenských firiem. Už aj slovenské značky sa dostávajú do popredia, rozširuje
sa hlavne ponuka v kozmetike a výživových doplnkoch. Teraz by som sa rada špe‑
ciálne venovala kozmetike.
U mňa to začalo vlasovou kozmetikou. Konkrétne 100% prírodná značka Andreine.
com. Vyrába ju mladá žena, ktorá si šla za svojím snom. Venuje sa vlasom a nedáv‑
no otvorila v Trenčíne aj svoj vlasový salón. O moju „korunu krásy“ som sa špeciál‑
ne nestarala, veď predsa mám 16 rokov a som mladá, nepotrebujem nič špeciálne,
že? Ale práve v tomto veku začínajú byť viditeľné malé nedokonalosti. Moje vlasy
sú geneticky redšie a počet vlasových korienkov sa zmeniť nedá. No ak ste v minu‑
losti mali vlasy husté, ale časom vám zredli, s touto značkou je možné nadobudnúť
znova tú istú hustotu. Čo je veľmi dôležité – šampón nezvýši rast vlasov, ale slúži
predovšetkým na vyčistenie pokožky hlavy. Moja osobná skúsenosť so šampónom
je veľmi dobrá, na začiatku to tak nebolo. Po jeho použití boli vlasy akoby vysušené
a dá sa povedať bez života. Správne umývanie vlasov je pri tejto značke veľmi dôle‑
žité. Áno, to bol aj môj problém, zle umytá hlava bola u mňa tiež príčinou vzniku lu‑
pín. Správnym vymývaním šampónu z vlasov sa mi pokožka začala čistiť, čo trvalo
približne mesiac s tým, že som si vlasy umývala raz za štyri dni. O vlasy sa treba sta‑
rať aj s doplnkovými produktmi. Vlasová maska, tonikum a vlasový olej sú tiež vý‑
borné, odporúčam si to pozrieť. Momentálne mám vlasy hustejšie a krajšie, začali
mi rásť „baby vlásky“ po celej vlasovej pokožke. Po troch mesiacoch používania vi‑
dím naozaj veľkú zmenu. Definitívne odporúčam. A negatíva? Asi miniete viac vo‑
dy ako obyčajne a ceny sú vyššie, no produkty sú kvalitné.
Ďalšiu značku, ktorú mi vyhodil Instagram je Mylo.sk. Taktiež prírodná a vyrobená
na Slovensku. Táto firma začala v roku 2013 a prvými produktmi boli mydlá. Roz‑
hodla som sa ju vyskúšať z dôvodu liečby akné. O pleť som sa nestarala rovna‑
ko ako o vlasy. Minimálna starostlivosť, len čistič pleti a odličovač make‑upu. To,
že pleť bola suchá som neriešila tiež. Až keď sa objavilo akné zapríčinené nose‑
ním rúška na make‑upe (podotýkam bez žiadnej spätnej starostlivosti o pleť.) My‑
lo je prírodná kozmetika, liečba akné bude trvať dlhšie, keďže nepridávajú niekto‑
ré chemické látky a podobne. Celkom som si to neuvedomila, ale bol to rozhodne
krok vpred. Takže s Mylo začala moja prvá ranná a večerná rutina. Čistič pleti, toner,
olej/krém, maska na tvár. Dnes sú pleťové oleje tejto firmy moje obľúbené. Pleť vy‑
živia a dodajú taký nový lesk. Odporúčam. Ďalej, čo môžem tiež pochváliť, je telo‑
vý krém Trojruža. Je z bambuckého masla a vonia po pomarančoch. Toto sú moji
favoriti, plus je táto značka cenovo dostupná.
Ako tretiu používam značku MALINNA°. O tejto ste už mohli počuť. Dostala sa ten‑
to rok do popredia. Je to rodinný podnik, ktorý má krásny background. Venujú sa
očiste organizmu a snažia sa o správne fungovanie imunitného systému. Hlavným
produktom tejto značky sú takzvané elixíry, ktoré sa užívajú vnútorne. Sú to výživo‑
vé doplnky a silné antioxidanty. S Malinnou začala moja druhá rutina. Najviac som
sa tešila na Elixír Mint a Vanillu. Tieto dva môžem zasa len odporučiť. Elixír Mint or‑
ganizmus čistí a detoxikuje a Elixír Vanilla mu dodáva kľúčové živiny, ktoré nie sme
schopní v dostatočnej miere prijať zo stravy. Na tvári som mala veľké opuchy, no
po užívaní Mintu jednen mesiac som videla rozdiely. Opuchy pomaly mizli no pleť
sa začala hojiť príliš rýchlo, čo spôsobilo zajazvenie na tvári. Preto odporúčam, ak
máte problém s akné, prvý mesiac užívať len pol pipety ráno.
Ďalšia rada tejto značky je Skin toner – tonikum pripravené z organických ole‑
jov, esenciálnych olejov a prírodnej morskej soli. Chráni pokožku pred vonkajší‑
mi vplyvmi, hydratuje a vyživuje ju. Ja ho používam hneď po vyčistení pleti, po
sprchovaní na určité časti tela alebo ho nastriekam priamo na rúško, nechám za‑
schnúť a rúško si nasadím. Využívam ho tiež ako dezinfekciu rúk. Chystám sa po‑
stupne vyskúšať aj ich krémy. Opäť vyššie ceny, ale účinky sú výborné.
O jednotlivých firmách a ich výrobkoch nájdete komplexné informácie na Instag‑
rame alebo navštívte ich web stránku.
Natália Ťaptíková
Adam Šutarík – ekoplagát, maturitná práca
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Nie si tu sám
Aj zvieratá maju právo na život.
Pomôž tým, čo pomoc potrebujú.

SVET A MY
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NIE SÚ ŠATY AKO ŠATY
Všetci radi nakupujeme. Niekto rád nakupuje potraviny, iní darčeky, ostatní sa vyžíva‑
jú v nákupoch spotrebičov a tá najpočetnejšia skupina ľudí, v oblečení. Áno, šaty robia
človeka. Treba však poznamenať, že nie sú šaty ako šaty.
Ľudí možno rozdeliť pri nakupovaní oblečenia do viacerých
skupín. Tí, čo majú veľa peňazí a obliekajú ich značky ako
Prada, Gucci alebo Louis Vuitton. Potom tí, ktorí sa nájdu
vo fast fashion, iní sa vyžívajú v second‑handoch a potom
menšia skupina ľudí, ktorí väčšinu svojho oblečenia zdedia
po súrodencoch. Myslím, že sa zhodneme na tom, že nie‑
len pre naše peňaženky, ale aj environmen‑
tálnu udržateľnosť našej planéty je najšetrnej‑
šie nakupovanie v second‑handoch, rôznych
bazároch alebo darovanie vlastných nevyuži‑
tých kusov odevu iným ľuďom. A dostaneme
sa až k upcyklácii, je to oveľa viac než bežná
renovácia či recyklácia – je to nový myšlien‑
kový smer a moderná priemyselná revolúcia.
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Fast fashion, tzv. rýchla móda, je historicky
najhorší trend nakupovania. Pozrieme sa do
hĺbky výroby tohto typu módy, čaká nás obrovské sklamanie
a šok. Fast fashion nás oberá nielen o kopu peňazí, ale pá‑
cha obrovské environmentálne škody, nesie so sebou sociál‑
ne utrpenia, často ide o oblečenie plné toxínov, čo vplýva
na naše zdravie. Portál Astrid Nieuwborg zverejnil výskum
z roku 2011, kedy Greenpeace vykonal niekoľko testov na
vzorkách textilu z predajne Zara. Prekvapivo, 9 z 10 riflí bo‑
lo toxických, jedovatých. Samozrejme, pre upokojenie krízy
a neskutočnej environmentálnej a sociálnej škody sa Zara
zaviazala, že ich oblečenie nebude toxické a na vyrábanie
nepoužijú akúkoľvek chemikáliu. S najväčšou pravdepodob‑
nosťou to však nikdy nedodržali. Mediálny ťah, ktorý veľké
korporácie, ako Zara, využívajú na upokojenie ľudí nakupu‑
júcich v ich reťazcoch.
H & M je druhý najväčší predajca odevov na svete, po špa‑
nielskej spoločnosti Inditex, ktorá vlastní značku Zara. Pri
nich je tiež dôležité spomenúť, že všetky toxické látky z vý‑
roby tiekli priamo do riek v Indonézii. Práve z tohto dôvo‑
du stratili obyvatelia v okolí týchto riek prístup k pitnej vode.
V riekach sa nachádza veľké množstvo olova a kobaltu, ako
uvádza internetový portál Aljazeera.com, s odvolaním sa na
Greenpeace. Hovorme aj o tom, že ľudia, ktorí oblečenia ši‑
jú a sú potrební pri výrobe, niekedy musia byť v továrňach
aj 13 hodín, čo taktiež neprospieva zdraviu zamestnancov.
K tomuto faktu sa ešte pridáva fenomén, ktorý aj samotná
Zara priznala, že 45-50% z bavlny pochádza z Uzbekistanu.
Nakupujú ju preto, lebo je lacná, lacná pretože ju pestujú
a zbierajú otroci. Potvrdila a napísala o tom spoločnosť Anti
‑slavery.
Podobné environmentálne škody sprevádzajú aj značku Ni‑
ke. V dokumentárnom filme Behind the swoosh sa dozve‑
dáme, že Nike na veľkých skládkach pálil zbytky podrážok,
ktoré obsahovali enormné množstvo toxických, karcinogén‑
nych látok. Rovnako ako Zara, tiež sa zaviazali, že budú toxic‑
ky nenároční, čo sa pravdepodobne taktiež nikdy nestalo.
Keď budete v rukách držať piate lacné tričko, spomeňte si na

detskú prácu. The Guardian informuje o tom, že deti v Mjan‑
marsku pracujú aj 15 hodín denne v otrasných podmien‑
kach, nehovoriac o tom, že výrobcovia majú problém s fabri‑
kami, ktoré majú poškodenia v základoch, čo znamená, že sa
môže opakovať scenár nehody v Rana Plaza v Bangladéši, pri
ktorej zahynulo množstvo pracujúcich žien a deti.
Nový trend, ktorý môžeme vidieť na viace‑
rých sociálnych sieťach sú udržateľné značky
a čo naozaj poteší, nie je ich málo.
Ďalšia alternatíva – SWAP‑y, bazáre a second
‑hand predajne sú naozaj najlepším možným
riešením, ako nakupovať a správne nakupo‑
vať. Sami na Instagrame vidíme, koľko ľudí, aj
známych ľudí, ponúka svoje nenosené oble‑
čenia. Za veľmi prijateľné sumy a dokonca so
zaručenou kvalitou.
Dokonca aj na našom konzervatóriu sa na to dala študent‑
ka, Sára Kucková: „Celkovo si myslím, že bazáriky sú rozum‑
ná vec, vieš tu nájsť veľa vecí, ktoré už nemusia byť klasicky
dostupné, taktiež podporuješ slow‑fashion a pomáhaš tým‑
to spôsobom finančne aj niekomu ďalšiemu. A mňa osobne
k tomu viedlo najmä to, že som mala doma strašne veľa ob‑
lečenia. Mnoho kúskov bola veľmi impulzívna kúpa, mysle‑
la som si, že to využijem na skúšky alebo do divadla, ale nič
z toho sa nestalo. Plus je pandémia a naozaj som veľmi pre‑
hodnotila, čo všetko nosím a čo už nie. Preto som sa roz‑
hodla, že si založím bazár, niektoré veci sú naozaj oblečené
raz, niektoré vôbec a bolo mi ľúto ich vyhodiť, keď viem, koľ‑
ko ma stáli. Snažím sa posunúť ich ďalej niekomu, komu ešte
spravia radosť. Mám aj kategóriu oblečenia, ktoré posúvam
mimo bazár do rodín, kde to potrebujú. Tie, tvárme sa, „ex‑
kluzívnejšie“ veci, si nechávam na bazáriku a predávam ich
aspoň za zlomok ceny.
Podporme teda radšej udržateľné značky, tie, ktoré neza‑
rábajú na ľudskom nešťastí. Smelo nakupujme v second
‑handoch a bazároch, nie je to nič podradné či poľutovania‑
hodné, práve naopak.
Vanessa Teluchová

BIOBOX – návrhy potlačí papierovej tašky
pre distribútora lokálnych produktov
– túto „rýchlu“ alebo „malú“ tému realizovali pred pár
rokmi tretiaci. Zadanie bolo pomerne jednoduché a celkom
presne špecifikované. Oslovila nás firma, ktorá sa zaoberala
sprostredkovaním predaja a distribúciou lokálnych produktov
a výrobkov. Škála bola široká, cez potraviny (ovocie, zeleninu,
mäsové výrobky, ryby, mliečne výrobky, vajcia, produkty
včelárstva, pekárenské a cukrárske výrobky, bylinky, huby),
kozmetiku (eko a bio produkty) až po tradičnú lokálnu výrobu
(spracovanie vlny, kože, vosku, dreva…). Ponúkli sme pár
nápadov, ktoré vtedy naše decká spojili so zvieracou ríšou.
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RADŠEJ RAZ VIDIEŤ, AKO STOKRÁT POČUŤ
Poznáte to, keď sa tešíte na dovolenku a neviete sa dočkať, kedy už konečne odcestu‑
jete? Mám tú nervozitu pred dovolenkou rada. Ale táto dovolenka, sa nám mala začať
nie úplne príjemne.
Cca tak 4 dni pred odletom mi volá Janka, ktorá spolu so
svojím manželom cestovala s nami, že sa jej zlomil zub a jej
zubár odišiel práve na dôchodok. Pomyslela som si: To nám
to pekne začína. Ale neváhala som a hneď sa vybavoval zu‑
bár. Zub musel ísť celý von. A tak Janka začínala dovolenku
ubolená. Letieť lietadlom s bolesťami zuba, to rozhodne nie
je príjemný zážitok. Ale to predbieham. Takže, problém zub
bol vyriešený a nám pomaly nastal deň D. Odchod na do‑
volenku.
Ráno sme vyzdvihli spolucestujúcich a hor sa na letisko do
Viedne. Na odpočívadle pri Trenčíne malá prestávka na ká‑
vičku, keď tu zrazu Janka s Majom zisťujú, že Majova peňa‑
ženka aj s dokladmi ostala v byte v Martine. Čo teraz??? Čas
nás tlačil. Akcia A s vrátením sa do Žiliny a zapojením ďalších
osôb do procesu, aby sme sa dostali k nezvestnej peňažen‑
ke sa rozbehla na plné obrátky. V Žiline pri Tescu rýchla odo‑
vzdávka z ruky do ruky a už aj sme fičali smer Viedeň. A keď
hovorím fičali, tak fičali. Dodnes sa čudujem, že nám nepriš‑
la domov žiadna pokuta.
Na letisko sme prišli ltt a veľkú batožinu sme odbavili 10 mi‑
nút pred zavretím okienka. Toľko adrenalínu hneď na začiat‑
ku dovolenky som nečakala, ale bola som rada, že to všetko
dobre dopadlo. Cieľ bol jasný: Azorské ostrovy.

Azorské ostrovy – súostrovie niekde uprostred Atlantické‑
ho oceánu. Vznikli sopečnou činnosťou a sú plné sopeč‑
ných kráterov a termálnych prameňov. Patria Portugalsku
a menou je tam euro. Čo bola pre nás výhoda. Priamy let
tam nie je, a tak sme museli prestupovať v Lisabone (hlavné
mesto Portugalska). Konkrétne sme mali namierené na naj‑
väčší z ostrovov, a to Sao Miguel, ktorého hlavným mestom
je Ponta Delgada, kde sa nachádza aj letisko.
Prílet sme mali až okolo polnoci. Prevzali sme si požičané
auto a namierili si to priamo do prenajatého ubytovania. Po‑
viem vám, že po príchode som bola tak vyčerpaná, že ani
neviem, ako som zaspala. Cestovanie a „malé“ vzrušenie
pred samotným odletom mi dalo zabrať.
Ranné prebudenie bolo úžasné, nevedela som sa dočkať to‑
ho všetkého nového, čo uvidím, čo objavíme. Samozrejme,
že som sa pred cestou pripravila a naštudovala som si všet‑
ko, čo sa len dalo o Azorských ostrovoch. Ale viete ako sa to
hovorí: Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. A musím pove‑
dať, že to platí na 100%.
Azorské ostrovy nie sú typickou turistickou destináciou. V le‑
te je tu priemerne 25 stupňov. Nenájdete tu rozsiahle re‑
zorty s bazénmi a stovky ľudí váľajúcich sa na pláži. Treba si
uvedomiť, že okolo nich je oceán a voda v oceáne je naozaj

Je ťažké opísať všetku tú krásu a tie rôzne odtiene zelenej, ktoré nás obklopovali.
A nielen zelenej. Sao Miguel žiaril farbami. Farbami od výmyslu sveta.

studená. Aj v lete. Ale že naozaj naozaj studená. Okrem toho,
piesočnaté pláže by ste tu ťažko hľadali. Hádam až na jednu
s čiernym sopečným pieskom. Aj tá je skôr pre surfistov, lebo
v tých vlnách si naozaj moc nezaplávate. Ale zato sa do nich
úplne perfektne skáče. To by som vydržala robiť hodiny.
Náš plán bol jednoduchý: sadnúť do auta a začať spoznávať
ostrov. Naše prvé kroky viedli do hlavného mesta. Architek‑
túra tu je veľmi jednoduchá a typické sú biele budovy, kto‑
rých línie sú lemované čiernym sopečným kameňom. Všade
je čisto a parky pripomínajúce botanické záhrady sú na kaž‑
dom kroku. Doslova sme onemeli, keď sme videli tie kvantá
kvetov popri ceste. Konkrétne hortenzie. Tým sa tu darí neu‑
veriteľne a sú neoddeliteľnou súčasťou ostrova.
Autom sme pomaly prechádzali ostrovom a zastavovali sa
na rôznych miraduro (vyhliadkach). Z každej bol jedinečný
a dych berúci výhľad. No a viete, jeden sa tak kochá a kochá,
až si len tak, na rovnej zemi vyvrtne členok. Áno, áno, druhý
deň po príchode na ostrov som si vyvrtla členok tak, že som
skoro nemohla chodiť. Viete si predstaviť moje sklamanie,
keď ste v tak krásnom kuse sveta a nemôžete si ho dobre po‑
zrieť. Napriek tomu som toho stihla vidieť a zažiť dosť.
Navštívili sme aj výrobňu likéru. Vedeli ste, že sa dá vyrobiť
likér z mlieka? Ja teda nie. A bol naozaj dobrý.

Zážitkom bola tiež prehliadka čajovej plantáže. Na Azorských
ostrovoch je totižto jediná čajová plantáž v Európe. Opäť raz
som sa dozvedela niečo nové, a to konkrétne o pestovaní
a spracovaní čaju. No a keď sme pri tých plantážach… Na‑
chádza sa tu aj ananásová plantáž. A verte, či nie, nikdy
v živote som nejedla lepší ananás, ako ten miestny. Ale
ani drahší.
Asi ste pochopili, že Azorské ostrovy sú hlavne o prírode.
A že je tam tá príroda úžasná. A keďže bolo leto a boli sme
na dovolenke, prirodzene, že sme sa chceli aj niekde okú‑
pať. Ako som už povedala, pláží tam veľa nebolo a oceán
bol studený. Ale to je krása Sao Miguel. Keďže je ostrov so‑
pečného pôvodu, nachádza sa tu veľa termálnych prame‑
ňov. Ponta da Ferraria je miesto, kde takýto termálny pra‑
meň vyviera priamo do oceánu. A vtedy sa vlastne kúpete
v teplom oceáne. Treba si však počkať na príliv, aby vás vo‑
da neobarila.
Ďalšími miestami, kde sa dá kúpať v teplej termálnej vode sú
rôzne caldeiras. Prírodné kúpele. Žiadne bazény s kachlička‑
mi nečakajte. Všetko je to vybudované tak, aby to nenarú‑
šalo prírodu a prostredie. Jeden krásny deň sme k takému‑
to umelo vytvorenému bazénu zavítali. Samozrejme, že sme
sa hneď hodili do plaviek a hybaj „okoštovať“ miestnu vo‑
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du. Okrem bazénu bol urobený vstup aj priamo do oceánu.
No a môj drahý sa rozhodol, že to ide vyskúšať tam. S čím
ale nepočítal, boli 4 obrovské vlny, ktoré sa privalili tesne po
tom, čo vliezol do vody. Ja som sa na brehu stihla len tak
tak chytiť zábradlia, no aj tak ma vlna celú zaliala a spláchla
mi žabky z nôh priamo do oceánu. Ale čo tam po žabkách.
Horšie na tom bol môj drahý. Ten sa totiž pri pokuse dostať
sa z vody tak vysilil, že sa začal topiť. A ja som úplne zmrzla
a nevedela som, ako mu mám pomôcť. Našťastie tam boli
duchaprítomní „domorodci“, ktorí mu pomohli von. No po‑
viem vám, tu skončila všetka sranda. A preto, nikdy nepod‑
ceňujte silu prírody a nespoliehajte sa na to, že vás Mečková
zachráni – v tomto smere som nepoužiteľná.

OBZRETIE

Po tomto incidente sme si povedali, že hádam už máme
všetko zlé za sebou, že každý z nás si prešiel už nejakou peri‑
petiou, tak bude zvyšok dovolenky úplne ok. No čo vám po‑
viem… Nebol. Stihla som ešte prederaviť gumu a ohnúť disk
na požičanom aute a tiež som si ten istý členok predposled‑
ný deň znova vyvrtla.
Musím ale povedať, že napriek všetkému to bola jedna
z najúžasnejších dovoleniek. Ak máte radi prírodu a nemusí‑
te príliš veľa turistov, určite vám odporúčam navštíviť práve
Azorské ostrovy. My sme teda navštívili len jeden z nich. Ale
ten nám dal úžasnú chuť pozrieť sa aj na tie ostatné. Tak há‑
dam zase raz niekedy. Veď nakoniec, celá dovolenka nebola
drahšia, ako týždeň v Chorvátsku. 
Petra Mečková
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NEŠŤASTNÝ JONATÁN
Zvieratká nechýbajú ani v repertoári našich divadelníkov.
Vianočná rozprávka Nešťastný Jonatán je určená pre divá‑
kov vo veku žiakov materských škôl a prvého stupňa základ‑
ných škôl. Rozpracováva tému vzájomnej pomoci a priateľ‑
stva. Dej sa odohráva v slovenskom lese a hlavným hrdinom
príbehu je yetti menom Jonatán. Jonatán študuje na Stred‑
nej odbornej škole pre strašidlá a príšery a učí sa na samé
jednotky. Jeden predmet mu však robí problém – spev. Ak
nechce dostať na polročnom vysvedčení päťku, musí za‑
spievať na vianočnom večierku, čoho sa veľmi bojí.
V lese našťastie spozná veveričku Frederiku a maca Laca,
ktorí ho na vystúpenie pripravia. Snažia sa ho naučiť tan‑
covať, spievať a rozcvičiť sa a celé dva týždne sa spoločne
s ním pripravujú. Za ten čas sa z nich stanú veľmi dobrí ka‑
maráti a práve vďaka ich podpore Jonatán nakoniec s pes‑
ničkou vystúpi. Dokonca za ňu dostane jednotku.
Jednoduchý príbeh sa najmenším divákom snaží humor‑
nou a hravou formou priblížiť tú najzákladnejšiu podstatu
Vianoc, ktorou je vzájomná podpora, sila priateľstva a lás‑
ka. Táto inscenácia vznikla v rámci predmetu nadstavbové‑
ho štúdia – Umelecká prax verejná. Naštudovali ju študentky
šiesteho ročníka – Andrea Maronová, Brigita Vrábeľová a Re‑
beka Mikušová. Nadstavbové štúdium sa do veľkej miery
zameriava na pedagogiku dramatickej výchovy a študent‑
ky sa aj vďaka naštudovaniu tejto rozprávky mohli prvýkrát
stretnúť s detským divákom a s detskou dramatickou tvor‑
bou.
MT
Foto: archív MDM

MYŠ V PRODUKTOVOM DIZAJNE
Online kurz Photoshopu zameraný na digitálnu kresbu, od návrhu po rendering produktového dizajnu, s lektorom Mgr. art.
Tomášom Gajom, sa dostáva do finále. Ste zvedaví, ako to s týmito myšami dopadne? Dáme vám vedieť.
V marci a apríli beží v online priestore pre našich žiakov ešte ďalší kurz – InDesign pre začiatočníkov. Kurzy sú organizované
v rámci projektu „Posilnenie kultúrno – umeleckej gramotnosti“.

Piscinas – prírodné a umelé „bazéniky“, ktoré sú prirodzene napĺňané vodou z oceá‑
nu. Neuveriteľné výhľady, člnkovanie na sopečných jazerách Lagoa Verde a Lagoa
Azul. Napriek tomu, že jazerá sú spojené, v jednom je voda zelená a v druhom modrá.
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CEZ HL’ADÁČIK
FOTOAPARÁTU
WILDLIFE fotografia
Wildlife fotografia sa zaoberá zachytením divokých zvierat vo výnimočnom
a jedinečnom momente v ich prirodzenom prostredí. Fotografovať takéto
zvieratá je náročné a vyžaduje mnoho úsilia i remeselné zručnosti v teréne.
Pre fotografovanie zvierat je dôležité dodržiavať niekoľko zásad a princípov, ktoré nám
môžu pomôcť odfotiť výnimočnú fotografiu. Wildlife fotograf by mal pri fotografovaní rozumieť aspoň základným zákonitostiam prírody. Je potrebné si naštudovať bionómiu, teda správanie zvierat. Systematické vyrušovanie, obmedzovanie, či dokonca ohrozenie, je
z pohľadu etiky fotografa a zdravého rozumu neprípustné. Ak sa takémuto niečomu chcete
venovať, musíte k tomu pristupovať s láskou, pokorou a úprimnou vďačnosťou.

Bratia Mročekovci, mladí a nadaní slovenskí wildlife fotografi
Názory na tento druh fotografie rozdeľujú fotografov na dve hlavné skupiny. Jedni stoja
za názorom, že fotka divého zvieraťa je rovnako hodnotná, ako fotka skroteného zvieraťa. Druhá strana zastáva názor, že okolnosti vzniku fotky sú podstatnejšie a nepozerajú sa len na výslednú fotografiu. Hodnota fotky urobenej po niekoľkých dňoch strávených
v lese, ktorým predchádzali hodiny študovania a pozorovania zvykov a správania sa fotografovaného druhu, sa nedá porovnať s hodnotou „cvaku“ z workshopu či z obory.
Aký máme teda rozdiel vo fotení zvierat vo voľnej prírode a fotení zvierat odchovaných
v zajatí? Veľký. Stojí vás to zlomok námahy, napríklad dravce chované v zajatí prichádzajú o schopnosť využívať svoje, inak takmer dokonalé, zmysly a inštinkty. Sú zvyknuté na pohľady vzdialených divákov a nepociťujú potrebu úniku.
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Fotené v chovnej stanici…

… fotené vo voľnej prírode

Za každou „wildlife“ fotkou sa skrýva príbeh jej vzniku,
jej atmosféra a dojmy z pobytu v prírode.
Ak chceme istú lokalitu navštevovať viackrát, nesmie byť poznať, že sme tam boli. Zvieratá sa nám odvďačia svojím prirodzeným správaním a výnimočnými zábermi. Ak sa vieme
správať, tak nás pustia do svojho súkromia, tajov života, neopísateľných momentov pri
učení svojich potomkov. Budeme vidieť, ako vyrastajú a formujú sa.
Hovorí sa: „Kto chce dobré fotografie mať, musí skoro vstávať.“ Ak totiž mierime na presne určené miesto, musíme tam byť o dve hodiny skôr ako náš objekt. To preto, že našu
pachovú stopu je cítiť ešte zhruba dve hodiny po príchode. Preto ak chceme fotiť ráno
je mnohokrát lepšie na lokalite prespať v kryte. Dôvodom je, aby sme prostredie nenarušili, či už naším pachom, alebo prechodom samotným. Popisuje svoje skúsenosti fotograf Dušan Majerník.
Každý, kto sa podujme na tento koníček, by mal vedieť, že existuje niekoľko faktorov,
ktoré ovplyvňujú budúcu fotku. Z prírodných faktorov si musíme uvedomiť polohu slnka,
ktoré rozhoduje o dobrom nasvietení, nehovoriac o peknom prostredí či zaujímavom momente. Fotograf pri tom musí čeliť výkyvom počasia od mrazu, hustého sneženia až po ukrutné teplá.

Vyberáme niekoľko technických rád Michala Lutonského pre začínajúcich fotografov, ktoré uverejnil na blogu www.wildlifeblog.eu:
1. Uhol záberu - fotografujeme objekt z úrovne očí, pozadie bude na fotografii krásne
rozmazané a vynikne nám daný objekt. Teda ak fotografujeme vodné vtáctvo, je dôležité fotografovať od hladiny.
2. Kompozícia - všetky objekty na fotografii by mali tvoriť celok. Fotografovaný objekt
mal pozerať do fotografie, teda by mal byť umiestnený tak, aby jeho smer pohľadu smeroval ku stredu fotografie.
3. Zaostrenie - vždy na oko zvieraťa, pri niektorej kompozícii musíme zmeniť ostriaci bod.
4. Svetlo - najkrajšie fotografie vznikajú tesne po východe slnka alebo tesne pred jeho
západom. Slnko je vtedy v nízkej polohe a tak nám svieti priamo na objekt, ktorý fotografujeme, rovnako sa vtedy nevytvárajú ostré tiene
5. Stabilizácia - pomôžme si statívom, ak fotíme zo zeme tak stačí položiť fotoaparát
na zem.
Spracovala Maxi Gontková
Zdroj: www.fotovideoshop.sk

RANDE

TVORIVÉ PÍSANIE

a často menia názory. Do politiky, dole na Zemi, sa nemiešajú.
Komunikujú však s chrámom Sapientiae.
Škrati – sú hnedí, svalnatí a bez vlasov. Ich oči sú vždy tmavé.
Sú zvyknutí žiť v horách na juhu. Vďaka ich stvoriteľovi sú tiež
výborní námorníci. Našťastie sa neplavia často, lebo ich stavba tela im neumožňuje plávať - potopia sa ako kameň. Taktiež sú výbornými bojovníkmi. Povahovo je to národ plný hnevu a chuti zabíjať.
Gnómovia – sú to malí, roztomilí bojovníci, milujú kameň
a byť zahrabaní pod zemou. Sú veľmi zdatní vo vymýšľaní nových nástrojov. Milujú alkohol, ako ich väčší bratia Trpaslíci.
Majú farebné, krátke vlasy a nerastú im žiadne fúzy. Oči mávajú skôr v rôznych odtieňoch modrej a je veľmi nezvyčajné mať
ich inej farby. Žijú spolu s Trpaslíkmi vo vnútri juhozápadných
hôr. Povahovo sú veľmi veselí a priateľskí, ochotní pomôcť každému, no ak stratíte ich dôveru, môžu vás zabiť počas spánku.
Trpaslíci – malí, no stále väčší ako Gnómovia. Baníci a veľmi
dobrí bojovníci. Milujú sladké. Fúzy a vlasy sú pre nich posvätné (rastú aj ženám) a zvyknú ich zapletať do vrkočov. Vrkoče
sú ukončené korálkami, ktoré majú špeciálny význam. Ich vlasy sú väčšinou hnedé až čierne tak isto, ako ich fúzy. Oči máva-

jú v tmavých farbách a nie je výnimkou mať ich úplne čierne.
Povahovo sú kľudní, no nemajú veľmi v láske ostatné národy,
okrem Gnómov – ich bratov a Hobbitov, ktorí robia tie najlepšie sladkosti a to je niečo, čomu nemôžu odolať. To je aj dôvod vzniku mnohých manželstiev medzi týmito rasami a vzniku tzv. Dwobbitov.
Hobbiti – malí, no väčší ako Gnómovia, ale menší ako Trpaslíci. Sú záhradníci a tiež výborní pekári. Nemajú záujem
o zbytočné vojny. Žijú na ostrove na východe a až na občasné obchody s Elfami a Trollmi a tiež tunelový priechod na juhu
ostrova pre Trpaslíkov žijú v podstate osamotene. Majú dva typy domov – dom na strome a pod zemou tzv. noru. Sú spriaznení s prírodou. Vlasy mávajú vo svetlých zlatých odtieňoch.
Oči majú svetlé zvyčajne v modrých a šedých odtieňoch. Povahov sú veselí, láskyplní a priateľskí.
Orkovia – pripomínajú Škratov no majú zelenú farbu. Sú to
výborní bojovníci, milujú prírodu a dobré jedlo. Sú skôr kočovníci a je len veľmi málo miest, kde žili dlhší čas. Väčšinou ich
nájdeme okolo Trollov, s ktorými majú veľmi dobrý vzťah. Majú
tmavohnedé až čierne vlasy, niektoré ženy sa rodia s farebnými
vlasými. Oči majú väčšinou svetlo zelené. Povahovo sú kľudní
a priateľskí, ale ľahko sa nechajú vtiahnuť do boja.
Ľudia – žijú vo veľkých kráľovstvách. Sú to síce slabší bojovníci
než Orkovia, no ich duch, ktorý ich núti prekonávať rôzne prekážky, je obdivuhodný. Preto nie sú znevažovaní ostatnými národmi. Milujú hudbu a príbehy. Vlasy mávajú od svetlých až po
tmavé odtiene a tak isto aj oči. Povahovo sú celkom priateľskí
no stále trochu hlúpy národ.
Elfovia – sú vysokí ako Trollovia, s jemnou svetlou pokožkou.
Chodia vždy narovnaní a majú v sebe nevídanú eleganciu

FEHU, bohyňa a ochrankyňa prírody

DRAK, o ktorom toho veľa nevieme

Pokračovanie z minulého čísla

Až o niekoľko týždňov som sa mohol konečne postaviť z postele. Samozrejme som to hneď využil a išiel som sa na vlastné oči
pozrieť, aký je stav mesta. Pred kráľovským domom boli postavené stráže, ktoré som pozdravil kývnutím hlavy. Zrazu okolo
mňa prebehli smejúce sa deti. Je dobré vidieť smiech aj v týchto nepokojných časoch. Mnoho ľudí nevie prečo sem prišli kňazi a aká vážna je situácia. Práve teraz je tu toľko vojakov, že ďalší útok na nás, by bol čistým šialenstvom. Oprel som sa o múr
a zadíval do diaľky. Ako vlastne vznikol náš svet?
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Na začiatku bola tma z ktorej sa postupne zrodili hviezdy, ktoré do seba vrážali až vznikali kolízie. Takto vznikol svet, ktorý teraz poznáme, no bol mŕtvy. O niekoľko rokov neskôr sa z umierajúcich hviezd zrodil život, ktorý teraz poznáme ako našich
bohov, a zostúpil na našu Zem. Celkovo boli štyria. Fehu – bohyňa a ochrankyňa prírody, Grá – bohyňa a ochrankyňa vzduchu, Tyr – (manžel Grá) boh a ochranca vody, Isa – bohyňa
a ochrankyňa života.
Časom začali pociťovať túžbu niečo stvoriť i osamelosť. Ako
prvé stvorila Fehu trollov na ochranu svojej prírody. Umiestnila ich do lesov Vall a ostrova Trollum (tento piesočnatý ostrov
je umiestnený na severe no vďaka anomálii tam je veľmi teplo). Boh Tyr stvoril draka, ktorý sa ale vymkol kontrole a zabil jeho manželku Grá, z ktorej pochádzali Voidovia. Tí si vytvorili
na západe svoj vlastný ostrov, niekoľko kilometrov vo vzduchu.
Tyr bol na seba naštavný a vo svojom smútku a hneve omylom vytvoril Škratov, ktorí po stáročia terorizujú ostatných žijúcich tvorov. Isa na to zareagovala vytvorením Trpaslíkov, no
na prvý pokus jej to nevyšlo a stali sa z nich Gnómovia. Fehu
sa inšpirovala malými Gnómami a vytvorila Hobbitov na malom ostrove na východe. Isu začali trápiť Škrati a preto stvorila
na ochranu všetkého živého bojovných Orkov. No zdalo sa jej
to málo a tak stvorila ďalšiu rasu, ktorá je bojovná viac na duchu než tele – Ľudí. Fehu stvorila ešte ďalší národ, ktorému prepožičala aj svoju mágiu Elfov.
Po čase, nevieme presne kedy, naši bohovia zmizli a zanechali
po sebe dary, ktoré poznáme ako relikvie.
Trollovia – sú vysokí od 180 cm až po 230 cm. Farbu pokožky
majú zelenú až modrú. Častokrát ich vidíme v drepe alebo zhrbených. Majú dlhé špicaté nosy, pod ktorými majú kly. Ich vlasy
sú rôznofarebné, tak isto ako ich oči. Sú dobrí bojovníci, živiaci
sa po väčšine len tým, čo rastie zo zeme. Povahovo sú pokojní
skoro až chladní a priateľskí.
Voidovia – živá energia, ktorá myslí. Má dve podoby, prvá
ako vír s očami a druhá, ako človek stvorený víriacou energiou. Tieto dve podoby môžu ľubovoľne meniť. Žijú na vlastnom ostrove, ktorý je vo vzduchu na západe. Energia má rôzne
farby modrej skoro až fialovej. Povahovo sú kľudní, ignorantskí

TVORIVÉ PÍSANIE

a múdrosť ich stvoriteľky. Milujú dobré víno a mágiu. Vlasy majú hebké, dlhé a svetlé. Oči mávajú skôr svetlosivé, ale aj svetlo modré, či svetlozelené. Politicky sa nemiešajú do žiadnych
vojen a najviac komunikujú s chrámom – tak isto ako Voidovia. Povahovo sú veľmi chladní, no keď ich niekto poprosí, vždy
pomôžu.
Kňazi z chrámu Sapientiae – majú zvláštny systém. Ako náhle vstúpite do ich radov nemáte meno len postavenie v chráme. Najvyššie postavený sa oslovuje Dominus Dux Lux. Dôležití kňazi sa nazývajú Dominus in Lucem. Menej dôležití kňazi
sa oslovujú Sacderos Doctus, k tomu sa môžu pripojiť aj iniciály mena bez toho, aby to bolo považované za pohoršujúce. Kňazov, ktorí sa ešte len zaúčajú, nazývajú Studiosum Luminis – tých nájdeme po celej Zemi. Prinášajú vieru a poznanie
do každého kúta. Keďže väčšina žije mimo chrámu, môžu sa
oslovovať aj menom.
Legenda o stvorení tunela
Bolo to už tak dávno, tak dávno, že mená sa stratili a zostal len
príbeh alebo skôr legenda, ako sa to všetko začalo. Bol raz jeden Trpaslík, z veľmi dobrej rodiny, no nastali zlé časy a on, aby
pomohol svojím dvom mladším bratom, vybral sa do sveta. Nie
je isté, kde všade bol, no je isté, že všade získal prácu a peniaze
posielal rodine. Jeho cesta nás ale začína zaujímať až keď prišiel do Vallåtu. Tu sa dozvedel o malých nežných stvoreniach,
ktoré obývajú ostrov v blízkosti lesa. Jeho dobrodružná povaha sa samozrejme ozvala a preto pri najbližšom obchode medzi Trollmi a Hobbitmi bol na lodi smerujúcej na ostrov Hobbitov. Tam si ho malinký národ zamiloval. Možno preto, lebo ako
každý Trpaslík miloval sladké a to bolo niečo, čo si Hobbiti veľmi vážia, alebo možno pre niečo iné. Pravdou zostáva, že tam
zostal aj po tom, čo Trollovia odišli. Pomáhal im so všetkým čo
potrebovali a veľa času trávil s jedným Hobbitom. Staré záznamy hovoria, že ich láska bola iskrivá a napĺňala nielen ich srdcia ale aj ľudí, čo sa na nich pozerali. Bohužiaľ časom nastal
deň, kedy sa Trpaslík musel vrátiť domov k bratom. Lúčenie to
bolo bolestné pre každého obyvateľa ostrova.
Môžeme považovať za zázrak, že sa vôbec s bratmi stretol. Cesta mu trvala dvakrát tak dlho, ako mala a po príchode bol nesmierne otupený. Bratia mali o neho veľký strach. Odrazu sa
stalo niečo divné, ich brat začal kopať tunel. Nikto nevedel prečo a všetci sa čudovali. Až po veľmi dlhom čase povedal bratom o čo ide. Samozrejme mu vynadali, ak by sa im zdôveril
skôr, pomohli by mu kopať už na začiatku. Pár dní od rozhovoru sa stalo nešťastie. Tunel sa zrútil a pochoval najstaršieho Trpaslíka. Preto sa bratia rozhodli, na pamiatku ich milovaného
brata, dokončiť tunel.
Správa o tuneli sa pomaly rozšírila do celého kráľovstva a nebolo jedinej duše, ktorá by nechcela pomôcť. Trvalo ešte dlho
pokiaľ sa tunel dokončil a kým Gnómovia nainštalovali techniku na rýchly prevoz. Veľká láska, dnes nepoznaná, ktorá sa
skončila odlúčením, stvorila tunel, ktorý slúži na prepojenie
troch rás dodnes.
Dokončenie v budúcom čísle.

Ema Brescherová
Ilustrácie: Marek Gríger
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A KO M A N E P OZ N ÁT E

MICHAL GALLO
Náš obľúbený spolužiak, tretiak na SŠUP Miško, ktorého urči‑
te poznáte aj vy, šíri okolo seba okrem pozitívnej energie aj
kreativitu. Asi už každý počul o jeho značke oblečenia HORE‑
HLAVA. Maľovaniu na textil sa venuje približne polroka. Mi‑
chal potreboval nejakú brigádu, ale taktiež chcel mať voľný
čas pre seba. Nevidel reálne zarábať si a zároveň sa pripravo‑
vať do školy. Až sa ho jeden deň kamarátka opýtala, že prečo
nezačne kresliť na textil. Nápad sa mu veľmi zapáčil a hneď
vedel, aká bude jeho značka.
Prečo práve HOREHLAVA? Pretože nikto z nás by nemal skláňať hlavu pred životom, ale dať hlavu hore a užívať si každý moment – pozerať sa na svet trochu z výšky.
Miša na maľovaní na textil baví najviac to, že môže svo‑
je emócie vyjadriť na kus oblečenia a následne to niekomu
spraví radosť. Snaží sa, aby bol každý kúsok jedinečný a mal
istú hodnotu. Svoje prvé kúsky zvykol rozdať alebo ich no‑
sil on sám.

Na začiatku používal fixky na textil, ktoré sa však po čase vy‑
prali. A tak sa rozhodol kúpiť farby na textil, ktoré nanáša na
napnuté tričko a následne po jeho uschnutí farby prežehlí
cez papier na pečenie a tričko je pripravené nájsť si nové‑
ho majiteľa.
Okrem nových skúseností mi to pomohlo zarobiť si aj nejaké
vlastné peniaze a možno ma to neskôr chytí ešte viac, zatiaľ je
to len hobby. Predstava, že by ma to jedného dňa uživilo, sa mi
veľmi pozdáva.
Konkrétny zdroj inšpirácie nemá, berie ju odvšadiaľ, ale chcel
by byť aktívnejší. Neraz sa stáva, že nespraví nič nové aj 2-3
mesiace. Alebo naopak, keď ho to chytí tak maľuje aj 2 týžd‑
ne v kuse.
My mu prajeme veľa chuti do práce a tiež veľa tvorivých ná‑
padov.
Lucia Janíková
Foto: archív M. Gallo
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Koníčky nás robia šťastnejšími, zdravšími a odbúravajú stres – a dokazuje to aj výskum!
Kanadský profesor psychológie z univerzity v Quebecu Robert Vallerand zistil, že keď vášnivo radi maľujeme, športujeme, vy‑
šívame alebo sa staráme o záhradku, náš život sa zázračne mení k lepšiemu aj v oblastiach, ktoré zdanlivo s touto činnosťou
vôbec nesúvisia.
Priniesla Corona do vášho života nejaký nový koníček alebo si pestujete svoje záľuby už od detstva?
Tak sa trochu pochváľte, rubrika AKO MA NEPOZNÁTE je o vás!
Na zadnej strane obálky: Zuzana Valášková, FOX FONT – kde sa skryla prefíkaná líška?
Tipy, reportáže, postrehy, názory, reflexie môžete posielať na casopissssmartin@gmail.com
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LET’S STREAM!
Musím sa priznať, že v dobe koronovej pre mňa nie je rozdiel medzi sobotou, pondelkom či stredou. Každý deň
je jednoducho ďalší koronový deň. Až na… NEDELE, samozrejme!
Dlho sme premýšľali nad tým, ako sa navzájom bližšie spoznať alias, ako jeden na druhého úplne nezabudnúť,
keď nie sme spolu tak často ako obvykle. Preto sme sa rozhodli začať streamovať a nedeľné kecačky sa nám vi‑
deli ako príjemne, spoločne, strávené večery. Rozhovory so študentami aj absolventami, úvahy, predstavy, hry
a kopec srandy! Toto všetko k tomu neodmysliteľne patrí. Jasné, kamera osobný kontakt ani zďaleka nenahradí,
ale spoločne s vašou, live, odozvou pokecať je naozaj paráda. Každú nedeľu o siedmej sme ready, rozprávame,
zabávame sa a jednoducho streamujeme!

Tak teda… My len, že… v nedeľu sa vidíme! Dojdite.
My budeme čakať… a odpovedať!

F NT F X

ISSN 2644-6243

