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#SmartPrintShop

Push to Stop is how we see smart print production in
the future. It is based on networked processes and
intelligent machines that organize and work through
all print jobs independently. Completely autonomously.
The operator only intervenes if necessary. This is
invaluable because it frees you up to concentrate on
what really matters. Simply Smart.
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EUROPAPIER nám predstavil nový kreatívny papier PERGRAPHICA®
Ako vplýva jedlo na človeka
Tradičné slovenské jedlá
Jednoduché a rýchle recepty
Líčenie na oči
Dotyky & spojenia
Výrobca papiera MONDI nám prostredníctvom zástupcov
predaja Jany Žlebkovej a Patrika Trégera predviedli ukážky
digitálnej tlače na vzorkách papiera PERGRAPHICA. Papier
sme použili aj na tlač obálok školského časopisu.
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Všade dobre, doma najlepšie
NAJKRAJŠIE MIESTA SLOVENSKA
Pravdepodobne každý jeden človek miluje cestovanie a pri zbieraní zážitkov sa chce dostať hlavne za hranice. V ostatných krajinách nájdeme
mnoho lokalít, ktoré sa nám vryjú do pamäti, ale je potrebné pre krásne
zážitky vybehnúť mimo našej krajiny? Čarovné miesta máme aj u nás,
tu je zopár z nich.
Zelené pleso
Nachádza sa vo východnej časti Vysokých Tatier
s rozlohou 1,77 hektárov patrí medzi naše najkrajšie
plesá. Samotný názov plesa vám je zrejme jasný už pri
pohľade na fotografie. Jeho krásnu smaragdovozelenú
farbu zapríčiňuje minerál s názvom muskovit, ktorý
sa nachádza v piesku na dne plesa.
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Štrbské pleso
Je typické morénové pleso, ktoré sa nachádza vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1 346 m nad morom. Čo sa týka rozlohy, je to naše druhé najväčšie
pleso s plochou 19,76 hektárov a jeho hĺbka dosahuje
hranicu 20 m. Štrbské pleso je významné centrum turizmu a zimných športov. Nachádza sa tam najvyššie
položená turisticko-liečebná osada.

Čičmany
Obec Čičmany, obkolesená Strážovskými vrchmi
a Malou Fatrou sa preslávila originálnymi drevenicami s jedinečnou a charakteristickou bielou výzdobou. Autormi ornamentov boli ženy, ktoré najskôr
hlinou a neskôr vápnom zdobili pôvodne len rohy domov. Maľba mala chrániť drevené trámy pred vlhkosťou a praskaním čo spôsobovalo slnko. Tieto vzory sa
uplatnili aj na výšivkách a krojoch. Pamiatkovú rezerváciu tvorí 136 dreveníc.

Jánošíkové diery
Oblasť Veľkého Rozsutca je národnou prírodnou rezerváciou, ktorú tvorí sústava troch tiesňav. Dolné
diery predstavujú turisticky významnú tiesňavu sprístupnenú lavičkami a rebríkom. Horné diery vytvára tiesňava medzi Veľkým a Malým Rozsutcom, ktorá
je charakteristická bohatými skalnými útvarmi a vodopádmi. Ako Nové diery sa označuje tiesňava, ktorá
vybieha z Dolných dier proti prúdu menšieho prítoku potoka. V dolných dierach je vybudovaný náučný chodník.

Holica
Vrch Holica sa nachádza v pohorí Čierna hora. Vrch
nazývajú aj Napoleónov klobúk (ľudové pomenovanie kvôli podobe s klobúkom), alebo aj Líščí vrch,
či Ružínska skala. Tento skalný masív ponúka krásny výhľad na vrch Sivec, Bujanovské vrchy, vodné
dielo Ružín, vrch Kojšovská hoľa, Folkmarskú skalu
a Hnilecké vrchy. Celý hrebeň a okolité svahy Holice
sú skalnaté, pri vrchole a na jeho okraji sú strmé ostré
bralá. Na vrch Holice sa môžete dostať z obce Malá
Lodina cez malú dolinu nachádzajúcu sa medzi Bokšovskými skalami a Holicou.

Jazero Beňatina
Beňatinské jazero, alebo tiež Beňatinský travertín, je unikátna prírodná pamiatka nachádzajúca
sa v katastri východoslovenskej obce Beňatina, neďaleko ukrajinských hraníc. Ide o bývalý travertínový lom, ktorý zaplavila priezračná spodná voda a
vytvorila prekrásne tyrkysové jazierko pripomínajúce známe Plitvické jazerá v Chorvátsku. V strmých
skalných stenách lomu sa nachádza množstvo skamenelín drobných morských živočíchov a tiež zaujímavý 5-metrový útvar, ktorý pravdepodobne predstavuje skamenený odtlačok obrovskej pravekej ryby.
Práve vďaka tomuto útvaru sa Beňatinské jazero nazýva i jazerom „Beňatinská veľryba“. Voda v jazere je
studená, avšak veľmi čistá a možno sa v nej na vlastné riziko i kúpať.
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Zvyky a tradície

Veľký Sokol
Veľký Sokol je jedna z najdivokejších roklín. Je to najdlhšia roklina v Slovenskom raji. Oba brehy tiesňavy vytvárajú až 300 m vysoké skalnaté zrázy. Roklinu tvorí Malý vodopád, Kaskády, Veľký vodopád
a Róthova roklina. Najdivokejšia časť tiesňavy je pomenovaná po Martinovi Róthovi, známom tatranskom horolezcovi, ktorý bol priekopníkom turistiky
v Slovenskom raji a účastníkom prakticky všetkých
objavných túr. Na začiatku Róthovej rokliny na skalnej stene je umiestnená jeho pamätná tabuľa.

Folklór
Slovenský ľudový folklór je najväčšou pýchou Slovenska. Každá oblasť, mesto, dedina,obec má svoj vlastný
charakter a folklór. Každý folklórny súbor sa vyznačuje svojím krojom, tancom a piesňami. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sú na
viacerých miestach Slovenska usporiadané rôzne folklórne festivaly. Najčastejšie sú na Myjave, Detve a vo
Východnej.

Tomášovský výhľad
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Tomášovský výhľad predstavuje najnavštevovanejšiu
vyhliadku v rámci Národného parku Slovenský raj.
Vznikol postupným tvarovaním povrchu a výrazne
ho sformovala najmä erózna činnosť rieky Hornád.
Vo vrchnej časti je tvorený drobnozrnitými vápencovými zlepencami, v spodnej časti ho tvoria svetlosivé
vápence. Skalná stena je viac ako 200 m dlhá a v severozápadnej časti dosahuje výšku 25 – 32 m. Stena
tohto masívu je takmer kolmá a v hornej časti prechádza až do previsov. Nachádza sa tu cvičný lezecký terén pre skalolezcov. Skalná stena Tomášovského
výhľadu ponúka výhľad na dolinu Bieleho potoka či
Prielom Hornádu, ale pri dobrej viditeľnosti aj na Vysoké Tatry.

Ľudová hudba
Slovensko je typické množstvom ľudových piesní, ktoré sú súčasťou nášho folklóru. Piesne si ľudia spievali
pri práci na poliach, zábave, výchove detí. Zachovali
sa aj tradičné uspávanky, furmanské, zbojnícke, vojenské piesne, trávnice. Svetoznámy folklórny súbor
Lúčnica dodnes reprezentuje Slovensko tradičnými
ľudovými piesňami, tancom a spevom. Prvú slovenskú skladateľskú generáciu spájala láska k ľudovým
piesňam, prírode. Zaoberali sa zbieraním a upravovaním piesní. Medzi tradičné ľudové nástroje patria
husle, fujary a píšťalky, ktoré používali pastieri, (harmonika, čelo, basa, gajdy, cimbal).

Slanický ostrov. Ostrov umenia

Morena

Neuveriteľná atmosféra a silný príbeh. To vám určite
napadne, keď sa budete blížiť k Slanickému ostrovu,
nazývanému tiež Ostrov umenia. Z piatich osád, ktoré boli zatopené pri vzniku Oravskej priehrady pred
62 rokmi sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, čo bolo predtým súčasťou obce Slanica. Ostrov je chráneným územím a prírodnou pamiatkou. Slanický rímskokatolícky Kostol
Povýšenia Svätého kríža bol vystavaný v druhej polovici 18. storočia ako baroková kaplnka a neskôr prestavaný na kostol. Dnes v ňom nájdete galériu ľudového umenia so stálou expozíciou „Tradičná ľudová
plastika a maľba“.

Morena (iné názvy: Morana, Muriena, Smrť, Hejhana, Smrtka, Kaniža, Marmuriena, Barboriena) bola
staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v
dnešnom folklóre. Je zosobnená zimou, na jar končí
jej vláda. Nie je však možné považovať ju len za bohyňu smrti, alebo za akúsi ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna. Vraj mala sestru nazývanú aj Živa, ktorá
bola bohyňou jari a života. Prebúdzala sa na jar a jej
vláda končila jeseňou. Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie Moreny a jej upálenie, alebo utopenie. Najčastejšie sa hádže z mosta, alebo zo
skaly. Je veľmi zaujímavé, že napriek tisícročnému potláčaniu pohanských rituálov sa dodnes zachoval jeden z nich.

BP
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1. Máj
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali
pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý
rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej
kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku
plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.
Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli
do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Na Jakuba a Annu
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V letnom období môžeme z obyčajových zvykov považovať za najvýraznejšie dni – sviatok Jakuba a Anny. Tradovalo sa, že kto chcel výhodne predať dobytok, mal ho na Jakuba posypať mravčími vajíčkami,
aby mal veľa kupcov. Na Ponitrí vyberali cesnak, lebo
vraj po Jakube do zeme uteká. Na Jakuba alebo Annu išli žienky okopávať kapustu. Keď bola práca dokončená, krútili sa okolo nej a spevavo volali: „Dneska je Jakuba, zajtra bude Anny, krúťte že sa, krúťte
moje milé hlavy.“ Objavovali sa rôzne formulky týchto nápevov. Pri ich odriekaní ženy držali nad hlavou
kapustný list, inde napr. kôš, alebo náznakovo bili kapustu bielou šatkou, prípadne čepcom. Tam, kde kapustu nepestovali, chodievali pohrabávať zemiaky,
ktoré sa vtedy mali prebúdzať zo spánku. Keď boli ženy s prácou hotové, gazdiná sa zvalila na zem
a kotúľajúc sa hovorila: „Včera bolo Jakuba, dneska je
Anny, aby krumple narástli ako naše hlavy.“ O počasí hovorili, že ak na Jakuba jasné slnko svieti, má tuhá
zima byti. Na celom Slovensku sa zaužívalo príslovie
Svätá Anna, chladná zrána. Jakubom sa končí pravé
leto, Annou sa začína babie leto, ktoré prechádza postupne do jesene. „Ak je na Jakuba a Annu jasno a páli slnko, bude v zime štípať mráz.“ Na Jakuba chodievali ženy zobúdzať zemiaky touto riekankou: „Neska
je Jakuba, zajtra je Hany, stavajce gruločky, už sce sa
vyspali!“

Na Jána
S Jánom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich
s letným slnovratom. Tradovalo sa, že na Jána majú
najväčšiu moc všetky živly – zem, voda i oheň. Preto sa zvykli počas najkratšej noci roka, páliť jánske
ohne a vatry. Mládež, ženy aj muži na svätého Jána
tancovali a spievali okolo vatier, často ich aj preskakovali. Dievčatá robili ohníčky týždeň pred Jánom, na
Jána a po Jáne. Ohňu sa pripisovala magicko-očistná
funkcia a jánske ohne sa pálili za sucha s cieľom privolať dážď.

Babie leto
Posledná časť leta bola a je pre poľnohospodárov obdobím najväčšieho pracovného ruchu a úsilia. Boli to
predovšetkým zvyky sprevádzajúce zber úrody, dožinky a v minulosti i hody. Aj pre túto časť roka sa
sformovali zvyky a obrady, ktorých síce nebolo veľa,
ale patrili k tým najvýznamnejším z celoročného rituálu a tvorili významnú súčasť duchovného života
obyvateľstva. Gazdovia ich dodržiavali, rešpektovali
a tešili sa z nadelenej úrody.
Dôležitou súčasťou pri poľných prácach i v lesoch bol
dobytok – kravy, voly, u bohatších gazdov aj kone.
Rozsah zvykov závisel od toho, či žatvu musel gazda
zvládnuť s členmi domácnosti, alebo mu pomáhali
za rovnakú protislužbu ďalšie rodiny, príp. si bohatší gazdovia najímali žencov. V úrodnejších oblastiach
Slovenska sa na niektorých miestach zachoval zvyk,
že aj gazdovia, ktorí sa obišli bez cudzej pomoci, prvé
zožaté obilie hneď vymlátili a dali zomlieť, aby mohli
po ukončení žatvy pripraviť potravu už z novej múky.
Podelili sa aj so susedmi, obvykle im zaniesli voňavý
chlebík, rezance, pirohy či iné cestoviny. Tento zvyk
vyjadroval prianie mať po celý rok toľko potravín, že s
nimi nielen vystačili, ale aby mali aj prebytok.Na gazdovstvách, kde mali žencov, bolo povinnosťou gazdinej starať sa o ich stravovanie. Jedlá museli byť výdatné, chutné a gazdiná ich mala priniesť v zaužívanom
čase, inak ju ženci privítali niektorou z posmešných
piesní, ktoré mali vo svojom repertoári.Osobitné zvyky sa sformovali na veľkostatkoch, kam prichádzali
ženci a žnice z málo úrodných oblastí. Keď sa žatva
chýlila ku koncu, uvili žnice z klasov a poľných kvetov veniec. Hotový veniec pokropili svätenou vodou a
zavesili do komory.
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Cestovanie

Hudba

KUBA JEJ ZAUJÍMAVOSTI A FAKTY

Ak rád chodíš na alternatívne živé koncerty, isto ti neuniklo, že hudobníci začali v hojnom počte využívať na svoje vystúpenia nezvyčajné hudobné nástroje. K tým najobľúbenejším patria afro-brazílske či domorodé
austrálske nástroje. Teraz predstavím 5 neobvyklých hudobných nástrojov.
Poznáš niektorý z nich?

Kuba je najväčším z karibských ostrovov.
Hlavným jazykom na Kube je španielčina, ale dá sa
dohovoriť aj anglicky. Miestni sa potešia a budú si to
vážiť, ak sa naučíte zopár fráz v španielskom jazyku.
Nezvyšujte hlas a rozhodne nepočítajte vaše peniaze
na očiach ostatných miestných.
V taxi si pripravte peniaze vopred a odovzdajte ich
vodičovi keď dorazíte do cieľa. Zabráňte tomu, aby
vodič musel sedieť a čakať, kým lovíte vaše peniaze
po vreckách. Je tu veľká pravdepodobnosť, že Vás uvidí nejaký policajt.
Známy zvyk pri odchode z hotela je ponechať napríklad šampón, ale aj iné veci osobnej hygieny. Ďalšie
z darov, ktoré im môžete zanechať, sú hračky pre deti,
topánky ale aj oblečenie. Budú si toho vážiť, nakoľko
je to stále veľmi nedostatkový tovar na Kube.
Ďalšiou zo zaujímavosti na Kube je že má rozľahlú
„neinternetovú“ sieť takže bežné pripojenie na internet po celom ostrove je vo väčšine nemožné. Len 5 až
6 % obyvateľov má prístup k otvorenému a voľnému
internetu ako ho poznáme aj my. Zvyšok sa dostane
len k cenzúrovanej verzii, ktorú kontroluje vláda.
Priemerný plat na Kube v roku 2013 bol 20 dolárov
na mesiac, čiže približne 20 eur, no v tomto roku je to
o čosi menej. Naopak, s prekvapivým číslom 99,8 % sa
zaraďuje ku krajinám s vysokou gramotnosťou obyvateľov.
Obľúbencom Kubáncov je John Lennon. V jednom
parku má dokonca sochu a tá už má aj svojho osobného strážcu, pretože jej ľudia zvykli kradnúť okuliare.
Ak plánujete návštevu Kuby dajte si pozor, čo fotíte.
Zábery vojenských jednotiek, polície alebo personálu letiska sú prísne zakázané a za porušenie hrozí väzenie.
Tak a toto by boli moje skúsenosti a zážitky s touto
krajinou.
ED

#1 Kalimba

Ak patríš k nehudobníkom, tento nástroj si zamiluješ.
Nepotrebuješ k nemu žiadne väčšie vlohy. Stačí, ak zavrieš oči a budeš sa viesť svojou intuíciou. Krásne melódie kalimby sú ideálne na relax.

#2 Koshi

Zvonkohra Koshi nie je len obyčajná drevená zvonkohra s kovovými komponentmi. Nástroj sa často využíva pri meditačných cvičeniach a harmonizuje telo.
Predáva sa v štyroch prevedeniach: zem, vzduch, voda, oheň. Každý jeden typ znie inak.

#3 Berimbao

Tento afro-brazílsky hudobný nástroj pripomína na
prvý pohľad luk. Na napnutú strunu sa navlečie vysušená tekvica zvaná kalabasa, nad ktorou muzikant
nástroj uchytí. Okrem toho musí udržať medzi dvoma prstami i plochý kameň, ktorý striedavo prikladá
k strune. V druhej ruke drží paličku, ktorou udiera
o strunu. Nástroj je súčasťou afro-brazílskeho bojového umenia zvaného capoeira.

#4 Reco-reco

Tento brazílsky hudobný nástroj pripomína srnčí chrbát. Vyrába sa z bambusu a hrá sa na neho drevenou
paličkou, známou ako vaquetta. Podobne ako agogô
sa využíva v sambe a capoeire.

#5 Hang

Tento hudobný nástroj vyzerá ako mimozemský lietajúci tanier, no jeho zvuk je ako mystická prechádzka lesom. Vynašli ho vo švajčiarskom Berne. Podľa
odborníkov má Hang poskytnúť rozšírenie vedomia umelca i poslucháča. Najznámejším duom, ktoré
Hang preslávilo a ktoré neraz vystúpilo aj na Slovensku bolo Hang Massive.
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Second hand-y
V dnešnej dobe, sa stávajú second hand-y čoraz populárnejšie aj u nás. Voláme ich slangovo sekáče a práve ony,
rozdeľujú ľudí na dve skupiny. Tí, ktorí ich obľubujú a tí, ktorí ich berú za pofidérne miesto na nákup oblečenia.
Do ktorej skupiny patríš ty? Ak do druhej, nevadí. Podľa mňa, si ich tiež dokážeš obľúbiť, ako ja. Majú svoje čaro práve v tom, že si v nich kupujeme oblečenie po človeku, ktorý môže kľudne bývať na druhej strane Zemegule a nikdy sa nedozvieme, kto ten náš zaujímavý kúsok práve nosil. Ďalšou super vecou, na sekáčoch je, že v značkovom obchode by ste dali za takýto kúsok neraz aj niekoľko eur a v sekáči, pár drobných, ktoré nosíte vo vrecku.
Hoc aj je nosené, no ak je to v zachovalom stave, nemal by to byť problém.
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VZNIKLI V ANGLICKU
Second hand, teda v preklade z druhej ruky, vznikol v Anglicku na Broad Street v Oxforde v roku 1947.
Založila ho charitatívna organizácia Oxfam.
POMOC PLANÉTE
Tým, že sa takýmto spôsobom oblečenie recykluje, pomáhaš nielen svojej peňaženke, ale v prvom rade našej Zemi. Ekológia, je takýmto spôsobom naozaj zaručená.
ORIGINALITA
Azda nikde nenájdeš nevšednejšie a neobyčajnejšie kúsky, ako práve v sekáčoch. Každý jeden kúsok, čo tu
nájdeš, je neopakovateľný a je veľmi malá pravdepodobnosť, že uvidíš susedu v tom istom kúsku, ako máš ty.
Tak a teraz by som ti chcela ukázať pár kúskov ktoré mám v skrini práve z takýchto sekáčov.

Trocha poézie nikoho neza…
Strácame slobodu,
prerastá strach.
Chceli by sme hovoriť,
čo ak premenia v prach
naše slová, našu chuť, náš domovský prah.
Nesúhlasíme, nechceme to, hovoríme STOP!
Sľúbili sme si pravdu
Sľúbili sme si vydržať
Sľúbili sme si nový deň
S láskou sa obracať
Dnes nevydržíš mlčať
Tak napíšeš pravdu
Nový deň ťa nečaká
žiaľ nevyhovuješ štátu.
V takomto štáte ja nechcem žiť
Hodlám sa za pravdu postaviť!
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Barbora Benčíková, 3. roč.

Tento svet je veľký klam,
Len vnútri seba nájdeš chrám.
Skutočné sa hľadá v hĺbke,
Stúpanie však bude prudké.
Pochopenie myslí ľudí,
Výkričník nad nami blúdi.
Cesta k svetlu nepoznaná,
Ľudská duša časom hnaná.
Prázdne duše cieľ hľadajú,
Duchovnú podstatu nepoznajú.
Peniazmi i slávou živia sa,
Nevedia že dobou mýlia sa.
Duše na to svetlo stvorené,
Ich rany budú cestou zahojené.
Bádať, hľadať musia stále,
Aj keď cesty nebudú vždy hravé.
Robia chyby aj keď vedia,
Že len ovce klamstvo jedia.
Prekážkami spomaliť sa nedajú,
V tomto svete na výber už nemajú.
Barbora Benčíková, 3. roč.

Život občas nie je fér,
Vie to aj tá nemá zver.
Osud zmeniť nemôžeš,
No každú bolesť premôžeš.
Nádej ktorá dáva silu veriť,
Musí byť silnejšia jak biela niť.
Ako ľudstvo hovorí,
Staré známe Sela Vi.
Aj keď moc chceš všetko zmeniť,
Želať každému navždy večne žiť.
Ty vieš ale že to nejde,
Každá bolesť znova prejde.
Bojovať už možno nemáš silu,
Vidíš seba v snoch jak vílu.
No keď vnímaš tento svet,
Cítiš že ide len o strmí let.
Život v skutku nie je zlý,
Aj keď plačeš že sa mýli.
Občas kladieš otázku,
Že či život je ako maľba z obrázku.
Bolesť proste k svetu patrí,
Odíde a príde len zrátaj do tri.
Nie je to o pohľade zo zrkadiel,
Tajomný osud ma pár svojich pravidiel.
Pochop podstatu tohto bytia,
Že podstatná je táto chvíľa nášho žitia.

Dnes zrejme narazíte
na človeka, ktorý sa
bude chcieť za každú
cenu hádať.

Nemali by ste sa
zahrávať s citmi iného
človeka len preto, že
vám to prináša isté
výhody.

Od rána si idete
nekompromisne za
svojim cieľom, dajte si
však pozor.

Dôverujte svojmu
inštinktu a nesnažte sa
riadiť život iným.

Prebudíte sa do
pekného rána, energia
z vás priam srší.

Využite tento deň na
načerpanie stratenej
energie a hlavne
inšpirácie.
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Bianka Bielická, 3. roč.

Makové zrnká poskrívané v škáročkách medzi zubami sa pokúšam jazykom prepustiť na slobodu. Dnes
sa chcem usmievať! Zrnká sa bránia, predsa len už sú
tam dlhšiu dobu, určite si zvykli. Je to odo mňa kruté?
Nie. Mám chuť spraviť zmenu. Chcem sa s nimi rozlúčiť. Dať priestor vzduchu. Čistému vzduchu. Pri nádychu jemne šteklí v nedokonale uloženom chrupe. Príjemne studí, je prítomná volnosť. Tak to je pocit, ktorý
si predstavujem v snoch. Potrebne-nepotrebné slzy sa
valia z očí. Už choď! Čierna maková zloba. Hnevom
sa vraj nič nevyrieši, on však odyšiel. Počas vyberania
zo škáry sa mi však jazyk zachytil o ostrý hrbolček na
stoličke. Tečie krv. Ešte nejaký čas to bude štípať. Pripúšťam, že sme boli chvíľu v bezpečí obaja.
Barbora Benčíková, 3. roč.

Čaká vás pohodový
deň plný milých
prekvapení.

Do života vám
zasiahne osudová
osoba, ktorej rady by
ste si mali vziať.

Dnes nečakajte žiadne
problémy, ani doma,
ani v práci.

Pokúste sa vynaložiť
všetko úsilie na
dosiahnutie aj tých
najtajnejších plánov.

Na svoje skutky buďte
opatrnejší, mohli by
sa otočiť proti vám.

Bude to priaznivý
deň, ktorý vás poteší.
Podarí sa vám všetko.

Bodypainting
UMENIE KTORÉ ZAUJME
História

V minulosti sa maľba na telo využívala pri rôznych
obradoch/rituáloch. Ľudia si na telo maľovali zvieratá
a ornamenty, pričom verili že ak si na telo namaľujú
zviera, získajú jeho vlastosti (rýchlosť, obratnosť, šikovnosť). Obrad maľovania často sprevádzala hudba
a tanec. K prvému pokusu o bodypainting prišlo v ro-

Na Slovensku toto umenie ešte nie je natoľko rozvinuté, aj keď tu je pár výtvarníkov, ktorí sa bodypaintingu viac rokov venujú. Napríklad Andre Jacková alebo
Šimon Szorad, ktorí sa zúčastňujú bodypainterských
podujatí a dosiahli víťazstvo v celoslovenských súťažiach. Naši susedia Česi sú v bodypaintingu o krok
vpred a venujú sa tomu profesionálne. Napríklad zná-

my český umelec Vladimír Valenta, ktorý sám tvorí bodypainterské diela. V zahraničí je bodypainting
posunutý do vyšších sfér. Mnohí bodypainteri pochádzajú z Austrálie, napríklad Anthony Chiappin, Joanne Gair alebo z Ameriky, Odkiaľ pochádza Pashur
a Andz Golub. K najlepším zo súčastných bodypainterov patrí Kórejčan Kim Joon.

ku 1933 v Chikagu kde Max Factor skúšal na nahom
tele modelky svoje nové produkty. Vznikla z toho veľká aféra, pretože spôsobili verejné pohoršenie, začo
boli obaja zatknutí. Až neskôr spoločnosť začala bodypainting brať ako istý druh umenia a nie ako vulgárny prejav.
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Súčastnosť

Umenie dnes nepozná hranice. Vznikajú nové akčné
umenia ako napríklad bodypainting. V tomto umení ide o maľbu na nahé telo. Výhodou bodypaintingu
je, že narozdiel od tetovania sa dá hneď umyť. V súčasnosti je maľovanie na telo veľmi obľúbené a na základe toho sa organizujú aj mnohé festivaly (World
Bodypainting Festival). Využíva sa hlavne na Novom

Zélande, v Austrálií a na ostovoch Pacifiku. Bodypainteri použitím rôznych pomôcok a vlastnej fantázie
vytvárajú dych vyrážajúce diela na ľudskej pokožke,
niektorí z nich používajú jedno telo, niektorí tvoria
kompozície z viacerých tiel alebo svoj model vkomponujú do vhodného prostredia.

V minulosti sa ako farby používali rôzne bobule
a rastliny, no dnes si musíme pri tomto umení dávať
pozor aké farby a materiál zvolíme, pretože nie všetky farby sú vhodné sa telo, preto používame netoxické a zdraviu neškodlivé farby, ktoré nanášame prsta-

mi, hubkami, štetcami poprípade technikou, ktorú
nazývame airbrush. Je to špeciálna technika pri ktorej je farba poháňaná vzduchom pomocou kompresoru a striekacej pištole.
BP

U V O L’ N E N É
Vanesa Raticová je tá druhá a zároveň aj posledná Vanesa
s ktorou tento školský rok môžeme robiť rozhovor. Na rozdiel od tej prvej má o 1 s v mene menej a takisto je aj o jeden ročník nižšie. Spoznáte ju podľa okuliarov na tvári,
blond vlasov a sem-tam vtipných poznámok. Často si pospevuje druhý hlas (výbornú dvojicu jej dopĺňa Stela Kubicová). Na internáte nepatrí medzi tichú vodu, ale to asi ani
v škole. Je tajomníčkou triedy, ale nám nejaké tie tajomstvá
(o sebe) prezradila.
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Je pre teba hranie na novom koberci výzvou, alebo príjemným potešením?
Myslím, že nám pomôže hlavne pri prehrávkach z pohybu.
Ale bude to skôr dosť veľká výzva, keďže my na javisku zanecháme dosť veľký bodrel.
Cítiš sa ako Čertica aj v osobnom živote?
Bude lepšie keď pomlčím, nikdy nevieš, či sa toto dostane
k môjmu chalanovi.
Takže si zadané dievča. Ako zvláda teda tvoj priateľ fakt,
že študuješ herectvo a je dosť pravdepodobné, že sa v budúcnosti môžeš dostať do intímnejšieho styku s tvojim
mužským hereckým kolegom?
V mojom prípade sa môže báť aj ženskej kolegyne. Ale
hlavne je rád, že robím, to čo ma baví a berie to čisto profesionálne.
S tvojimi ženskými kolegyňami ste si určite blízke, ako
sa ti teda s nimi bilo o vášho jediného muža v ročníku?
Tak ako biť sa o neho, to asi nie, skôr sme boli rady, ak sme
ho nedostali...prepáč Luky
Uštrikovala si počas skúšobného obdobia dialógov aspoň
šál?
Len takú malú papučku. Som na to vážne hrdá, aspoň niečo počas toho procesu.
Myslíš, že s týmto kusom môžete uspieť na už pripravovaných Divadelných Troskách 2018?
Ak budem vôbec nominovaná, tak si hodím aj hlas
(smiech).

R O Z H O V O R Y
Michal (nie, naozaj sa nevolá iba Babčo) je veľmi zaujímavý človek. Vieme o ňom povedať, že mal ako malý dva sny
– stať sa rušňovodičom, prípadne. Z toho, že sa nachádza
na našej škole môžeme veľmi ľahko vydedukovať za akým
snom sa vybral. Alebo to bolo všetko inak a nestal sa rušňovodičom iba kvôli tomu, že nosí okuliare. Michal zbožňuje Lady Gagu, svoje spolužiačky a prestávky. Rád ich
trávi napríklad na čerstvom vzduchu, či pri školskom automate. Svoje auto mal v garáži skôr než vodičák v peňaženke a satirickú poznámku hneď po ruke. Teraz nám však
vážne prezradil niečo zo zákulisia prvého antického muzikálu (alebo iba svojho života).
Bolo vždy tvojim snom účinkovať v muzikáli?
Muzikál som mal vždy rád. Hlavne odvtedy, ako som videl
Draculu. Ale ako za svoj sen som to nijako nepovažoval.
Zlepšil sa tvoj spev odkedy nacvičujete prvý antický muzikál?
Môj spev sa zlepšil od prvého ročníka a nie od nácviku Oidistraty, si myslím (smiech). Ale učím sa na skúškach tohto diela lepšie ladiť dvojhlas a tak.
Ako dlho ti trvalo, kým si našiel tie správne tepláky?
Svoje tepláky som ešte ani nevyberal (smiech). Každý,
kto ma pozná vie, že si takéto veci nechávam na poslednú chvíľu.
Je ti blízke rómske etnikum a rodinné prípady v súvislosti s pripravovanou premiérou?
Necítim sa v nejakej blízkosti s rómskym etnikom. Nie že
by som niekoho odsudzoval, to nemám za potrebu. Čo sa
týka Rodinných prípadov, tak tie celkom môžem (smiech),
dobre sa pri nich zaspáva.
Nie je tvojím skrytým snom zahrať si na javisku v aute?
Bolo by to neskutočne super. Na javisku iba Pontiac Trans
Am a ja (smiech). A po nejakom dramatickom monológu
by som ho rozbil. Megaaaaa.
Čo by si odkázal sebe o 5 rokov do budúcna?
Be yourself until they fucking close the coffin.

Patrik je prvák, ale toľko zmien čo prebehlo na jeho vlasoch za ten rok som hádam nezažila u žiadnej maturantky.
Aktuálne sa ale drží niečo medzi blond a hnedou. Známy
je aj svojim častým spontánnym spevom – hocikedy a hocikde. Fakt! Minule som vystupovala z mestskej na ľadovni a počula jeho spev Zombie až od Sommeliera. Pozitívne
na tom však je, že jeho hlas je veľmi príjemný na počúvanie a aj keď máte zlý deň, nevadí vám. Usmievavý, ukecaný a určite aj ambiciózny, nám čo-to zodpovedal a vy si to
môžete prečítať.

Tešíš sa na nových prvákov?
Samozrejme. Teším sa na nich a budem sa snažiť ich oboznámiť so všetkým, čo budú potrebovať a budem sa snažiť
im vždy podať pomocnú ruku. Jediné v čo dúfam, je že neprídu nejaké namyslené „osobnosti“ ktoré si budú musieť
niečo dokazovať. Voči takýmto ľuďom neplánujem byť tolerantný. Tak ako sa ľudia postavia správaním ku mne, postavím sa ja k nim.

Timotej je veľmi štedrý človek. Minulý rok za vlastné (a
z časti Davidove) peniaze urobil celej škole Mikuláša. Mne
minule daroval džús z automatu a veľmi rád vypomôže
pri prenášaní klavíru, lavíc či stoličiek. Je vysoký a po novom nosí šiltovku dozadu a sekne mu to. Zaujíma sa o to čo
všetko môže ovplyvniť jeho spevácky výkon a aj to,

Ako hodnotíš svoj prvý rok na tejto škole?
Môj prvý rok na tejto škole hodnotím ako takmer dokonalý. Spoznal som veľa nových ľudí, ktorý ma inšpirujú, podporujú, a znamenajú pre mňa naozaj veľa. Naučil som sa
veľa nových vecí ktoré budem potrebovať. Rovnako som
zbadal veľké pokroky vo veciach ktoré robím, či už sa týkajú spevu, hry na klavíri, tanca, ale aj samotného herectva.
Videl si v niekom zo študentov svoj vzor, či už v učení,
alebo osobnostne?
Na škole je pre mňa veľa ľudí, ktorý sú pre mňa vzormi.
No ako môj najväčší vzor osobnosťou je určite Veronika
Mudráková (asi to najinteligentnejšie dievča aké som kedy spoznal).
Odhadom, koľkokrát si myslíš, že sa vaša trieda poháda
do maturity?
Heh… nie som si istý či také číslo už vymysleli (smiech).
Ale pevne dúfam v to, že nakoľko už budeme dospelí, budeme sa snažiť správať inteligentne, tolerantne, a ak sa vyskytne nejaký problém, s chladnými hlavami ho spoločne vyriešime.
Vieš už s kým pôjdeš na stužkovú?
Stužková slávnosť. Hmmm… nad týmto podujatím som sa
ešte moc nezamýšľal (smiech). Každopádne je už dopredu
jasné, že si tam zoberiem jednu z najlepších kamarátok.
Keby sa môžeš vrátiť v čase, čo by si sám sebe odkázal
1. septembra 2017?
Asi by som zmenil svoj prístup k niektorým veciam. Snažil
by som sa byť zodpovednejší, disciplinovanejší, a možno by
som sa mal naučiť niekedy svoj názor povedať aj slušnejšie.
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Čo preferuješ viac muzikál alebo klasickú činohru?
Čo sa týka mňa, preferujem istotne činohru to je moje jednoducho. Som presvedčený, že tomu sa chcem venovať…
Jednoducho mám to rád. A čo sa týka muzikálu ten radšej
počúvam ako hrám… (smiech)
Ktorá z tých 3 produkcií čo tento rok robíte je tvojmu srdcu najbližšia?
Možno to bude prekvapivé… ale hlboko vo mne utkvelo
predstavenie CLASSici. Milionára milujem a komédiu ako
takú tiež ale ako som dostal možnosť hrať vážnu postavu
zapáčilo sa mi to. Ale som rád, že po dlhšej dobe sa vraciam ku komédii.
Cítiš herecký posun keď máš za sebou už štvrtú reprízu
CLASSicov?
Premiéra Classicov bola pre mňa celkom náročná. Dlho
som sa nevedel vžiť do role, no po čase to predsa len prišlo a bolo to fajn. CLASSici ma naučili mnoho a zato som
vďačný.
Chcel by si byť v reálnom živote Kréonom?
No bola by to sranda prečo nie…
Nesmútiš, že teraz sa nikým nebozkávaš?
Popravde bolo to fajn ale stačilo, teraz mám veľa iných vecí, ktoré mi vynahradia bozkávanie (smiech).
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Keďže nám pomaly končí prvá sezóna nášho divadla, rozhodli sme sa venovať rýchlovečky práve jemu. Krátke
svižné odpovede nám ukázali, že ten prvý rok nebol až taký kritický ako to v niektorých momentoch vyzeralo.
Však posúďte sami 
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Ako vnímate vznik Martinského divadla mladých či
už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle
• Je to skvelá prax pre nás študentov
• Ja ho vnímam veľmi pozitívne… konečne sa na
škole niečo robí a hry ktoré vzniknú majú aj reprízy…
a nie premiéru a derniéru zároveň
• Je to super, je to zábavné, je to milé a ľudia aspoň
niečo robia
• Vnímam ho veľmi pozitívne, pretože som rada, že
študenti majú možnosť zahrať si divadlo naozaj a nie
iba kvôli nejakej skúške a hodnoteniu či známke. Môžu ho robiť pre ľudí a pre radosť a myslím si, že o tom
to je. Takto si to ako študenti môžme konečne zažiť.
Bez stresu a s radosťou
• Som veľmi rada, že vzniklo… aspoň si každý vyskúšame takú tu určitú zodpovednosť a povinnosť
Je niečo čo vám chýba v repertoári, prípadne máte
nejaké návrhy na vylepšenie
• Podľa mňa tento repertoár úplne stačí… už to chce
len viac ľudí do hľadiska
• Repertoár je super, len by to chcelo nejakú propagáciu
• V repertoári mi nechýba nič. Páči sa mi, že každý
ročník môže prezentovať svoju prácu, páčilo sa mi soiree, páči sa mi, že môže byť premiéra takto bez toho,
aby bola za známku a páči sa mi, že sa tam objavilo
aj hosťovanie. To je podľa mňa úplne super… a keby
sa podarili aj nejaké výmeny (že navzájom s nejakou
konzevrou by sa chodilo hrávať na striedačku), tak by
sa mi to páčilo ešte viac.
• Pre mňa je ten pomer všetkého akurát
• V repertoári nechýba nič,keď bude niečo nové,verím,že sa to tam objaví… som inak veľmi milo prekvapená za hosťovanie
Ako dlho si myslíte, alebo dúfate, že bude divadlo
fungovať ?
• Navždy!
• Tak cca 2 roky a potom to bude postupne upadať až
sa to stratí úplne
• Dúfam že bude fungovať minimálne tie dva roky
čo na škole ešte pobudnem
• Myslím si, že keď sa toto divadlo už podarilo rozbehnúť v celkom veľkej miere, že sa to už podarí udržať… najťažšie je začať a to už sa stalo čiže divadlu

prajem ešte minimálne toľko rokov koľko škole… ale
je to len a len o záujme študentov.
• Hádam sa toho chytia aspoň tak šikovní ľudia ako
teraz a bude iba napredovať a nesmerovať k zániku
• Pokiaľ škola nezanikne a hádam sa to bude skôr
rozvíjať než stagnovať
• Pokiaľ budu študenti chcieť byť za niečo takéto
zodpovední… dúfam, že sa vždy niekto nájde, dúfam
teda čo najdlhšie
Tešíte sa na Divadelné trosky 2018? Máte nejaké očakávania?
• Neskutočne!! Som naozaj zvedavá len na nomináciu, pretože sa toho tento rok veľa ukázalo, aj si myslím, že sa dosť pracovalo
• Áno tešíme a dúfam že to vyhráme (smiech) ale

nie… trosky sú naozaj super

• Chcem kategóriu „objav roka“
• Fuu… neviem… ale keďže som si spomenula, že
existujú, začínam sa tešiť
• Teším sa veľmi. To mám pocit, že sme súčasťou nejakého ozajstného divadleného sveta nie len školského (smiech). Očakávam lepšiu scénografiu a rovnako
dobré nahrávky
• Veľmi sa na ne teším a dúfam, že to vyhrá ten kto sa
naozaj snažil (konkrétne meno nemám)
Myslíte si, že sú divadelné trosky skôr potešením pre
človeka a motiváciou na zlepšenie, alebo naopak len
zdvíhajú ego?
• Určite je to motivácia… aspoň pre mňa
• To záleží od povahy toho dotyčného, ktorý vyhrá
a je len na ňom ako sa k tomu postaví
• Myslím, že by mali byť len potešením a mali by ostať také neforemné a uvoľnené ako ten prvý ročník
netreba to brať až tak vážne
• Záleží to od osobnosti
• Chcela by som aby to bolo ako motivácia, ale už
u jednej osoby sa mi potvrdilo, že to bol skôr opačný prípad
• Po prvom roku som neskutočne inšpirovala a povzbudila samú seba… len nominovanie do Trosiek
bolo pre mňa nejakým nakopnutím a výhrou úplnym
zapnutím…myslím si, že či človek vyhrá alebo nie, či
je nominovaný či nie… malo by ho to motivovať tak
či tak!

T U R Č I A N S K E
JAVISKO
2018
Turčianske javisko alebo krajská postupová súťaž
a prehliadka amatérskeho divadla. Keďže som na
tomto festivale bola poprvý krát celé tri dni, cítila
som divadelnú atmosféru, ktorá sa niesla celým festivalom. Príjemní ľudia, milí herci, ale najmä kamaráti, robili festival živým a naozaj príjemným miestom.
Ak by som mala povedať pár slov k predstaveniam,
vyjadrím sa len a len kladne. Počas troch dní bolo na
festivale 12 predstavení. Môžem povedať, videla som
takmer všetky a každé jedno predstavenie malo v sebe
niečo zaujímavé, iné, ukrytú myšlienku, ktorá donútila diváka zamyslieť sa. Musím ale potvrdiť, nuž, bolo ich pár aj takých, v ktorých sa musel človek naozaj
zamyslieť nad pointou predstavenia alebo aj nad tým
„čo tým chcel básnik vôbec povedať?!“ Každopádne
ochotníci majú u mňa obrovský obdiv, či už za snahu vystúpiť vôbec pred ľuďmi s niečim vlastným alebo za to samotné herecké prevedenie. Práve na tomto
festivale sa mi páči, že nejde o to, kto sa umiestni alebo kto postúpili na celoštátne kolo, ide o tú prajnosť
medzi jednotlivými súbormi a hlavne o to, že ochotníci nerobia predstavenia a celkovo umenie kvôli peniazom, ale kvôli záujmu, radosti a zábave. Na záver,
by som sa chcela poďakovať za účasť a súčasťou Turčianskeho javiska 2018 s toľkými príjemnými zážitkami a skúsenosťami. Verím, že o rok bude tento festival
aspoň taký dobrý, ako tohtoročný.
Vanessa Teluchová

PRAX V TLAČIARNI
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MATURITNÉ PREDSTAVENIE
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N ÁJ D I Z H O D U

the BITCHES

Osoby a obsadenie: JULKA / Andrea Myslivcová; BEA / Andrea Maronová; ZUZA / Brigita Vrábeľová; VIKTÓRIA / Barbora Dorušiaková.
Pedagogické vedenie: Mgr. art. Michal Tomasy.
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Ako vplýva jedlo na človeka
Hoci sa nám to na prvý pohľad nezdá, ale to, čo zjeme, nás veľmi ovplyvňuje. Jedlo ovplyvňuje naše zdravie, psychiku i krásu.
Niektoré potraviny priamo vplývajú na našu psychiku a taktiež nám pomáhajú vylepšiť náladu. Spôsob stravovania je dôležitým činiteľom, ktorý veľmi
ovplyvňuje správne fungovanie psychického vývoja.
Preto ľudia s psychickým problémom by sa mali čo
najviac vyhýbať štipľavým a korenistým jedlám, ktoré
ich môžu podráždiť.
Fastfood
– Koláčiky, croissanty, šišky, či produkty rýchleho občerstvenia vplývajú negatívne na naše psychické zdravie.
– Konzumenti rýchleho občerstvenia majú v porovnaní s tými ktorí ho nejedia, o 51 % väčšiu pravdepodobnosť vzniku depresie.
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Banány
– Banány obsahujú tryptofán a na základe toho sa naše telo cíti pohodlnejšie a lepšie čelíme stresovým situáciám.
– Pôsobia upokojujúco na naše nervy.
– Denne sa proti depresiám odporúča zjesť jeden banán v doobedňajších hodinách.

Voda má pre život a funkciu organizmu nenahraditeľnú úlohu.
Čistá voda nám prospieva na trávenie, metabolizmus a taktiež na pleť.
Najväčšími nepriateľmi zdravého vzhľadu pleti sú
alkohol, káva, priveľa cukru, priveľa soli, údeniny…

Na postave a kráse nezáleží!
Ide o to, čo sa nachádza
vo vnútri každého z nás.

Dieta podľa postavy
Stravovanie: tento typ postavy by sa mal vyhýbať sacharidom, tučným mliečnym výrobkom, pečiva a nekvalitným tukom. Vhodné sú bielkoviny živočíšnej
formy, zelenina, ovocie a nízkotučné mliečne výrobky.
Charakteristika postavy: ramená širšie ako boky,
horná časť tela kratšia, plnšie prsia, nevýrazné boky.
Pohybová aktivita: Cviky zamerané hlavne na spevnenie brušného a chrbtového svalstva, rýchla chôdza,
pomalý beh, plávanie, bicyklovanie.

Stravovanie: tento typ postavy ma pomalší metabolizmus, preto by sa mal vyhýbať vyprážaným a tučným jedlám, tučným mliečnym výrobkom, alkoholu a nekvalitným tukom. Ale naopak pre túto postavu
bude vhodné ľahko stráviteľné jedlá, ovocie, zeleninu,
vlákninu, jogurty a zvýšený príjem pitnej vody.
Charakteristika postavy: ramená sú úzke, pás posadený nižšie, horná časť tela predĺžená, boky a členky
sú silnejšie.
Pohybová aktivita: kondičné športy ako beh, chôdza
alebo bicyklovanie pomáhajú schudnúť v dolnej časti tela. Vhodné je aj posilňovať hornú časť tela: chrbát,
ramená a paže.

Stravovanie: pre tento typ sú vhodné potraviny ako
je ovocie, zelenina, strukoviny, semiačka. Je dôležité mať dostatočný príjem zeleniny a bielkovín, hlavne ryby a mäso. Obmedziť by sa mali mliečne výrobky, biely chlieb, zemiaky, cestoviny a ryža.
Charakteristika postavy: širšie ramená, veľké poprsie, úzky pás, širšie boky a zadok…
Pohybová aktivita: pre formovanie postavy sa odporúča vytrvalostný šport.

Tradičné slovenské jedlá
Všade dobre doma najlepšie!
Tak to už jednoducho býva
a platí to najmä čo sa týka kuchyne.
Najtypickejším slovenským národným jedlom sú
bryndzové halušky so slaninou. Pre Slovákov znamenajú to, čo pre Japoncov suši a Talianov pizza. Sú to
halušky zo zemiakového cesta pomiešané s ovčím syrom-bryndzou, ktoré chutia najlepšie v tzv. kolibách
alebo salašoch.
Medzi slovenské múčniky, ktoré u starých mám vždy
rozvoniavajú sú koláče z kysnutého cesta alebo buchty
plnené lekvárom, makom, tvarohom alebo orechmi.
Ako záhryz k vínu alebo pivu sú obľúbené slané koláče, ako kapustník, oškvarkové i zemiakové pagáče.
Špecifickým slovenským destilátom je borovička pálená z borievky, slivovica či demänovka. Okrem destilátov je veľmi obľúbené najmä pitie piva.
Medzi tradičné polievky, ktoré k dobrému slovenskému obedu nesmú chýbať je kapustnica, cesnačka, fazuľová s párkom hovädzí alebo slepačí vývar.

Jednoduché
rýchle
recepty
Pizzové fornety
Ingrediencie
500 g lístkového cesta
2 ks cibule
4 strúčiky cesnaku
300 g šunky
4 ks taveného syru
kečup
vajce
koreniny
Postup
1. Pripravíme si suroviny
2. Cibuľu, cesnak, šunku,

syr, kečup a koreniny
zmixujeme
3. Cesto vyvaľkáme
a natrieme naň plnku
a kečup
4. Zabalíme cesto
a natrieme vajcom, vrch
jemne narežeme
5. Nakrájame na malé
trojuholníky
6. Pečieme pri teplote
200° C asi 20 min.

Zapekané rožky
Ingrediencie
10 ks rožkov
20 dkg tvrdého syra
3 ks vajec
1 ks cibule
slanina
1 PL horčice
1 PL kečupu
šunka
kukurica
Postup
1. Rožky si nakrájame
na polovice, odrežeme aj
konce, a vydlabeme stred
opačnou stranou varešky

2. Vydlabance si vložíme
do väčšej misy aj
s koncami rožkov
3. Pridáme nakrájanú
šunku, postrúhaný syr,
cibuľu, horčicu, slaninu
4. Pridáme surove vajcia
podľa potreby 1-2, aby bola
zmes vláčna
5. Premiešame. Zmesou
plníme vydlabané rožky,
potrieme ich vyšľahaným
vajcom a posypeme
strúhaným syrom
6. Dáme zapiecť na
cca 15-20 min.
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S S U Š
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S H D K
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Typy líčenia

Ladušky

Trblietavé, lesklé či metalické očné tiene dodajú
vášmu pohľadu priam okúzľujúcu iskru.
Tento typ líčenia z vás okamžite spraví
neprehliadnuteľnú kráľovnú každej párty.

Aj výtvarníci bodovali

Na celoslovenskej súťaži Kreativita mladých grafikov sa naši študenti opätovne umiestnili na popredných miestach a získali ceny: Kristína Zatloukalová
1. miesto v kategórii Obalový materiál, v tej istej kategórii získala 3. miesto aj Radka Kalajová. V kategórii Malé grafické formy získala 3. miesto Dominika
Cibrínová a v kategórii Voľná grafická forma sa Katarína Štefániková umiestnila druhá v poradí.
Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie práce!

Kristína Zatloukalová / Taška na darček
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Radka Kalajová / Hravý čaj
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14. marca 2018 druhá generácia skupiny Ladušky,
tento krát v zostave: Vanesa Raticová, Zuzana Motyľová, Stela Kubicová, Sára Brehovská, Sarah Kristína Novotná, Šimona Zrubáková a Barbora Šimová sa
zúčastnili XIV. ročníku celoslovenskej súťaže „Ruské
slovo“ v Košiciach.
Témou súťaže tento rok bola „Šíra ruská zem“ /
„Бескрайние русские просторы“. Preto sme vybrali pesničku skupiny Bravo/Браво „Moskovský bit“ /
„Московский бит“. Voľný preklad do slovenčiny znie
– Moskovský rytmus. Pôvodnú sólovú chlapskú verziu sme vymenili na dvojhlas a samozrejme pridali aj
choreografiu.
Výsledok – I. mesto v kategórii spev/SŠ!
Ďakujeme všetkým pedagógom, ktoré sa podieľali na
príprave vystúpenia – Mgr. Andrei Karcelovej a Mgr.
Nadežde Vojtkovej. Osobitne slova vďaky a nízku ruskú poklonu posielame Mgr. Dárie Čerpakovej, ktorá aj napriek tomu že tento ročník nevyučuje, bola
ochotná a vo svojom voľnom čase pomohla dievčatám
vyladiť dvojhlas.
Čo nás ešte čaká? V októbri 2018 sa ukážeme na VIII.
v poradí ročníku festivalu „Ruská pieseň nad Dunajom“, ktorý zas prejde v Trenčianskych Tepliciach.
A možno, zaspievame „Moskovský bit“ aj v Moskve…
Držte palce!

DOTYKY & SPOJENIA
14. ročník

18. – 23. jún 2018
DOTYKY A SPOJENIA JUNIOR
pondelok

20:00
Národný dom
Divadlo Astorka Korzo´90 Bratislava
Náš človek

11:00 Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha
Divadlo Andreja Bagara Nitra
HOAX

23:00
OC GALÉRIA MARTIN
Divadlo Petra Mankoveckého Bratislava
Strachopudi

18. jún

13:00
Dramaticky mladí
vyhlásenie výsledkov súťaže

Je to veľmi jednoduchý a rýchly spôsob ako zvýrazniť naše krásne oči. Najprv som použila jemný ružovy tieň, ktorým som pokryla celé viečko. Ďalej som koniec viečka zvýraznila bordovým tieňom, ale taktiež len jemne. A na
koniec od kútika viečka som naniesla zlate trblienky, ktoré dodali oku to krásne čaro.

Študovňa SKD

16:30Štúdio
Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica
Škvrny na slnku
18:30
Národný dom
Divadlo Lab VŠMU Bratislava
Belehradská trilógia
21:30Štúdio
Rádio Devín na cestách
Rozhlas v divadle, divadlo v rozhlase

utorok

16:00Štúdio
Mestské divadlo Žilina
Neznesiteľne dlhé objatia
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19:00
Dvorana Národného domu
Braňo Konečný
Divadelné fotografie
vernisáž výstavy

Očná linka dokáže zmeniť oči doslova na nepoznanie. Linky nie sú nevyhnutnosťou, avšak ak dokážete dobre odhadnúť ako ich naniesť a aké farby použiť, dodajú vašim očiam jas a žiarivosť, zvýraznia ich a vo vyššom veku dokážu vytvoriť mladistvejší dojem.

19:30

otvorenie festivalu
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Jánošík

Národný dom

23:45Štúdio
SkRAT Bratislava
Rozlúčka s pohybovým aparátom

20. jún
16:00
Divadlo Aréna Bratislava
#dubček

streda
Národný dom

19:00Štúdio
Štátne divadlo Košice
Znovuzjednotenie Kóreí
23:00
OC GALÉRIA MARTIN
Divadlo Petra Mankoveckého Bratislava
Strachopudi

21. jún

Tento typ líčenia je veľmi nežný a zaroveň sladký. Rúžovým tieňom spolu s bielym osviežite celkový váš look. Pôsobí veľmi pokojne, predovšetkým vo svetlejších odtieňoch.

piatok

15:00 a 19:00
Štúdio
Slovenské národné divadlo Bratislava
Krotká
17:30
Národný dom
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Kráľ Ubu
22:30
Národný dom – javisko
o. z. per. ART v spolupráci s Divadlom
Astorka Korzo´90
Pľúca

23. 6. 

HLAVNÝ PROGRAM
19. jún

22. jún

štvrtok

17:00Štúdio
Slovenské komorné divadlo Martin
Úklady a láska

sobota

14:30
Národný dom – javisko
o. z. per. ART
v spolupráci s LOĎ – Divadlo v podpalubí
Vytrvalý dážď
18:00Štúdio
ukončenie festivalu
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Európa v korešpondencii

DIVADELNÉ NÁMESTIE – PÓDIUM
19. jún

utorok

22:00
Slovenské komorné divadlo Martin
Fouché!!!
koncert

streda

22:00
Studio ALTA Praha
Potmehúd

štvrtok

22:00
Adriena & Friends a Andrea Bučko
koncert

22. jún

piatok

22:00
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica
Ghost / Prízrak

23. jún

18. jún

pondelok

9:00 a 11:00
Odivo
Aero
batolárium (1,5 – 3 r.)

Štúdio

19. jún

utorok

9:30Štúdio
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Nádherný utorok

20. jún

streda

9:30Štúdio
Nové divadlo Nitra
Pinocchio

21. jún

štvrtok

9:30
Bratislavské bábkové divadlo
Príšerka Charlie

22. jún

Národný dom

piatok

9:30
Bábkové divadlo Žilina
Trafená hus

Národný dom

23. jún

sobota

9:30
Bábkové divadlo Košice
Sloník

Národný dom
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SPRIEVODNÝ PROGRAM PRE DETI

Divadelné námestie

19. jún

utorok

15:00
Divadlo Jančiči
Dary zeme

20. jún

20. jún

21. jún

PROGRAM PRE DETI

streda

16:00
Divadlo na hojdačke
TdPASLÍK

21. jún

štvrtok

16:00
Divadlo pod balkónom
Fónka a Tónka z Gramofónie

22. jún

piatok

15:30 a 17:30
Teatro Tatro Štúdio
Červená čiapočka
16:30
Bábkové divadlo Žilina
Škaredé káčatko

sobota

22:00
Art Music Orchestra, Spevácky zbor Lúčnice,
sólisti Kamila Magálová a Patrik Vyskočil
Cyrano z predmestia
koncert moderuje Roman Bomboš

23. jún
11:00
Dano Heriban
koncert pre deti
16:00
Kaprálikovci
Kozliatka a vlk

sobota

Redakčná rada

#SmartPrintShop

Predstavím Vám troch „bláznov“ ktorý sa postarali
o obsah tohto časopisu.

Ako prvou by som začala dievčaťom, ktoré
by sa dalo pomenovať aj ako milovníčka jedla.
Predovšetkým miluje koláče a proste všetko,
čo má obsah cukru minimálne 100 gramov cukru
na 100 gramov výrobku. Je to najmladší člen triedy
Radka Kalajová.
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Ako ďalšiou by som pokračovala dievčaťom
s linkami na očiach, ktoré sú na nej určite
pre každého známe. Je to naša usmievavá
Bianka Pavolková.

Push to Stop is how we see smart print production in
the future. It is based on networked processes and
intelligent machines that organize and work through
all print jobs independently. Completely autonomously.
The operator only intervenes if necessary. This is
invaluable because it frees you up to concentrate on
what really matters. Simply Smart.
A posledná som ja, Chantal Bachová. Ľudia ma
vnímajú ako človeka, ktorý neberie všetko až tak
vážne, robí si srandu z ostatných a ktorý sa neustále
nahlas smeje. Väčšinou ma počuť, aj keď to nie je
vždy najlepšie.

EUROPAPIER nám predstavil nový kreatívny papier PERGRAPHICA®
Výrobca papiera MONDI nám prostredníctvom zástupcov
predaja Jany Žlebkovej a Patrika Trégera predviedli ukážky
digitálnej tlače na vzorkách papiera PERGRAPHICA. Papier
sme použili aj na tlač obálok školského časopisu.

Tak a to by bolo všetko od nás.
Dúfame, že sa Vám páčil Náš časopis.
ŠKOLSKÝ ČASOPIS
Vydala Súkromná spojená škola Martin
školský rok 2017 – 2018, číslo 5
Redakčne pripravili študenti a pedagógovia školy
Papier na tento časopis dodala fy EUROPAPIER
Vytlačila Tlačiareň P + M TuranyHeidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH
Gutenbergring, 69168 Wiesloch, Deutschland
Telefon +49 6221 82-67456, www.heidelberg.com

Europapier Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava

