


EDITORIÁL
Milí čitatelia,
začítajte sa do prvého čísla Zverinca, ktoré v 
ročníku 2022/2023 vychádza v novom šate - vďaka 
novej grafičke tohto periadika, Liane Pavlíkovej z 
triedy Owls. Má pozmenenú štruktúru, ale aj ru-
briky. Nájdete v ňom zaujímavosti o tom, čo sa dia-
lo v škole a mimo nej na jeseň. Dozviete sa, ako 
prebiehala noc výskumníkov, čo je to voltíž, ale-
bo sa môžete začítať do EKO okienka, či sa poko-
chať nádhernými fotografiami Timona Gaála z 
kvarty Folks. Nakoniec sa môžte pobaviť na ko-
mixových anekdotách. Verím, že si každý z vás v 
ňom nájde to svoje. Prajem vám príjemné čítanie!
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NOC VÝSKUMNÍKOV
Dňa 30. 9. sa v Bratislave v Starej 
tržnici uskutočnil festival na podpo-
ru výskumu vedy v Európe zvaný NOC 
VÝSKUMNÍKOV. Keďže mám vedu 
rada, povedala som si, že sa tam pôj-
dem pozrieť. Neoľutovala som to. Ziš-
lo sa tu veľa vedcov z celého Sloven-
ska, ktorí nám prišli ukázať výsledky 
svojich výskumných prác. Okrem 3D 
tlačiarní nám ukázali zväčšovač pe-
nových cukríkov, auto riadené pohyb-
mi hlavy a ďalšie skvelé nápady. Ob-
zvlášť ma nadchol supervodič, ktorý bol 
zmrazený na -200 °C a levitoval nad 
veľmi silnou magnetickou dráhou. Nad-
chla ma aj umelá koža z gumy, na ktorej 
ste si mohli pomocou ihly a háčika vys-
kúšať zašívanie rán, čo nebolo také ľah-
ké, ako sa zdá! Pre silnejšie žalúdky sa tu 
dal dokonca podržať živý šváb madaga-
skarský, veľký asi ako polovica vašej 
ruky. Predstavovala ho pani, ktorá sa 
jeho výskumu venovala už dlhý čas. 
Najväčší záujem bol však jednoznačne 
o hlavné vystúpenie, na ktorom nám ved-

LYŽOVANIE NA JEDNEJ LYŽI

ci predviedli lietajúce prístroje podob-
né motýľom, vtákom a tučniakom. 
Vedci sa dlhým pozorovaním týchto 
živočíchov snažili úplne verne napodob-
niť ich pohyby a správanie. Tiež by som 
rada spomenula PICOBALLOON - son-
du, ktorá slúži na skúmanie ovzdušia. 
Bola navrhnutá a skonštruovaná 
šikovnými mladými stredoškolákmi.

Sofia Troppová, N
Máte radi vedu? Vyčkajte si na Noc výskumníkov budúci rok, možno sa uvidíme!

Ja rád snowboardujem, baví ma to, 
lebo vždy dopadneš iba na sneh. Vieš 
ísť rýchlejšie ako na lyžiach. Dobré je, že 
si vieš normálne sadnúť, nie na stranu 
ako na lyžiach. Výborné je aj to, že máš 
iba moonbooty a nie lyžiarky. Najlepšie 
je, že potom na podobnom princípe 
pracuje skateboard a surf, čiže ak vieš 
jedno, rýchlo sa naučíš ostatné. Na 
snowboardoch navyše môžme su-
per skákať. V jazde na snowboard 
nás výborne reprezen-
toval na OH Radoslav Židek.

Felix Kačaljak,  R

ROBÍME TO, ČO NÁS BAVÍWAU VEDA

NOVÝ ŠKOLSKÝ PODCAST!
Podcast 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Jeden týždeň vás bude čakať 
zábavná zložka s najnovšími aktualitami a ten druhý obohacujúce rozhovory.

Špeciálny hostia, absolventi či učitelia školy, ktorých vyspovedáme o ich úspechoch, 
zážitkoch alebo neobvyklých témach. Nové akcie na škole? Môžete si byť istí, že 
vám o nich prinesieme tie najpodrobnejšie detaily, porozprávame o témach týždňa, 
odpovieme na vaše otázky alebo vás oboznámime s najpopulárnejšími trendami.

Rozhovory s hosťami si pre vás prichystá Liana Pavlíková spolu s Petrom Steská-
lom. V zábavnej zložke sa vystriedajú Barbora Horská, Veronika Horská, Zoe 
Knox a Hana Luknárová. Našim motivátorom je nadšený učiteľ Michael Hanzalík.

Poslednú epizódu  si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=Vs2VwYHMyb8
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AKO TICHO KRIČÍ 
NAJHLASNEJŠIE

Posledné týždne sa na Slovensku otvárajú 
veľmi citlivé témy. Žijeme rôznymi tragé-
diami, najskôr nehoda na Zochovej, po-
tom streľba na Zámockej, ktoré otvárajú 
dané témy a spoločnosť v dobe kríz ešte 
viac polarizujú. Prečo je však dôležité 
o nich hovoriť? A čoho sú ukazovateľom?
 
V piatok 14. 10. 2022 som sa zúčastnila 
pochodu proti nenávisti voči LGBTQ+ 
komunite. Stretla sa tam mnoho 
prázdnych iskričiek nádeje – nachádza-
lo sa okolo mňa niekoľko tisíc ľudí 
plných lásky, napriek tomu som sa cí-
tila prázdno. V meste toľko ľudí, avšak 
ticho. Protest, ktorý bol hlasom prá-
va, komunikoval zo začiatku pošepky. 
Čo je na tom tichu najnebezpečnejšie? 
 
Ticho kričí najhlasnejšie. Predtým 
bola nemota a v nej sa zrodili posled-
né udalosti. Ticho značilo nezáujem 
o témy. Teraz bolo ticho počuť a hovo-
rilo o nespravodlivosti. Posledné roky 
boli náročné, ideme z krízy do krízy. 
A demokracia, nielen naša, si prechádza 
skúškou. Demokracia je typ politického 
zriadenia, systému alebo forma rozho-
dovania, ktorá v preklade znamená ľud 
a jeho vláda. Má rôzne princípy, medzi 
základnými sú aj výber reprezentantov 
slobodnými voľbami s pluralitou; právny 
štát (vláda zákona na základe zákona; 

ústava a ústavnosť) a zabezpečenie 
ľudských a občianskych práv a slobôd 
(rovnosť občanov). Na demokraciu 
ale potrebujeme dávať pozor.
 
Keď sa pozrieme na históriu a trošku 
ju rozanalyzujeme, vieme v nej nájsť 
modely, ktoré sa opakujú. Polarizovaná 
spoločnosť, chaos, nespokojnosť a ob-
dobia kríz vždy mali nejaké vyvrchole-
nie. Tragédie, akými sú i tieto dve, sa 
nestanú len tak zo dňa na deň. Pred-
chádza im dlhodobé nastavenie, ktoré 

v spoločnosti pretrváva. Nehoda na Zo-
chovej stojí na zamyslenie: Prečo ľudia 
pod vplyvom alkoholu šoférujú napriek 
tomu, že proti tomu existuje zákon? 
Prečo sme počuli v poslednej dobe a via-
cerých takých nehodách? K streľbe na 
Zámockej odborníci ponúkajú rôzne 
vysvetlenia. Niektorí hovoria o ko-
mentároch politikov, iní o psychickom 
zdraví na Slovensku, ďalší o nebezpečno-
sti online priestoru. Nech sa snažíme 
dávať vinu na hociktorú stranu, vždy 
skončíme pri nejakom probléme, ktorý 
súvisí priamo s našou spoločnosťou. 
Nemáme vytvorenú dobrú záchytnú 
sieť pre psychické problémy. Nevieme 
kriticky preberať informácie. A naša 
vláda s parlamentom iba odzrkadľu-
jú preferencie väčšiny Slovenska.   
 
Problém nie je iba v zákonoch a pravi-
dlách, problém je v nastavení spoločno- 
sti. Keď sa zmení napr. hranica legálneho 
pitia alkoholu, nezmení sa počet nehôd 
spôsobených ľuďmi v strednom veku. 
Keď sa napíše jeden status, nezmení 
to odrazu preferencie celej krajiny.
Tieto témy je dôležité stále sledovať 

a uvažovať nad tým, ako sa riešia. Mali 
by sme sa zamyslieť, kde sa stala chy-
ba a čo sa dá zmeniť. Kriticky hodnotiť 
informácie, sledovať, čo sa deje okolo 
nás, počúvať názory ostatných a nebáť 
sa povedať ten svoj, no aj dávať po-
zor na seba a svoje zdravie. Ako zazne-
lo vo viacerých príhovoroch v októbri, 
nemôžeme stratiť teraz nádej, nemôže 
prepadnúť hnevu, pretože ten spôsobu-
je iracionálne rozhodnutia a naďalej po-
larizuje spoločnosť. Neodpovedajme 
nenávisti nenávisťou. Hlavne je dôležité 
sa navzájom tolerovať, zaujímať sa 
jeden o druhého a v aktuálnom bode, 
keď intolerancia víťazí, sa zamyslieť 
nad tým, ako správne využiť náš hlas a 
začať rozmýšľať o váhe a dopade slov. 
Naša demokracia totiž nie je samo-
zrejmá ani statická, je veľmi dynamická 
a na to, aby sa jej princípy dodržiava-
li, musíme do nej každý deň pozitívne 
prispievať. Preto ju potrebujeme stále 
rozvíjať a podporovať otváraním tém, 
diskutovaním a snahou posúvať sa.
 

Hana Baťová, V

AKTUÁLNE TÉMY OČAMI ŠTUDENTOVAKTUÁLNE TÉMY OČAMI ŠTUDENTOV AKTUÁLNE TÉMY OČAMI ŠTUDENTOV
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V

HOMOSEXUALITA
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Jednou z najaktuálnejších tém rozobe-
raných nielen v politike, ale aj v bežnom 
živote, je téma sexuálnej orientácie a ro-
dovej identity. Touto témou sa zaoberá 
množstvo odborníkov, ale diskutujeme 
o nej aj nezáväzne počas všedného dňa. 
Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme sa 
vedeli k tejto téme správne vyjadrovať 
a mali pripravené základné informácie.

Je nevyhnutné v prvom rade zdôraz-
niť, že pojem rodová identita nie 
je synonymom slova sexualita, či 
pojmu sexuálna orientácia. To, ako 
sa človek cíti a prezentuje sa totiž líši 
od toho, kto danú osobu priťahuje. 

Pri téme sexuálnej orientácie, čo sa týka 
komunity LGBTI, je jedným z najbežne-
jších pojmov homosexualita. Slovom 
homosexualita sa označuje príťažlivosť 
medzi ľuďmi rovnakého pohlavia ale-
bo rodu. Dnes je, bohužiaľ, mnohými 
ľuďmi odsudzovaná ako „abnormali-
ta“, pričom naopak heterosexualita je 
nimi označovaná za „normálnu“. No 
podľa slov známej spisovateľky Dorothy 
Parker, heterosexualita nie je normál-
na, je len bežná. Sexuálna orientácia je 
stále do hĺbky skúmaná vedou, samot-
ní vedci nevedia dnes s istotou pove-
dať, prečo sa pri ľuďoch vyskytuje. Ved-
ci však vedia dnes s istotou deklarovať, 
že homosexualita nie je chorobou. 
Nemala by byť preto odsudzovaná 
ako niečo, čo „nie je v poriadku“. 

Odborníci taktiež zistili, že homosexu-
alita nie je voľbou. Niektorí ľudia však 
tvrdia, že keď človek môže objaviť 
svoju sexuálnu orientáciu až v zrelom 
veku, musel si túto cestu vybrať sám. 
Pre argument o danej situácii existuje 
ale vysvetlenie. My ľudia sme na ces-
te objavovania samých seba každý deň 
po celý náš život. Tak, ako objavujeme 
naše črty a charakteristiku, skúmame 
denne aj našu sexualitu. Je preto úplne 
v poriadku, ak človek vo veku tridsia-
tich rokov zistí, že ho priťahujú oso-
by toho istého pohlavia, akým je on. 

Ďalej sú dôležitými pojmami slová ako 
gej a lesba. Gej je pojem označujúci ho-
mosexuálneho muža, lesba je zase po-
jem pre homosexuálnu ženu. Častokrát 
sa ale v iných jazykoch môžeme stret-
núť s pojmom gej – gay – ako so slo-
vom označujúcim homosexuálnu 
osobu bez ohľadu na jej pohlavie.

Nie každý v dnešnej spoločnosti dokáže 
akceptovať inakosť druhých aj napriek 
tomu, že danú skutočnosť nemôžu 
zmeniť. Zamysli sa, či už sám alebo 
s priateľmi a rodinou, s učiteľmi či rô-
znymi odborníkmi, ako sa môže cítiť 
človek, ktorého inakosť jeho okolie 
odmieta akceptovať. Vieš si predstaviť, 
že by Ťa Tvoje okolie nerešpektovalo?

Ako by si sa cítil Ty?
Alica Schostoková, M
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MÔJ SUPER-ŠPECIÁLNY RECEPT
JABLKOVÉ PITÉ

Cesto 
•     250 g hrubej múky 
•     80 g masla
•     40 g práškového cukru
•     1 balíček vanilkového cukru
•     1/2 balíčka kypriaceho prášku 
•     2 lyžičky citrónovej kôry
•     100 ml mlieka 
•     1 vajce
•     štipka soli
•     vajce na potretie 

Plnka
•     3/4 kg postrúhaných jabĺk
•     100 g cukru
•     1 lyžička mletej škorice
•     60 g strúhanky

Postup:
1. Do múky pridáme zmäknuté maslo, cukor, vanilkový cukor, kypriaci prášok, 
postrúhanú citrónovú kôru, soľ, vajce, vlažné mlieko a vypracujeme krehké cesto.
2. Ak sa cesto príliš lepí, tak treba pridať viac múky. 
3. Na konci miešania by cesto malo byť hladké.
4. Cesto rozdelíme na dve polovice a na pomúčenej doske ho vyvaľkáme na veľkosť 
väčšieho plechu. Keďže je cesto krehké, pomôžeme si valčekom, na ktorý cesto opatrne 
navinieme a takto prenesieme na vymastený plech.
5. Očistíme a nakrájame jablká, pridáme k nim cukor, škoricu, strúhanku a mletú škori-
cu.
6. Plnku nasypeme na cesto, pokryjeme druhou časťou cesta a natrieme vyšľahaným 
vajcom.
7. Pečieme 30 min vo vyhriatej rúre na 180 °C do zlatista.

Lukáš Dzurilla, P

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME
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Umelecká fotografia - forma moderného 
umenia. Dnes už nikto z nás nepochybu-
je o tom, že umelecká fotografia je ume-
nie, ktoré odráža kreatívnu víziu fotogra-
fa ako umelca. Takýchto umelcov máme 
aj na našej škole. V minulom školskom 
roku sme vám prostredníctvom Zverin-
ca predstavovali práce kvartána Michala 
Macháčka, ktorého téma Makro zobra-
zovala úžasný svet prírody pod lupou. 
V tomto roku vám budeme postupne 
predstavovať práce kvartána Timo-
na Gaála z Folks, ktorého fotografie už 
začínajú konkurovať tým od dospelých, 

čo často ilustrujú webové príspevky či 
knihy. Svoje umelecké zábery na rôzne 
témy verejne prezentuje aj na vlast-
nom instagramovom účte. V štyroch ča
stiach Vám sprostredkujeme štyri rôzne 
témy. Prvou sú tie najpozoruhodnejšie 
pohľady na naše hlavné mesto. Timon, 
ďakujeme za Tvoje fantastické zábery!

Redakcia

Instagram: 
https://www.instagram.com/timon_gaal/

UMELECKÁ FOTOGRAFIA
FOTOGALÉRIA - TIMON GAÁL, F

https://www.instagram.com/timon_gaal/


VÝLET DO LONDÝNA
Tento výlet sa začal v piatok 7. 10., keď 
sme sa ja, moja sestra, môj ocino a ďalší 
traja kamoši vybrali do Londýna kvô-
li tomu, aby sme si pozreli a užili NFL 
zápas New York Giants proti Green 
Bay Packers. Prvé, čo sa dialo v piatok, 
bol budíček o 4:30 ráno, aby sme stih-
li lietadlo. Keď sme pristáli v Anglicku 
a prešli vlakom do Londýna, konečne 
sme si vydýchli. Ubytovali sme sa v hoteli 
a išli sme už v ten deň na prvý futbalový 
zápas. Bola to 2. anglická liga, ktorá je 
hneď po 1. anglickej lige Premier League. 

Zúčastnili sme sa výborného zápasu 
medzi Queens Park Ranger a Reading. 
Pred zápasom som si kúpil aj dres Queens 
Park Rangers a moja sestra si kúpila ich 
čiapku. Zápas som si maximálne užil, 
asi aj vďaka tomu, že som tam bol s 
dobrým kamošom Andrejom. Síce to bola 
druhá liga, ale futbal bol krásny a ešte 
krajšia bola atmosféra. Po zápase sme sa 
presunuli metrom do hotela a išli spať. 

Ďalší deň sme znova išli na futbal, ten-
tokrát to bol 2. ligový zápas medzi 
Millwallom a Middlesbroughom. Tento 
zápas sa mi tiež veľmi páčil, aj keď na 
začiatku trochu zmätkovala stráž šta-
dióna a poplietli vchody pre divákov. Po 
zápase sme sa ešte pomotali po Londýne. 

V nedeľu prišiel čas na NFL zápas New 
York Giants vs Green Bay Packers. Zno-
va sme sa premiestnili metrom a prišli 
k futbalovému štadiónu Tottenhamu 

Hotspurs. Pred štadiónom stáli tisícky ľudí. 
Pretlačili sme sa cez dav, prešli cez turni-
kety a vošli na štadión. Ten prvý pohľad 
ma ožiaril. Štadión bol nádherný a veľký, 
bolo tam už vtedy veľa divákov. Síce bolo 
ešte 30 minút do začiatku zápasu, ale aj 
tak fanúšikovia už kričali a spievali. Keď 
sa zápas začal, štadión bol už plný, a ešte 
viac a silnejšie kričalo tých vyše 60 000 
divákov. Všetci podporovali svoj tím. 

Ja som predtým nikdy na americkom fut-
bale nebol, a preto to bolo pre mňa tak 
čarovné. Fandil som Green Bay Packers 
a mal som na sebe ich šiltovku a tričko. 
Celý zápas bol skvelý. Aj keď bol asi 3,5 
hodinový, ani jedna minúta nebola nud-
ná. Keď bol nejaký touchdown alebo 
skvelé zastavenie útočiaceho hráča, celý 
štadión kričal a tlieskal. Vyzeralo to, že si 
každý jeden z tých vyše 60 000 fanúšikov 
ten zápas užíval. Keď zápas skončil, tak 
sme sa na štadióne pofotili a išli opäť 
do hotela. Tam ma Andrej naučil sk-
ladať Rubikovu kocku a išli sme spať. 
Posledný deň sme už len išli na pár hodín 
do obrovského múzea, ktoré malo tri 
veľké poschodia. Pozreli sme si veci, 
ktoré nás oslovili - ja s Andrejom sme 
išli na simuláciu letu stíhačiek, čo bolo 
zaujímavé a náučné. Nakoniec sme ces-
tovali vlakom na letisko a odtiaľ lete-
li späť do Bratislavy. Som veľmi rád, že 
ma ocino zobral na takýto skvelý výlet, 
a určite si to chcem niekedy zopakovať. 

Bruno Michael Kraner, P

FOTO: https://www.istockphoto.com/vector/london-city-skyline-gm638462298-114488643
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DEVÍNSKA KOBYLA - EKOEXKURZIA
Po stretnutí a premiestnení sa k Slo-
vanskému nábrežiu, blízko pri Prístave 
Devín, sa ekoexkurzia začala. Janka 
s Barborkou si pripravili úvodné slová 
o biotopoch a o tom, ako chrániť lesy. 
Rozdelili sme sa do skupín, aby sme mohli 
vytvoriť prezentácie o biotopoch, ktoré 
sme videli: lužné lesy, mokrade, dubové 
a hrabové lesy, bukové lesy a xerofilné 
lesy. Keď sa všetci zoznámili s pravid-
lami, ako neničiť prírodu, nastal čas 
vstúpiť do prvého biotopu, lúžné lesy. 

Pri lesnej ceste bolo vidieť mokrade, 
druhý biotop, a veľmi pekné rastliny, aj 
keď väčšina sa nestíhala pozerať okolo 
seba práve kvôli tomu, že cítili, ako im 
omŕzajú prsty na rukách. No tí, ktorí sa 
dobre pripravili na štvrtkové počasie, 
mohli vidieť pohľad na Dunaj a jeho 
mŕtve rameno. O niekoľko minúť ne-
skôr sme sa dostali k Železnej opone. 
Popri celej ceste nás sprevádzali infor-
mačné tabule, kde sa písalo o histórii 
a o hlavných informáciách o danom 
biotope. Nezabudli sme ani na pitný 
režim a prestávku na jedlo, a tak sme 
sa aj zoznámili s lokálnym obchodom. 

Ako sme pokračovali v ceste lužný les 
a mokrade sa pomaly začali vymieňať 
s dubovými, hrabovými a xerofilnými 
lesmi. Počas cesty nastalo nečakané 
teplo, a tak sa omrznuté prsty vymeni-
li s potom na chrbte. Prešli sme popri 
budove, kde napísal Anton Bernolák jed-

nu z jeho básní, a naše oživenie chôdze 
bolo predčasné spievanie vianočných 
pesničiek. Ďalekohľad nemohol chýbať 
ako časť spoznávania prírody. V dubových 
a hrabových lesoch bolo veľa rôznych stro-
mov a listov, až sme boli prekvapení a Janka 
nám o niektorých s radosťou povedala viac. 

Štyri hodiny po stretávke na autobusovej 
zastávke sme už videli chodník, ktorý viedol 
k rozhľadni. Zložili sme batohy z chrbtov 
a vydali sa po schodoch až na vrch, kde 
príjemne pofukoval vietor. Niektorí sa pre-
konali a išli na vrch, aj keď ich pochytil veľký 
strach z výšok. Po krátkej pauze sme sa išli 
pozrieť do betónových bunkrov, v ktorých 
sa kedysi uskladňovali jadrové hlavice. 
Bunkre sa zdali ako nekonečné s via-
cerými vstupmi. Dodnes tam zostali ne-
jaké pozostatky ako technické súčiastky. 
Cestou k Domu kultúry v Dúbravke 
sme prechádzali cez piaty biotop, bu-
kové lesy, cez ktoré jemne presvitova-
li lúče svetla. Už bolo vidieť začínajúcu 
únavu, a tak sme rýchlo dorazili k Domu 
kultúry, tam si zapriali pekný zvyšok dňa 
a následne každý išiel svojou cestou.

Prešli sme si blatom, lesnými cestičkami, 
112 schodmi, jedenástimi kilometrami, 
a nielenže  sme si túto exkurziu na Devínsku 
Kobylu užili, ale prežili to aj tí so strachom 
z výšok, dokonca aj moje biele tenisky.

Liana Pavlíková, O 

. 

Dňa 22.  9. 2022 sa celá trieda Owls vybrala s Jankou Šutriepkovou a Barbor-
kou Ulrichovou na ekoexkurziu na Devínsku Kobylu, najvyšší vrch Bratislavy.

NÁŠ PESTRÝ ŠTUDENSKÝ ŽIVOT
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PESTRÝ ŠTUDENSKÝ ŽIVOT NA 
BAJKALSKEJ

Už prichádza november a prešli už skoro 2 mesiace od začiatku školského 
roka. Takže preto tu zhrniem všetko, čo sa udialo za tieto 2 mesiace.
5. september
Bol prvý deň školy pre nových prvákov An-
chors a primánov Negotiators. Spoznali 
svojich budúcich spolužiakov a učiteľov.

7-9. september 
Išli primáni do ŠVP, kde mali šancu 
lepšie sa spoznať a zoznámiť sa. Ako 
dozor sa zúčastnili Lucka a Michal.

23. september
Oslava 30. výročia založenia školy. 

12.-15. september 
Zúčastnili sa Voices a Jays letného turi-
stického kurzu. Splavili Hron, prešli z Chop-
ku na Ďumbier , zdolali 35km na bicykloch 
v Nízkych Tatrách a boli aj vo wellness. 
Zúčastnili sa Dano, Števo, Drahu a Miro.

21. september 
Vyšla trieda Pets na návštevu Trenčian-
skeho hradu a ďalších zaujímavostí tohto 
mesta. Zúčastnili sa Michael a Miro.

30. september 
Mali Sparks stužkovú, ktorú si aj sami 
zorganizovali.
6. október
Si 32 študentov našej školy prebralo cenu 
za DofE.

8. október
Mala trieda Dots stužkovú, ktorú si aj 
sami zorganizovali.

11. október
Trieda Negotiators si pripravila pre 
rodičov slovenský projekt a odprezen-
tovali ho.

15. október 
Mali Crickets stužkovú, ktorú si aj sami 
zorganizovali.

17.-19. október
Words sa zúčastnil ŠVP, kde nacvičova-
li projekt. 

22. október
Trieda Rays si pripravila takú malú 
súťaž k Svetovému dnu bez áut, 
ktorú vyhrala trieda Upgrades.

29. október
Trieda Hikers v rámci dejepisu navštívi-
la areál bývalého rímskeho osídle-
nia Carnuntum v rakúskej 
obci Petronell. Ako dozor sa 
zúčastnili Eva B. a Lucka O.

Počas septembra a októbra 
sa triedy Mice, Zingers a Owls 
zúčastnili rôznych ekoexkurzii.
 
Ps. Fotky ku niektorým týmto ak-
ciám a výletom si môžete pozrieť 
na sociálnych sieťach našej školy.
 

Zoe Knox, F
 

NÁŠ PESTRÝ ŠTUDENSKÝ ŽIVOT NÁŠ PESTRÝ ŠTUDENSKÝ ŽIVOT
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VOLTÍŽ
Čo je voltíž?
Voltíž je gymnastika alebo akroba-
cia na koni. Zo začiatku sa pri učení 
cviky robia v kroku, skúsenejší špor-
tovci cvičia už na cválajúcom koňovi.

Čo všetko zahŕňa trénovanie voltíže?
Trénovanie voltíže sa skladá z troch 
hlavných častí: gymnastiky, silových tré-
ningov a priamo tréningu na koňoch. 
Mám rôzne tréningy, ktoré sa samo-
statne venujú každej časti. Tréningy, 
kde trénujeme iba gymnastiku a rôzne 
triky na zemi, aby sme ich neskôr vedeli 
urobiť aj na koni. Potom mám kondičné 
tréningy, lebo na to, aby sa vedel človek 
vytiahnuť na pohybujúceho sa koňa a na 
to, aby sa udržal v konkrétnych cvikoch 
potrebuje byť  dostatočne silný. Tak-
tiež sa musím vedieť pred a po tréningu 
o koňa postarať, vyčistiť ho, osedlať, 
nauzdiť, prípadne v lete osprchovať. 

Čo sú negatíva tohto športu?
Voltíž je časovo dosť náročný šport. 
Nenecháva až tak veľa času a priesto-
ru na iné krúžky alebo aktivity, teda to 
nie je úplne vhodné pre každého. Tak-
tiež pri trénovaní voltíže je aj určité 
riziko úrazu. Človeku sa môže stať, že 
spadne z koňa, že nie je úplne napnutý 
pri cviku, a tak sa na koňovi neudrží, 
niekedy sa dokonca kôň len splaší a vte-

dy môže dôjsť k nejakému úrazu. Ja 
mám napríklad z voltíže často modriny. 

Čo máš najradšej na tomto športe?
Určite kolektív. Ja už asi šiesty rok 
trénujem s mojimi trénermi, čiže sú 
ako moja druhá rodina a je to s nimi 
niekedy super sranda. Taktiež je jed-
ným pozitívom kontakt s koňmi. Ja 
mám veľmi rada kone, čiže je to jeden 
z dôvodov, prečo rada trénujem voltíž.

Máš nejakých idolov vo voltíži?
Áno, dvoch. Jedným je Francúz Lambert 
Leclezio, štvornásobný majster sveta, 
a druhá je tiež Francúzka Manon Moutin-
ho, tohtoročná majsterka sveta v ženách.

Na aký svoj úspech si najviac pyšná?
Je ich viacero, ale ja som na seba najmä 
pyšná kvôli tomu, že som s voltížov vy-
držala. Mala som totiž určitú fázu, keď 
som chcela prestať trénovať, ale som 
veľmi rada, že som ostala. Taktiež som 
pyšná na to, ako tvrdo som na sebe 
v posledných dvoch rokoch pracovala. 
Predtým som voltíž nebrala tak vážne 
a trochu som trénovanie flákala. Čiže 
som pyšná najmä na svoj vlastný pokrok 
a  čo sa týka pretekov som pyšná, že som 
sa nominovala na medzinárodné preteky, 
že som pretekala v Maďarsku a v Rakú-
sku a na rôznych ďalších pretekoch.

Rozhovor so žiačkou z triedy Folks, Barborou Baranovičovou, ktorá sa už dlho venuje 
športu voltíž, a v tomto článku nám vysvetlí, čo si máme pod týmto pojmom predstaviť.

A čo je tvoj cieľ do budúcna?
Rada by som sa nominovala na maj-
strovstvá sveta juniorov, ktoré sa majú 
konať toto leto v Švédsku.

Tak veľa šťastia!
Rozhovor viedla Dorotka Takáčová, F

ŠPORTUJEME, ŠPORTUJETE, ŠPORTUJÚ ŠPORTUJEME, ŠPORTUJETE, ŠPORTUJÚ
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EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA
Európska únia predstavila svoju Zelenú 
dohodu (známa je aj pod anglickým náz-
vom Green Deal) v decembri 2019 a odvte-
dy pracuje na jej spresňovaní a realizácii.

Medzi cieľmi Zelenej dohody sú: 
·      nulové čisté emisie 
skleníkových plynov do roku 2050;
·      hospodársky rast, ktorý nebude 
závisieť od využívania zdrojov;
·      nezabudne sa na žiad-
neho jednotlivca ani región.
Toto je možné dosiahnuť okrem iného:
·      efektívnejším využívaním energie;
·      neutrálnou výrobou energie;
·      znížením čistých emisií skleníkových 
plynov do roku 2030 aspoň o 55 %.

Ale cieľov a prostriedkov je oveľa viac.
Prečo si vlastne EÚ stanovila tieto ciele 
a v takomto dlhom časovom horizonte? 
Boli vydané s takým predstihom, aby 
bolo dosť času na splnenie všetkých 
cieľov. Keď sa s niečím príliš ponáhľaš, 
viac to stojí, lebo rýchlo hľadáš materiály, 
pracovnú silu, projekty, plány... Plány 
urobené takto dopredu znamenajú viac 
času na všetko. Ale nevedno, či dosť.

Že to EÚ s týmto plánom myslí vážne 
dokazuje aj to, že plánovaná cena je 1,8 
bilióna eur z plánu obnovy. Tieto pe-
niaze sú časťou pomoci krajinám po 
pandémii Covid 19. Tieto plány zahŕňa-
jú zmenu typov energie na zelenú, 
ako napríklad v krajinách, kde je veľa 
energie vyrobenej z uhoľných ele-

ktrárni (Poľsko), buď zrušia elektrárne 
úplne, čo by boli obrovské škody na 
ekonomike, alebo významne zredukujú 
emisie, či uhoľné elektrárne nahradia.

Na Slovensku máme problém aj s nad-
mernou produkciu odpadu. Čo sa dá 
urobiť, aby sme redukovali množstvo 
odpadu? Možností je mnoho, napríklad:

·     nakupovať v bezobalových ob-
chodoch (obchody, ktoré nepredá-
vajú tovar v plastových vreckách);
·      keď už nakupovať v plastových vre-
ciach, tak v biologicky rozložiteľných;
·      samozrejme, triediť odpad s 
cieľom mať čo najmenej netrie-
deného komunálneho odpadu;
·     zbierať odpad z okolia (toto 
je čisto dobrovoľné, takže 
neočakávajte žiadne peniaze).

Každá krajina má vlastné ekologické 
problémy ako Poľsko a Slovensko. Pre-
to sa pracuje stále na nových rieše-
niach. Cieľ je však spoločný – udržateľné 
životné prostredie pre všetkých. 

Leo Lörinc, P

Zdroje:
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / i n f o / s t r a t e g y / p r i o r I -
ties-2019-2024/european-green-deal_sk (23.10.2022)

BEZOBALOVÝ OBCHOD

UHOLNÁ ELEKTRÁREŇ

EKO OKIENKO EKO OKIENKO

17 18FOTO: Bezobalový obchod: https://cdn.webnoviny.sk/sites/3/2020/01/gettyimages-1096558400-640x427.jpg FOTO: Uholná elektráreň: https://iea.imgix.net/1f05e7ce3c0d433ca4736525d97c34d0/shutterstock_
210379843.jpg?auto=compress%2Cformat&fit=min&q=80&rect=468%2C0%2C3744%2C3744.jpg
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FOTO: https://www.vecteezy.com/vector-art/1331268-happy-halloween-from-the-spooky-castle

Hanus Alexander, K
Bol to krásny deň,
Keď sa zrodil tento peň. 
Narodil sa v lese,
Ale rodičia boli v strese.

Bolo to tým,
No, na toto nevytvorím rým.
Bolo to preto,
Že okolití ľudia pozerali naňho upreto.

O pár rokov potom,
Bol z neho pekný dub.
Písal básničky o tom,
Ako mu vypadol zub.

No tragédia nastala,
Prišiel človek so sekerou.
Úder silný ako prasa,
V továrni je aj s rodinou.

Laura Rodriguez, K:  O duchovi
Bol raz jeden strašidelný duch,
kto ho videl, prestal dýchať vzduch.
No raz strašidelný prestal byť,
nemohol už ľudí vystrašiť.

Schopnosť strašiť stratil ten duch preto,
lebo nebol vonku celé leto.
Chýbali mu vitamíny C a D
a bol na tom strašidelne zle.

Všetci jeho verní kamaráti
netopier, vlkolak aj ježibaba
dúfali, že schopnosť sa mu vráti,
hoci tá ich nádej bola chabá.

Žiaľ, zlá predtucha sa naplnila.
Celý spolok príšer teraz žiali,
keď duch, čo ho opustila sila,
rozplynul sa ako oblak pary. 

Stela Gáliková, K
Všetci doma, potichu, 
no prečo? Nikto nemá potuchu. 
Asi preto, že je Halloween, 
tu teraz niet žiadnych kvetín. 

Namiesto kvetín sú tu tekvice, 
roztrúsili sa na všetky ulice. 
Upíri, Ježibaby i iné bytosti, 
chodia po uliciach strašiť domácnosti. 

V niektorých rodinách 
sa blízki stretnú, 
hovoria si o novinách, 
aj vychutnajú si večeru. 

Pozerajú sa na tekvice, 
strašidelná atmosféra. 
Tekvicami zaliate ulice, 
je to všetko len vtipná hra? 

Rebej Martin, K
Husák a Hanibal spolu kujú plány, 
ako deti z Keepers zosadiť z vlády. 
Už nechcú byť utláčaní, už toho bolo 
dosť, 
Hanibal vraví, že dbá na slušnosť. 

Chcú zostrojiť strašidlá veľké!
Že vraj, tak to videli v telke.
Ich nápady sú hrôzostrašné, 
musia už krotiť vášne. 

Nie všetky. Niektoré sú fakt dobré, 
viete aké? 
Že vraj urobia tekvice modré,
... také! 
Keepers na to prišli, 

no nie v čas! 
žalúdkami tekvíc zišli, 
už nestretnú sa zas. 

HALLOWEENSKE BÁSNE
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Hudecová Lenka, K
Keď netopiere nám už lietajú nad hlava-
mi, 
vieme, že len zle bude s nami. 
Kukučkové hodiny polnoc bijú, 
strašidelný šramot vydávajú.

Tu sa zjaví čarodejnica či duch,
dvere sa samé zatvoria, buch! 
Párty duchov sa začína, 
obraz ako z hororového sna. 

Všetky tekvice už ožívajú, 
strašidelné oči im svietia, 
aj svetlá sa zhasínajú, 
aj zvuky sa ozývajú z podkrovia. 

Do toho začína búrka, 
bude s nami zle! 
Rozlúč sa s nami mamička, 
duch nás zubami rozdrape. 

Dubovská Tatiana, K
Po uliciach sa v noci prechádza čierna 
postava, 
pri Aničkinom dome vždy postáva. 
Ľuďom sa v noci záhadne ruky lámu, 
na stole objavia drogu neznámu. 

Bol Halloween všade samé ozdoby, 
postava si už cez deň chystá okovy. 
Nastala noc, mesiac v splne, 
na uliciach tmavo, temne.. 

Vo svetle sa zjaví on, 
ani nehľadá skrýš. 
Polnoc ohlasuje zvon
a dole otočený kríž. 

Muž sa krokom k domu blíži, 
už je pred dverami, 
Anička odpadne, leží, 
našli ju ráno v hlave s dierami.

Minčík Anton, N
Videl raz Dracula chameleóna 
a hneď vedľa Napoleona. 
Chameleón bol červený 
a Napoleon zas farebný. 

Dracula sa však rozhodol, 
že si niekoho natrie na melón. 
Nevedel však kto bude prvý 
a tak išiel po poradí. 

Najprv chameleón, ten je určite prvý, 
hovorí si Dracula. 
Potom je Napoleon určite druhý, 
ako taká jahoda. 

Zjedol teda chameleóna 
a pár sekúnd nič nevidel. 
Potom už videl iba utekajúceho Napoleona, 
takže si už iba domov doletel.

Matej Baláž, N: Stretnutie Napoleona 
s Draculom 
Napoleon ľudí z mesta ženie, 
Vtom sa rakva zo zeme vysunie. 
Už pomaly otvára sa, 
Napoleon čuduje sa. 
 
Privolá si vojakov, 
Nakoniec rozkáže pohov. 
Z rakvy ozve sa len ´ahoj´, 
Napoleon hovorí si: „Bože môj!“. 
 
Z rakvy trčí veľká hlava, 
Ale to sa Dracula škerí. 
Napoleon pozor znova, 
Dracula naňho zuby cerí. 
 
Už z rakvy von letí, 
Nikto už ho nevidí. 
Napoleon mŕtvy leží, 
Vyhnal z mesta všetkých ľudí. 

Kaliská Barbora, K
Prebudím sa o polnoci, 
vyjdem von, nik na ulici. 
Idem ďalej so strachom, 
s tekvicovým lampiónom. 

Lampión mi spadol do rieky, 
už ma vedú mŕtvoly. 
Zázrak! Svetlo vidím, 
do obchodu s radosťou bežím. 

Za kasou vidím postavu, 
bližšie podídem. 
Omyl, to zombík papá nezdravú po-
travu, 
v panike rýchlo von idem. 

Rýchlo domov ponáhľam sa, 
postava s nožom predo mnou stála, 
nepodarilo sa mi vyhnúť sa, 
odvtedy sa mi veľmi zle spáva. 

Sobotová Sára, N: Anabel 
Anabel príde k nám  
okamžite kradne veci nám. 
Vražedný pohľad na nás hodí 
a spokojne si po Rokforte chodí. 
 
Bystrohlav ten nevie kde hlavu má 
no svoju bystrosť si od Anabely ukradnúť nedá. 
Slizolín ten s ňou určite spolupracuje 
odovzdal jej informácie kedy voľný hrad bude. 
 
Chrabromil je odvážny 
ide do boja za každej okolnosti. 
Ale stále je pri svojom boji vážny 
no však stratí svoje dlhoročné vedomosti. 
 
Bifľomor bohužiaľ Sedrika stratí 
do boja ísť ich ani nenapadne. 
Avšak tým bifľošom to ani nevadí 
všetci bohužiaľ umrú lebo na nich skriňa 

FOTO:  https://www.vecteezy.com/vector-art/6397434-halloween-background-with-foggy-forest-landscape-bats
 https://www.vecteezy.com/vector-art/3087674-fall-autumn-floral-and-leaves-background

FOTO: https://www.vecteezy.com/vector-art/3089810-black-cat-halloween-character 

FOTO: https://www.vecteezy.com/vector-art/6397434-halloween-background-with-foggy-forest-landscape-bats

Prichádza nám, deti, dážď,
oblečte si pršiplášť!
Dajte pozor na mláky,
nezabudni gumáky!

Pozri sa von, na ten dvor,
čo nám privial vietor z hôr.
Zafarbený každý list, 
leto už preč musí ísť.

O tom bola táto báseň,
už nám prišla pani Jeseň.

Zuzana Vedejová, P

LITERÁRNY A ODDYCHOVÝ CORNER LITERÁRNY A ODDYCHOVÝ CORNER

PANI JESEŇ
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Gajarská Amália, N: Masaker 
Všetko sa to začalo noc pred Hallowee-
nom, 
rodičia doma spali opitý vínom.        
Deti zatiaľ pozerali na poschodí telku,     
potom náhle dostali chuť na pukance 
veľkú. 
 
Zišli dole do kuchyne, zapli mikro-
vonku. 
Potom náhle začuli desivý krik z vonku.  
S dupotom sa vrútili do spálne rodičov, 
rodičia však nespali v posteli v tvare 
kočov. 
 
Okno bolo rozbité museli z neho 
vypadnúť!
Alebo ich násilím odtiaľ vyhodili. 
Motorovej píle sa im nepodarilo uhnúť. 
Na polovicu sa obaja rozlomili. 
 
Mŕtvi ležia na ulici,
dolámané kosti. 
Vyzerajú ako mŕtvi pavúci,  
deti v sebe cítia strašne veľa zlosti .

Dominik Sekereš, N: Ako išiel Anciáš do hory 
Išiel raz Anciáš do hory. 
Hľadať pirohy. 
Ide, ide, lesom tmavým, 
s nápadom nevídaným. 
 
A na stromy pozerá, 
či pirohy nezbadá. 
Nevidí však žiadné pirohy 
a tak sa poberá ďalej do hory. 

Pekarovič Miroslav, N:  Balada Vetrov
Plaví sa ľodstvo, po nekonečnom mori, 
na lodiach pod palubou aj učenci Tóry.
Loď sa kolísa, doprava-doľava,
moreplavci spievajú: “Vetru Sláva!”

Dni i noci sa platia morom, 
občas sa zasmejú malým fórom.
Kapitánovi horí v ústach fajka, 
na pleci ho už týždne sprevádza čajka.

Jeden deň zastali- vietor prestal fúkať, 
tak použili kúzlo, kúzlo prastaré. 
Zaspievali Baladu Vetrov a vietor začal 
viať, 
hnal ich ako nikdy predtým... oči 
vypúlené.

Toto kúzlo, kúzlo prastaré,
hnalo ich šírim morom. 
Narazili na skalu a stalo sa niečo smutné, 
a boli odplavení aj so všetkým olovom.

FOTO:  https://www.vecteezy.com/vector-art/3057106-halloween-background-haunted-zombie-shadow-vector-illustra 
 tion

 I vošiel do lesa tmavého. 
A počul divné zvuky. 
I uvidel kostlivca škúľavého, 
ktorý bol bez ľavej ruky. 
 
A zľakol sa Anciáš potom, 
tak že utiekol hneď domov. 
I rozmýšľal často o tom. 
Škoda, že niet v lese pirohov. 

RECENZIA NA KNIHU
NORMAL PEOPLE

(SALLY ROONEY)
Normal People od Sally Rooney je za-
tiaľ tá najrealistickejšia kniha, akú som 
kedy prečítala. Je to kniha o dvoch „ka-
marátoch“, Marianne a Connell, ktorí 
sa poznajú ešte zo strednej školy. Con-
nellova mama robila upratovačku pre 
Marianninu rodinu no Connell a Ma-
rianne sa v škole vôbec nerozprávali. 
Connell bol populárny, školský futba-
lový hráč a Marianne bola úplný opak, 
osamelá a ešte aj veľmi privátna. Pos-
tupne však ako Connell chodil pre jeho 
mamu ku Marianne, sa medzi nimi stalo 
puto, ktoré ale medzi sebou chceli skryť.   
Keď skončili strednú školu, išli spolu štu-
dovať do Dublinu na tú istú univerzitu. 
Ich personality sa vymenia, takže Ma-
rianne je populárna a obdivovaná za-
tiaľ čo Connellovi príde ťažké spoznať 
nových kamarátov a je veľmi hanblivý. 
Počas ich spoločných rokov na univer-
zite sa rozprávajú s inými ľuďmi ale stále 
sa nejakým zázrakom dajú dokopy (pre 
mňa to je ako keby boli soulmates). 
Táto kniha poukazuje na to, ako sa počas 
dospievania uchovávajú kamarátstva 
a prvé lásky a ako môže byť život veľmi 
krehký. Za mňa táto kniha bola brilantná.
 

Veronika Horská, O

FOTO:  https://sk.pinterest.com/pin/345018021464756714/; https://www.redbubble.com/i/sticker/Normal-People-by-Sal 
 ly-Rooney-Book-Cover-Poster-by-danieldealwis/91455177.EJUG5
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HRAD
Na stanici plno ľudí,
medzi nimi som aj ja,
celé telo ma už studí
urbi s tričkom z Havaja.
 
Miro miesto pridelil nám,
s kamošmi si sedíme,
super miesto pri okne mám,
o babách sa bavíme.
 
Keď sme z vlaku vystúpili
na trenčianskej stanici,
na hrad oči zablúdili,
týči sa on velici.

ROZCHOD
Rozchod! Tu sa trieda zíde
tak o hodinu presne,
a toho, kto neskôr príde,
Miro po hlave tresne.
 
Všade majú veľké zľavy,
suveníry z výletu,
opustia ťa dobré mravy
a kúpiš si mačetu.
 
Traja kúpili si zbrane,
Jerguš s Leom knihy tri,
valaška Sofke pristane,
investujú len bystrí.
 
Hľadali sme tu aj kešku,
behali sme okolo,
boli to tvrdé oriešky,
uhli zraku sokolom.
 
Zážitkov nás čaká more,
keď na hrad vystúpime,
poďme po schodoch hore,
nech si lístok kúpime.

KORUNA
Skupina, čo bola prvá,
obsadila pivnicu,
nejako dlho im to trvá
držia ich tam nasilu.
 
Zatiaľ čo tam oni stáli,
my sme jedli donuty,
porobili sa nám vrásky,
kým nás dnuka pustili.
 
Pri vchode do klenotníctva
stoja dvaja siláci,
pozerajú na nás zrovna
či sme niečo nečmajzli.
 
Na konci pivnice svieti
impozantná koruna, 
,,postavte sa bližšie deti”
nálada sťa struna.
 
Zlatník poskytol nám výklad
o trenčianskej replike,
koruna – nádherný poklad,
najkrajšia v republike.

VLAK NASPÄŤ
Nikto na nič nezmôže sa,
všetci sú unavení,
na opierku hlava klesá,
témou už nie sú ženy.
 
Mobily sú vybité,
dojedáme desiaty,
kolená z kopcov rozbité,
z vyčerpania usmiati.
 
A takto nám tu plynie čas,
ja pomaly zaspávam,
nepočujem nikoho hlas,
nikomu nezamávam.
 
Tu stanica Vinohrady,
cieľ cesty je na dostrel,
počúvam priateľské hlasy
a ruky som rozprestrel.
 
Lukáš Vršanský, Jerguš Križan, P

BÁSEŇ 
TRENČÍN

FOTO:  https://www.pngwing.com/en/free-png-dhmqt
 https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/66977/vlak-matus-cak-%E2%80%93-turisticky-vlacik/

FOTO:  https://www.trencinregion.sk/46645/trenciansky-hrad
 https://www.uhorskakoruna.sk/
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RECENZIA NA KNIHU
THE SEVEN HUSBANDS OF EVELYN HUGO

(TAYLOR JENKINS JEID)
Čo by ste robili, kebyže pracujete ako novinár/ka a osloví vás známa 
sedemdesiatdeväťročná herečka s tým, že chce, aby ste práve vy napísa-
li knihu, jej životopis, ktorá by vám priniesla niekoľko desiatok miliónov eur?

Práve to sa stalo Monique Grant, no zau-
jímavé je, že ona nie je hlavnou postavou 
v knihe The seven husbands of Evelyn 
Hugo. Hlavnou postavou je herečka z 
Hollywoodu, Evelyn Hugo, ktorá po o-
slovení Monique povie, aký má zámer, 
a že chce, aby vydala jej životopis po 
tom, ako zomrie. Celý dej sa odohrá-
va v 50-tych až 60-tych rokoch. Evelyn 
Hugo mala sedem manželov a celý dej 
vysvetľuje a hovorí o všetkých z nich. 
Počas doby, kedy sa Monique s Evelyn 
stretávajú, hovorí Evelyn o jej začiatku 
v Hollywoode, o sláve, peniazoch a jej 
utajených kamarátoch a vzťahoch. Eve-
lyn je nadmierne známa a pozná ju skoro 
každý. V rámci jej rozprávania spome-
nie aj veľa ďalších postáv a odhalí niek-
toré z jej tajomstiev. Monique ale stále 
nechápe, prečo si Evelyn vybrala na 
napísanie svojho životopisu práve ju.
 
V závere  knihy sa všetky tajomstvá odhalia 
a príde nečakaný zvrat. Bola som šoko-
vaná, keď som sa dozvedela, že postava 
Evelyn Hugo nie je reálna a ani inšpirovaná 
nejakou herečkou, je čisto vymyslená. 
 
Kniha rozoberá niekoľko závažných 
tém. Či už je to tragédia, zrada, 

LGBTQ+ témy alebo strata blízkeho. 
Autorka má talent na písanie realis-
tických, napínavých a nepredvídateľných 
kníh. Zaujala ma nielen jej schopnosť 
vymyslieť príbeh, ale aj spôsob, akým 
sa jej podarilo jej myšlienku napísať do 
takých detailov, ktoré ma neskutočne 
upútali. Až do konca knihy som bola 
napätá a čakala rozuzlenie príbehu a ani 
raz som nepocítila nutnosť preskočiť 
stranu, alebo dať si pauzu od čítania. 
 
Veľmi som ocenila ako si autorka naštudo-
vala ako sláva fungovala v 50. – 60. rokoch 
a na čo si preto hlavné postavy museli 
dávať pozor. Zaujímavé bolo čítať, aké 
sú rozdiely medzi minulosťou a prítom-
nosťou a ako veľmi sa svet slávy zme-
nil. Rozhodne odporúčam tínedžerom. 

Liana Pavlíková, O

FOTO:  https://sk.pinterest.com/pin/28217935157736518/
 https://sk.pinterest.com/pin/108438303519695971/
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Časopis študentov 1. súkromného gymnázia a SZŠ pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
Bajkalská 20, Bratislava

NOVEMBER 2022

ĎAKUJEME 
REDAKCII A ČITATEĽOM, PRE KTORÝCH ČASOPIS SPOLOČNE 

S NIMI TVORÍME

Martina Michalčíková,  F


