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Milí čitatelia! 

 

Máj- lásky čas. Obdobie rozkvitnutia všetkého, teplých 

slnečných lúčov, modrej oblohy, vtáčieho štebotu. Máj. 

Zdravíme všetkých v čase karantény, v čase 

nenavštevovania školy, v čase online vyučovania, v čase bez 

kamarátov, spolužiakov, bez priameho kontaktu s ostatnými. 

Veríme, že ste všetci zdraví , plníte si svoje školské 

povinnosti, chodíte do prírody, čítate, tvoríte. 

Aj my ponúkame niekoľko strán, ktoré sme dali dokopy 

v tomto zvláštnom čase. Zdravíme deviatakov v čase výberu 

strednej školy, v čase zrušených prijímačiek, v čase ich 

rozhodovania o svojej budúcnosti. 

 

Nech sa páči, čítajte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše Bu koVINKY 
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Korona 

 
Novy vírus bol stvorený, 

Avšak nikto nevie ako. 

Ľudia sa boja, pretože Paralen nepomáha na to. 

 

Doktori si nevedia rady, 

pretože vírus ma podobu mnohých tvárí. 

Dýchavičnosť, únava kašeľ, 

stále však nik liek na Koronu nevynašiel. 

 

A tak treba zostať doma, 

pretože rešpektovať opatrenia je rola tvoja. 

Nosiť rúško ,umývať si ruky, 

A vyhýbať sa ľudom, či už vonku alebo vnútri. 

 
Pripravila:  Grétka Gondová 9.C 
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Červené dvere – básnická tvorba Bašky Pastorovej , 9.C 
 

Cyklamen – toť ružová fantázia, 

jako keď ustaté motýle dorazia 

do májového raja zelených leknínov. 

Krása je to prenádherná. 

Som z nich prekvapená. 

 

Orech chlpatý, 

srsť dávneho tvora so srdcom strieborným – 

jas, lesk, jagot. 

Inak idem na to 

brána na tretej úrovni, novou farbou zaváňa – nepoškvrňte 

lesk hodný slávy tohto života! 

 

Nevieme, kto to spravil, ale dúfame, že to vrátite do 

pôvodného stavu, je to otrasné !! 

Ako ste sa mohli opovážiť pretvoriť majetok nás pocestných . 

Dúfame, že upustíte od stváranie skutkov hrozných ! 

Zem, vesmír, život, krása okolo nás! 

 

Čože? 

Žitie? 

To je geniálne 

Komediálne , ale v podstate normálne 

 

Chcela by som vidieť tie dvere – kam vedú? 

Červené dvere života, budúcnosti, nádeje! 

Cyklámen – toť ružová farba fantázie! 
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ČÍTANIE 

 

 
Čítanie je veľmi dobrá vec. Vieme sa pri tom zabaviť, 

poplakať si a tiež sa niečo dozvedieť. Pri čítaní si každý  dané 

veci predstavuj inak a to je na tom najlepšie. Vytvárame si 

svoj vlastný svet. Tiež je na čítaní úžasné, že keď čítame, sme 

plní očakávania. Pritom si to tiež každý predstavuje inak. 

A potom máme pocit prekvapenia. Je veľmi dôležité, aby nás 

bavilo to čo čítame, lebo ak nás to nebaví prichádzame o veľa.  

Ak sa mi daná kniha páči, či je to román, detektívka, sci-

fi alebo iné, vie ma to tak pohltiť, že sa neviem od knihy 

odtrhnúť. To je najdôležitejšie. Knihy sú často písane podľa 

filmov alebo naopak, keď vidíme najskôr film tak sa doň  

zamilujem, ale keď si prečítam knihu je to ešte lepšie. Je tam 

omnoho viac a je to tam dopodrobna vysvetlené a viem čo si 

jednotlivé postavy myslia. Moja obľúbená kniha je After, je 

ich 5častí, doslova to milujem. Tiež som si obľúbila Búrlivé 

výšiny, ktoré teraz čítam . V najbližšej dobe mám v pláne si 

prečítať Pýchu a predsudok a tak isto aj Veľkého Gatsbyho. 
 

 
 

Laura Látečková, 7.D 
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Border kólia 
 

Border kólia je psie plemeno. Je známa ako jeden z najlepších 

ovčiakov na svete. Plemeno bolo vyšľachtene ako pastiersky 

pes v horských podmienkach na hraniciach Anglicka 

a Škótska. Jeho hlavná úloha tkvela na nadháňaní stád oviec. 

Pri tejto činnosti využíva toto plemeno špecifickú techniku – 

stádo fixujú pohľadom čo na ovce pôsobí takmer ako 

hypnóza. Borderky sa často prikrčia, čím ovciam naznačujú 

skok. Spolu s fixujúcim pohľadom je toto základný spôsob 

práce border kólii pri pasení. Ďalšou špecifickou črtou tohto 

plemena je jeho schopnosť okamžite, aj v skoku  sa otočiť do 

potrebného smeru a to aj v nezvyčajne ostrom uhle. 

Pravdepodobnými predkami border kólii sú Anglický 

springerspaniel, greyhound a Bradatá kólia. Okrem pasenia sú 

vhodné na rôzne kynologické športy ako sú agility, tanec so 

psom, flyball, frisbee, športová kynológia a pod. Je to rýchlo 

učiace sa a ľahko ovládateľne plemeno s veľkou chuťou 

pracovať. Vďaka tomu môžeme plemeno stretnúť aj v úlohe 

záchranárskeho, lavínového psa, či canisterapeuta alebo psa 

vyhľadávajúceho drogy.    
 

 
 

Miška Antalová, 7.A 
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BULHARSKO 

 
BULHARSKO je štát kultúry , vrchov, jazier, bohatej histórie, tradičného 

jedla, Čierneho mora a výhľadov, na ktoré sa nezabúda. Nachádza sa v Európe 

na Balkánskom polostrove. V súčasnosti  je to najstarší štát v Európskej únii. 

Aby som sa teraz zamerala viac  na nádherné mesto Sofia, pozrieme sa najprv 

do histórie. Pôvodne sa hlavné mesto štátu nevolalo Sofia ,ale napríklad 

v rímskych časoch sa volala Serdika. V  14. storočí sa mesto stalo ešte 

známejším a mesto sa začalo volať podľa kostola sv. Sofie. Hlavným mestom 

však stále nebolo, zatiaľ. Stalo sa to až po roku 1878 keď bolo Bulharsko 

oslobodené spod tureckej nadvlády. Vybojovalo si miesto. Sofia je symbolom 

múdrosti a mladosti. Motto je “rastie a nestarne,,. Tak a teraz trochu viacej do 

súčasnosti. Bulharsko je tak tiež vhodné pre tých, ktorí milujú dobrodružstvo.  

Pýši sa vysokými vrchmi, napríklad Vitoša ,ktorá sa týči nad hlavným mestom 

Sofia. Jej najvyšší vrch je Čierny vrch  2300 m n.m. Ale najvyššia hora 

v Bulharsku je Rila s najvyšším vrchom Musala 2925,4 m .  Nachádza sa tam 

veľa jazier . Najznámejšie zo všetkých sú “sedem Rilských jazier,,. V Rile sa 

nachádza najväčší kláštor na Balkáne - Rilský monastir. V čase Tureckého 

obliehania tam zachránili kultúrne dedičstvo a písomnosti celého národa. Tam 

kde sa stretávajú tri pohoria ,ktorého stred sa volá Predela je najlepšia produkcia 

byvolieho mlieka-jogurt ,ktorý je taký hustý , že sa môže krájať s nožom. Určite 

,by som odporučila navštíviť ružové polia ,kde sa pestujú ruže . Ružový olej, 

ktorý sa z nich vyrába, sa používa na výrobu parfémov ,ktoré sú svetoznáme 

a posielajú sa aj napríklad do Francúzska. Nachádzajú sa v údolí medzi Starou 

planinou a Strednou horou. Existuje oslava dňa ruží Kazanlak. Jedným z 

najnavštevovanejších miest v zime je Bansko, kde sú svetoznáme lyžiarske 

strediská .V lete najnavštevovanejším a najznámejším je Čierne more. 

Neuveriteľné výhľady sú skoro ráno, keď slnko vychádza z mora. V štáte je 

najbližšie k  hranici s Tureckom mesto Achtopol .Je to najjužnejšie mesto na 

Čiernomorskom pobreží. Je to mesto lásky. City of Love. Nesmiem zabudnúť 

spomenúť tradičnú, chutnú Bulharskú kuchyňu prestretú na tradičnom 

bulharskom stole. Ľudia sú tam veľmi priateľskí a pohostinní. Ovocie a zelenina 

sú tam neuveriteľne chutné. Rajčiny a melóny obzvlášť. Hladní tam 

nezostanete.  

Určite odporúčam navštíviť túto krajinu a vidieť všetko na vlastné oči. 

Som veľmi hrdá ,že moje korene sú aj v Bulharsku.  

 

Sofi Iakimová, 7A 
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Pripravte si niečo super - LÁVOVÝ KOLÁČ, je 

to lahôdka, spestrite si čas doma v karanténe 

 
Budeme potrebovať: 

- 110 g  masla 

- 100 g  horkej čokolády 

- 2 vajíčka  

- 2 žĺtky  

- 60 g trstinového cukru  

- 2 polievkové lyžice hladkej múky 

       maslo, horké kakao na formy 

Postup: 

1. vo vodnom kúpeli rozpustíme 110 g masla a 100 g horkej čokolády  

2. vyšľaháme 2 vajíčka, 2 žĺtky a 60 g trstinový cukor  

3. vaječnú zmes zmiešame s čokoládou a postupne pridáme múku  

4. cesto nalejeme do 8 maslom vymastením a kakaom vysypaných foriem  

5. dáme do rúry vyhriatej na 230 °C na 6-7 min  

6. hneď po dopečení vyklopíme z formy aby nám stred zostal tekutý 

7. podávame s vyšľahanou šľahačkou a ovocím  - dobrú chuť 

 

 
 

Pripravila: Natálka Kramplová, 9.C 
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Smola alebo šťastie ? 
 

Pred mnohými rokmi žil jeden starý farmár, ktorý mal jediného syna a starého 

koňa. Jedného dňa sa však kôň dostal z ohrady a utiekol do hôr. „Čože? Ušiel ti 

kôň?“ pýtali sa susedia. „To je ale smola!" „Smola alebo šťastie? Ktohovie. 

Odvetil starý muž. 

O týždeň neskôr sa kôň vrátil do ohrady, aby sa napil a nejedol. A priviedol so 

sebou aj stádo dvanástich divokých koní. Farmárov syn to uvidel a rýchlo 

utekal zavrieť ohradu. Keď sa to susedia dopočuli, nemohli tomu uveriť. 

Okamžite svojmu susedovi gratulovali 

„Trinásť koni?! To je neuveriteľné! Ty máš ale šťastie!“ Ale starý farmár len 

opäť zopakoval „Šťastie alebo smola? To nikdy neviete.“ 

 

O niekoľko dní na to sa farmárov syn rozhodol, že 

divoké kone skrotí a pokúsil sa osedlať jedného 

z nich. Ako však vysadal na jeho chrbát, kôň ho 

nešťastne zhodil. Mladý farmár  spadol a zlomil 

si  nohu. Ešte v ten večer sa susedia ponáhľali 

k farmárovi, aby ho poľutovali  

 

Povedali mu „To je ale obrovská smola!“ Ale múdry 

starček znova len povedal: „Smola či šťastie? Ktovie?“ 

 

A mal pravdu. O niekoľko dní všetkých mladých zdravých mužov odviedli 

bojovať vo vojne. Z nej sa už mnohí k svojim rodinám nevrátili. Farmárov syn 

sa vďaka svojej zlomenej nohe zachránil a zostal so svojím otcom.  

Bola to teda smola alebo šťastie? Ktovie. 
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Som Roztrieštená- čítajte so mnou 

 
Túto sériu som si chcela prečítať už veľmi dlho. Neľutujem. Je to veľmi 

zaujímavá a napínavá séria. Je to romanticko-dystopická séria od spisovateľky 

Tahereh Mafi. Hlavnou postavou je 17-ročná Juliette so zlou minulosťou a ešte 

horšou prítomnosťou. Prvý raz sa s ňou stretávame v ústave pre šialených, na 

pokraji šialenstva. Je tam už 264 dní úplne sama, až do dnes. Pridelili jej 

nového spolubývajúceho. Zvláštneho a nádherného chlapca menom Adam, 

ktorého Juliette pozná, ale nechce si to priznať. O nedlho zistí že Adam tam nie 

je len tak a dostáva sa do pazúrov mladého a strašidelného vodcu štyridsiateho 

piateho kraja Warnera, ktorý ju chcel kvôli jej daru. Dar. Zabíjať ľudí dotykom. 

No urobil veľkú chybu, keď nechal Adama ako jej strážcu.  

Spoločne utečú, a dostanú sa na miesto kde žijú ľudia ako ona. Majú dary a už 

nechcú byť otrokmi terajšej vlády.  

 

 
 

 

Čítajte, je to super!!! 

 
                                                                                                       

 

Pripravila: Alenka Valníčková 9.A 
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VIETE, ŽE ....Svetové auto roka 

 
Vyhlasovanie ocenenia Svetové auta roka sa tentokrát kvôli pandémii konalo 

iba formálne, bez galavečera. Výsledky však prinieslo a 86 automobilových 

novinárov z celého sveta vybralo z nových áut tie najlepšie. 

Väčšinu finalistov poznáme aj z našich ciest, boli medzi nimi Mazdy 3 a CX-

30, Peugeot 208, Volkswagen T-Cross, Kia e-Soul, elektrické Mini a dokonca 

až tri modely Porsche - Taycan, 911 a 718 Spyder. 

5 metrové mohutné SUV značky Kia porazilo vo finálovom zápase japonskú 

dvojicu, Mazdu 3 a Mazdu CX-30. O víťazstve SUV, ktoré našincom známe nie 

je, no v zámorí sa teší obľube, rozhodla 86-členná porota motoristických 

novinárov z 24 krajín celého sveta. Pôvodne bolo do ankety Svetové auto roka 

2020 nominovaných 29 zástupcov, okrem iného napr. Mercedes-Benz GLB, Renault 

Captur a Clio, Volkswagen Golf, SEAT Tarraco, Škoda Scala alebo Hyundai 

Sonata. 

 

 

 

Pripravil: Adamko Matušových, 9. A 

 

 

 
  

https://www.autocarindia.com/car-news/2020-world-car-of-the-year-nominees-revealed-414121
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Trenčiansky hrad- tiež nádhera 
 

Trenčiansky hrad vznikol pravdepodobne na mieste hradiska. Prvou 

preukázateľnou stavbou na návrší bola veľkomoravská 

štvorapsidová rotunda z 9. storočia a neskôr kamenná obytná veža, keď hrad 

slúžil na ochranu Uhorského kráľovstva a západného pohraničia. Koncom 13. 

storočia sa dostal do majetku palatína Matúša Čaka, významného oligarchu, 

ktorý ovládal veľké územia a stal sa legendárnym „pánom Váhu a Tatier“. Jeho 

stavebnú činnosť môžeme sledovať predovšetkým pri rozšírení a úprave 

blokovej obytnej veže z 11. storočia, ku ktorej pristaval aj obytný palác v 

mohutnom opevnení. Veža, dodnes nazývaná Matúšova, je určujúcim prvkom a 

dominantou širokej siluety. Po Matúšovej smrti patril hrad až do konca 15. 

storočia uhorskému panovníkovi. Horný hrad rozšíril kráľ Ľudovít z Anjou o 

nový palác a opevnenie. Žigmund  Luxemburský daroval hrad svojej 

manželke Barbore, pre ktorú dal v prvej tretine 15. 

storočia vybudovať nový palác a kaplnku.  

Všetky tieto budovy boli čiastočne 

obnovené a dnes sa využívajú na muzeálne účely. 

15. storočie bolo storočím ďalšieho zosilňovania 

opevnenia vyvolaného husitskými výpravami, 

ktoré v tom čase smerovali na Slovensko. 

Koncom 15. storočia získal hrad spolu s mestom Štefan Zápoľský a začal s 

rozsiahlymi prestavbami. Hradné budovy boli cieľom tureckej expanzie už 

začiatkom 16. storočia. Napriek Zápoľského opevňovacím prácam, hrad v 

roku 1527 dobyl Katzianer (generál kráľa Ferdinanda I.). Obnova a rozšírenie 

rozsiahleho opevnenia, ktoré kladie Trenčiansky hrad popri Spišskom 

hrade a Devínskom hrade medzi najrozsiahlejšie európske hrady, sa 

uskutočňovali v rokoch 1540 – 1560. V tom čase vybudovali delostreleckú 

hviezdicovú obranu podľa projektov talianskych architektov a zmodernizovali 

budovy podľa dobových vzorov. Zmenila sa aj silueta 

hradu – vysoké gotické strechy vymenili za horizontálne renesančné atiky s 

lastovičími chvostmi, ktoré boli typickým talianskym prvkom 16. storočia. V 

roku 1790 sa v meste rozšíril požiar, ktorý zachvátil aj hrad. V polovici 19. 

storočia, keď si myšlienky pamiatkovej starostlivosti začali raziť cestu aj v 

Uhorsku, zakonzervovali poškodené objekty a zabezpečili ich tak pred ďalším 

rozpadom. Od konca 50-tych rokov minulého storočia sa na hrade uskutočňuje 

jeho komplexná obnova a konzervácia opevnenia. Obnovené objekty sa 

postupne využívajú na muzeálne účely a pre expozície. 

 

 

 

Pripravil: Miško Hopko, 9.C 
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Pocity  
 

Emócie sú veľmi silné pocity,                                                                                                                                            

najsilnejším citom ( nie pocitom ) je láska.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Je veľký ten, čo ju niekedy pocíti                                                                                                                                                                                              

nie je to len človeka maska ? 

K láske patrí aj strach,                                                                                                                                                                                                                                         

strach, že prídeš o osobu, ktorú ľúbiš,                                                                                                                                                                                                                

no musíš ho prekonať, lebo sa z tvojej hlavy stane hrach                                                                                                                                                                                                                         

a už k nikomu ani malým kúskom nezablúdiš. 

Pocit viny v mojej duši                                                                                                                                                                         

hoci o tom nik netuší,                                                                                                                                                                                          

je to však veľmi nepríjemný pocit                                                                                                                                                                                                                                                                          

prosím nikdy ho nepocíť. 

Pocit prázdna vo svojom srdci mám,                                                                                                                                              

ale tento pocit by mal cítiť človek, ktorý je sám.                                                                                                                                                                                                                                         

Kto zaplní dieru v srdci mojom ?                                                                                                                                              

Každý si túto otázku vyloží po svojom. 

Vo mne je veľmi silný pocit menejcennosti,                                                                                                                                                                                                                                                                    

no prečo to naozaj netuším,                                                                                                                                                                                                                                         

neviem ani či je to o nejakej zákonitosti,                                                                                                                                                           

hoci po veľa veciach túžim. 

 

 
 

Pripravila: Erika Moravčíková 
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Domáce zvieratá 
 

V týchto dňoch máme všetci viacej voľného času. 

Pre tých, čo majú doma domáce zvieratá, tak ich môžu viac pozorovať.  

 

Napríklad, ja som začal pozorovať, čo moja mačka robí celý deň. 

Zistil som, že väčšinu dňa len prespí, ale večer sa chce stále hrať alebo behať po 

dvore. 

Samozrejme nespí úplne celý deň, niekedy sa prebudí a ide robiť niečo iné. 

Keď sme na záhrade, tak behá okolo nás. 

A zistil som, že keď je vonku, tak sa asi najradšej váľa v hline alebo objavuje 

nové prostredia. 

Keď spí, tak sa aj nechá pohladkať a je úplne prítulná. 

No keď je vonku, tak nám prinesie aj nejaký úlovok. 

Pred pár dňami nám doniesla myš (ešte živú) a hrala sa s ňou, po chvíľke 

ju pustila späť do prírody, objavila aj hada (užovku stromovú), ale toho sa už 

bála. 

Niekedy naháňa susedove sliepky. 
 

Sebi Grožaj, 7D 
 
 

Na záver zopár fotiek 
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Láska na prvom mieste 
 
 

Láska, dôvera a priateľstvo,                                                                                                                                    

naše priateľstvo je jedno veľké šialenstvo.                                                                                                                                                        

Tie slová, čo píšem zo srdca idú,                                                                                                                              

niektorí ľudia prídu a už nikdy neodídu. 

Láska je na prvom mieste a...                                                                                                                                                                                                                                   

slová lásky sú vždy liekom na bolesť.                                                                                                                                                                                                      

Všetko krásne je v našom meste,                                                                                                                                             

ak mi láska môže veľa priniesť. 

Láska je krásna vec,                                                                                                                                                           

nič nie je menej ako pec.                                                                                                                                                                                             

Zamýšľam sa nad ním okamih krátky                                                                                                                                                                               

môžete si urobiť srdce z látky. 

Srdce je symbolom lásky                                                                                                                                                                               

možno človeka spoznať a dobré je mať ho aj rád,                                                                                                                                                           

no láska niekedy robí aj vrásky                                                                                                                                                                                                                                                                             

ja chcem však život bez barikád. 

 

 

 

Erika Moravčíková, 9.B 
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Fenomén menom Martin Garrix: Za 

úspechom stoja roky driny, tvoriť začal už 

ako osemročný 

Pripravil:    Ján William Červenka 9.A 

Martin Garrix je na svetovej scéne elektronickej hudby známy nejeden piatok a 

to aj napriek jeho nízkemu veku. Okrem hitov, ktoré pravidelne servíruje a 

headlinovania festivalov jeho fanúšikovia nadšene sledujú prípravy na rôzne 

shows, keďže sa so zábermi zo zákulisia Garrix rád delí. Ľudia sa tak dozvedia, 

koľko námahy (ale aj zábavy) stojí napríklad za realizáciou jedného setu. Aj to z 

neho robí jedného z najzaujímavejších mien súčasnej elektronickej hudby.  

Hudbe sa začal venovať už ako osemročný 

Je potrebné podotknúť, že Martin Garrix sa hudbe začal venovať veľmi skoro. 

Len 22-ročný DJ, ktorého pravé meno je Martijn Garritsen, sa narodil v 

Amstelveene na severe Holandska. Už ako dieťa sa zamiloval do elektronickej 

hudby. Keď mal osem rokov, snažil sa vytvoriť svoj prvý track. 

Sám seba nazval DJ MARTY a v roku 2009 sa vydal do prvého klubu, aby v 

ňom mohol niečo zahrať. Dali mu šancu a tak sa po prvýkrát pred publikom 

objavil ako trinásťročný. V dvanástich sa pokúsil vydať svoju hudbu. V tom 

čase s ním však nechcelo podpísať zmluvu žiadne hudobné vydavateľstvo. 

Dôvodom bol jeho príliš nízky vek. 

„Pre hudobného producenta je to naozaj frustrujúce,“ hovorí Martin v Life 

Lessons. „Keď si však vypočujem tú hudbu, ktorú som im posielal, nečudujem 

sa, že sa mi nikdy neozvali. Cítil som sa vtedy zle, prestal som tvoriť hudbu, no 

vydržalo mi to asi dva týždne.“ Podľa neho je kľúčom k úspechu najmä tvrdá 

práca a ľudia by si mali uvedomiť, že neúspech ich posúva čoraz ďalej. 

Cesta do Spinnin‘ Records bola kľukatá 

Počas detstva bol jeho veľkým vzorom najmä Tiësto, ktorý ho uchvátil už v 

roku 2004, keď svojím setom otvoril ceremoniál Olympijských hier v  Aténach. 

Keďže sa nevedel dostať do žiadneho vydavateľstva, vyskúšal Ghost Producing 

– platformu, kde milióny začínajúcich DJ-ov anonymne uverejňujú svoje 

piesne. 

Jeho produkciu si všimlo jedno z najznámejších holandských hudobných 

vydavateľstiev a to Spinnin´ Records. V roku 2012 s nimi podpísal zmluvu a 

jeho obrovský sen sa stal skutočnosťou. Vtedy len šestnásťročný chalan robil 

remixy populárnych songov, vďaka čomu si ho začínalo všímať čoraz viac a 

viac ľudí. Spinnin´ Records dostal tohto talentovaného producenta na výslnie, 

za čo mu mnoho jeho fanúšikov doteraz ďakuje. 

Jeho hitovka s názvom Animals spôsobil šialenstvo 
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V roku 2013 sa išiel zabaviť na Ultra Music Festival v Miami, kde spoznal 

množstvo zaujímavých osobností. Potom ho začal na sociálnych sieťach 

sledovať Tiësto, ktorému sa zapáčili jeho songy, najmä Torrent. Ten mu 

ponúkol spoluprácu a zobral ho pod svoje ochranné krídla – podpísal s ním 

zmluvu. Pre vtedy šestnásťročného tínedžera to bolo ako sen. 

Niekto, koho obdivoval už ako dieťa, sa s ním rozhodol nahrať pieseň. V tom 

istom roku začal spolupracovať s firmou SB Projects, vďaka ktorej sa mu 

podarilo vydať song Animals – čo mu priniesol neslýchanú slávu. Stalo sa tak 

presne 20. mája 2013, kedy tento svetoznámy track vyšiel. Mladá rastúca 

hviezda sa dostala do povedomia obrovského množstva hudobných 

vydavateľstiev či preslávených rádií a pieseň Animals získala čestnú prvú 

priečku na Beatporte. Sedemnásťročný Garrix sa vďaka tomu stal najmladším 

DJ-om, ktorý zažil takú nevídanú slávu.  

Nenávisť ako inšpirácia 

Martin si bol vedomý toho, že pokiaľ si má udržať prvenstvo v rádiách 

zameraných prevažne na pop, musí začať spolupracovať so známymi spevákmi. 

Medzi prvými bol napríklad Usher, ďalej to boli Dua Lipa či Bebe Rexha. K 

vytvoreniu songu Don’t Look Down, kde mu vokály naspieval Usher, mu 

inšpiráciu ponúkli hejteri, s ktorými sa denno – denne stretáva na internete. 

Spolupráca mu priniesla zaslúžené ovocie a z piesne sa stal ozajstný hit, ktorý 

má dnes takmer 125 miliónov zhliadnutí na Youtube. 

Založenie vlastného vydavateľstva 

Po skončení nahrávacej zmluvy so Spinnin´ Recors sa Martin Garrix rozhodol 

založiť si vlastné hudobné vydavateľstvo. To nesie názov STMPD RECORDS a 

vzniklo 4. marca 2016. Dôvodom bolo to, že sa nedohodol so Spinnin´ Records 

ohľadom vlastníckych práv jeho hudby a z tohto vydavateľstva zakrátko kvôli 

tomu odišiel. 

Názov STMPD symbolizuje pečiatku a bol inšpirovaný práve spoločnosťou na 

výrobu pečiatok, ktorú vlastní jeho otec. Prvá pieseň, ktorú Martin Garrix vydal 

prostredníctvom tohto vydavateľstva, nesie názov Now That I’ve Found You, 

na ktorej spolupracoval so švédskym spevákom Johnom Martinom a švédskym 

producentom Michelom Zitronom. Michel Zitron spolupracoval aj s Aviciim, 

Alessom, Afrojackom či so Swedish House Mafia. 

„Prostredníctvom STMPD RECORDS túžim podporiť mladých, začínajúcich 

umelcov a skvelú hudbu. Je dôležité, aby mladé, doposiaľ neobjavené talenty 

mali obrovskú podporu niekoho, pre koho nie je najdôležitejší úspech,“ hovorí 

Martin Garrix. 

V STMPD RECORDS pracuje veľa známych, ale aj začínajúcich DJ-ov a ich 

počet neustále pribúda. Zmluvu s vydavateľstvom už stihli podpísať napríklad 

Dyro, Julian Jordan, Matisse & Sadko, Brooks, Mesto, DubVision či AREA21. 

Martinove hudobné vydavateľstvo však samozrejme aj pomáha začínajúcim 

hudobným producentom a DJ-om, ktorí sa nejakým spôsobom potrebujú 

presadiť alebo hľadajú svoj vlastný štýl. 
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Garrixove show sú mimoriadne obľúbené 

Martin Garrix býva súčasťou veľkých hudobných festivalov. Prostredníctvom 

hudobných sérií na Youtube s názvom The Martin Garrix Show sa rád so 

svojimi fanúšikmi podelí o kúsok svojho profesijného, ale aj súkromného 

života. Diváci môžu sledovať aspoň časť z jeho príprav na najväčšie festivaly 

elektronickej hudby na svete, akými sú napríklad Tomorrowland, Ultra Music 

Festival v Miami, ADE, Ushuaïa, SLAM!, EDC v Las Vegas, či Creamfields… 

Prostredníctvom týchto šou nám DJ veľakrát vysvetľuje, akým spôsobom tvorí 

hudbu či ako sa pripravuje na tieto obrovské festivaly. Prvá takáto séria vyšla v 

roku 2014 a tento mesiac vyšla posledná epizóda tretej série, takže fanúšikovia 

netrpezlivo očakávajú štvrtú sériu. 

Anketu vyhral už niekoľkokrát za sebou 

Tento rok Martin Garrix vyhral anketu britského mesačníka DJ Mag Top 100 

DJs awards, zaoberajúceho sa elektronickou hudbou a dídžejmi. Túto anketu 

robí DJ Mag každý rok a zaradí do nej 100 najlepších a najznámejších dídžejov. 

Ľudia prostredníctvom nej môžu dať svoj hlas niekoľkým najlepším 

interpretom. 

Martin Garrix ju vyhral už tretí rok po sebe. To znamená, že Martin Garrix 

naozaj napreduje a jeho hudba je nesmierne kvalitná, aj napriek jeho nízkemu 

veku. Náskok má pred ním Armin van Buuren, ktorý od roku 2007 vyhral 

anketu DJ Mag štyrikrát za sebou. 

Martin Garrix je inšpiráciou pre mnohých ľudí. Veľa fanúšikov mu to na 

sociálnych sieťach dáva najavo. Talentovaný DJ je podľa vlastných slov naozaj 

veľmi rád, ak jeho hudba robí ľudí šťastnými a k tomu všetkému ich aj inšpiruje 

pri práci či počas všedných dní.  Vo svojom mladom veku sa stal ikonou, 

idolom či inšpiráciou. Talentovaný producent je aj pre mnohých starších DJ-ov 

skvelým príkladom. Každým rokom napreduje, čo je znakom toho, že na sebe 

neustále pracuje. 
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Karanténa? Zvládneme! 
 

 Aj ja mám tu pre vás tipy na zbavenie sa nudy ale pritom stráviť čas 

užitočne :) 

 

• tip číslo 1- venujte svoj čas rodine. Skúste si zahrať nové stolné hry alebo 

karty. Alebo vybehnite na dve hodiny von na čerstvý vzduch do prírody. 

• tip číslo dv2- skúšajte veci .ktoré ste chceli vždy skúsiť ale predtým ste 

nemali čas. Môžete skúšať nové recepty , zlepšovať sa vo varení, naučiť sa šiť, 

rozvíjať kreativitu, cvičiť, vzdelávať sa vo veciach, ktoré sú nám blízke alebo 

nás jednoducho zaujímajú, získať informácie zo sveta a čo sa v ňom deje, 

naučiť sa robiť nové účesy, nakupovať a spoznávať naše túžby a zistiť o sebe 

a svojich  blízkych čo najviac. 

• tip číslo tri 3- triediť si veci tiež nie je  zlý nápad. Môžete si pretriediť 

skriňu a veci čo už nenosíte popredávať.  A taktiež si aj spraviť poriadok :) 

Veľmi dobrý nápad je podľa mňa aj vytváranie dekorácií do vašej izby. 

• tip číslo 4- komunikujte s priateľmi cez videohovor alebo si s nimi píšte 

každý večer ,aby ste vedeli ako sa majú a čo robia. 

• tip číslo 5- snažte sa každý deň spraviť hneď ráno až do obeda niečo 

produktívne a až potom môžte kľudne bez výčitok sedieť pred telkou. 
 

• Dúfam že vám niečo z tohto pomôže a hlavne ostaňte zdraví  :) 

 
 

pripravila: Hana Blahová 

 

      „Len vďaka chorobe 

                 poznáme cenu zdravia“ 
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ZAUJÍMAVOSTI OKOLO NÁS :Vrak Cessny na 

Kobyle 
 

 

Väčšina ľudí si myslí, že letecké havárie sú niečo, čo sa na Slovensku 

nestáva. Veď počuli ste o nejakej čo sa tu stala? Okrem Štefánikovej smrti 

pochybujem. V skutočnosti však ani nemusíme ísť ďaleko, dokonca aj v 

Devínskej Novej Vsi môžeme nájsť miesto, kde nie až v tak hlbokej minulosti 

sa stalo letecké nešťastie. Konkrétne 17. septembra 1995 havarovala na úpätí 

Kobyly malá Cessna. Bohužiaľ, pri tom aj zahynuli všetci traja pasažieri. 

S týmito informáciami sme sa na začiatku marca rozhodli toto miesto 

nájsť a zistiť, či tam ešte sú nejaké pozostatky. Vyrazili sme klasickou cestou 

hore na Kobylu a neskôr, tesne pod vrcholom sme sa odpojili smerom doprava 

od turistického chodníka. Po desiatich minútach klesania sme sa dostali skoro až 

na druhý turistický chodník, ktorý Kobylu obchádza spodom. Pretože vrak sa 

mal nachádzať niekde medzi chodníkom z ktorého sme zišli a tým, na ktorý sme 

prišli, prešli sme po chodníku pár krokov naspäť a znovu sa obrátili hore 

kopcom. Po ďalších dvadsiatich minútach sme si všimli na zemi niečo, čo 

vyzeralo ako časť lietadla a o kúsok ďalej sme našli miesto kde bolo 

jednoznačne vidieť, že naše hľadanie bolo úspešné a našli sme vrak Cessny.  

Bohužiaľ, keď sme prišli bližšie zistili sme, že lietadlo je rozbité na úplne 

miniatúrne kúsky, takže žiadny celistvý vrak sa tu nenachádza. Jediné, čo 

naozaj zostalo ako tak vcelku bola časť motorového lôžka. Keď sme sa 

poprechádzali okolo, zistili sme, že všade na zemi sú rôzne kúsky trupu, 

dokonca sme našli aj sedačky pasažierov.  

Pokiaľ sa niekto nudí a má veľa času, nie je zlý nápad ísť sa prejsť a 

skúsiť toto miesto tiež nájsť, a keďže o ňom veľa ľudí nevie, tak nebudete ani 

riskovať stret s inými ľuďmi. Pokiaľ samozrejme, nikoho nestretnete cestou na 

Kobylu. Ak by ste neskôr po skončení karantény plánovali výlet na Kobylu, 

nebol by zlý nápad ísť sa pozrieť aj na novú rozhľadňu, ktorú teraz začali stavať 

v areáli bývalej základne protivzdušnej obrany Bratislavy a mala by byť 

dokončená niekedy koncom júla. 

 

Pripravil: Ondrík Matkovčík, 9.A 
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TIP NA ČÍTANIE: AFTER 

 
Tieto knihy ma veľmi zaujali. Kníh je 5,  z toho je už prvá sfilmovaná a druhá 

by mala výjsť toto leto. 

 

 

AFTER 1: BOZK 

Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí s milým, spoľahlivým chlapcom. 

V živote má jasný cieľ, ambície a matku, ktorá dohliada, aby to tak zostalo. 

Lenže hneď v prvý deň na vysokoškolskom internáte narazí na Hardina, chalana 

so strapatými hnedými vlasmi, sebavedomým britským prízvukom a s 

pírsingom v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré dovtedy verila. 

Hardin však zďaleka nie je ideál. Je drzý – dokonca až po hranicu krutosti. 

Vzhľadom na jeho správanie by ho Tessa mala nenávidieť. A aj nenávidí, až 

kým sa s ním neocitne sama v jeho izbe. Stačí jediný bozk. 

V jednej chvíli jej Hardin vraví, aká je nádherná, no vzápätí trvá na tom, že pre 

ňu nie je ten pravý a odstrkuje ju. Napriek svojim bezohľadným spôsobom 

Tessa pociťuje neodbytné nutkanie preniknúť mu hlbšie pod kožu a pod 

nánosom lží objaviť skutočného Hardina.  

Tessa má dokonalého priateľa. Prečo sa teda usiluje prekonať vlastnú urazenú 

pýchu a zbaviť Hardina predsudkov o poctivých dievčatách? Prečo dovolí, aby 

jej ubližoval? 

Žeby v tom bola láska? Tessin život už nikdy nebude taký ako predtým... 

 

 

AFTER 2: SĽUB 

Tessa sa dozvedá krutú pravdu o začiatkoch jej vzťahu s Hardinom. Už neraz sa 

presvedčila, že chlapec, ktorého miluje, býva krutý, ale také poníženie nečakala 

ani v najhoršom sne. 

Musí sa zmieriť s tým, že Hardin navždy ostane. .. Hardinom. Že by sa v ňom 

až tak veľmi mýlila? Rozum aj blízki jej radia, aby dala od Hardina ruky preč, 

nebola by prvá, ktorú potupil a odkopol. Kvôli Hardinovi odstavila na vedľajšiu 

koľaj všetko, na čom jej záležalo – školu, kamarátov, mamu, priateľa. .. ďalšie 

sklamanie by nezvládla. Mala by sa zachovať rozumne a vykašľať sa naňho, 

skôr než sa popáli ešte viac.  

No ľahko sa povie, ťažšie spraví, najmä pri pomyslení na vášnivé noci strávené 

v jeho náručí. Elektrizujúce dotyky. Nenásytné bozky. Hardin sa pred ňou kajá, 

vie, že sa dopustil najhoršej chyby v živote. Dokáže sa však naozaj zmeniť? 

Tessu čaká jedno z najťažších rozhodnutí. Čítajte!!!!!! 
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AFTER 3: TAJOMSTVO 

Tessa práve urobila najdôležitejšie rozhodnutie svojho života, no vzápätí sa 

všetko mení. Nečakané odhalenia o rodinách Tessy i Hardina naznačujú, že 

skutočnosť je iná, než si obaja mysleli. Čo bude s ich budúcnosťou, o ktorú 

doposiaľ tak tvrdo bojovali?  

Tessin život sa rozpadáva. Nič nie je také, ako si myslela. Ani priatelia, ani 

rodina. Hardin – jediný človek, ktorý by mal za každých okolností byť jej 

spoľahlivou oporou –, zúri, keď zistí, čo dôležité pred ním Tessa zatajovala. 

Namiesto toho, aby ju v jej plánoch podporil, rozhodne sa jej ich prekaziť.  

Tessa vie, že Hardin ju miluje a urobí všetko, aby ju chránil, avšak niekoho 

ľúbiť a dokázať s ním žiť nie je to isté. Tessu vyčerpáva nekonečný kruh 

záchvatov žiarlivosti, nepredvídateľného hnevu a odpúšťania. Silu jej citu k 

Hardinovi už nikdy neprekoná iný muž, žiaden iný bozk jej neposkytne toľko 

radosti ako Hardinov – stojí však neskrotná vášeň medzi nimi za ten nekonečný 

boj? Kedysi im na prekonanie problémov stačilo, že jeden druhého ľúbia. Ak sa 

však Tessa rozhodne poslúchnuť hlas svojho srdca, bude to znamenať. .. 

koniec? 

 

 

AFTER 4: PUTO 

Život Tessy a Hardina je plný prekvapení. Ich vzťah je osudový, no každá 

prekážka, ktorá sa im postaví do cesty, otrasie základmi ich vzťahu aj 

Hardinovou nepreniknuteľnou maskou. Šokujúce pravdy o oboch rodinách, 

ktoré vyplávajú na povrch, nasvedčujú, že medzi oboma zaľúbencami nie je 

veľký rozdiel. Tessa už nie je milým, naivným a poslušným dievčaťom, ktorým 

bola, keď spoznala Hardina, práve tak ako on už nie je nemilosrdným, mrzutým 

chalanom, do ktorého sa bezhlavo zaľúbila. Tessa chápe nepokojné emócie, 

ktoré vrú v jeho duši, a ako jediná dokáže utíšiť jeho výbuchy. Hardin Tessu 

potrebuje. Čím viac pravdy o jeho minulosti však vychádza na svetlo, tým viac 

sa poddáva démonom svojej minulosti a Tessu aj ostatných blízkych od seba 
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odháňa. Tessa sa už vzdáva nádeje, že ho dokáže zachrániť. Iba ak by obetovala 

samu seba. Stojí jej však láska za stratu identity? Tessa sa odmieta vzdať bez 

boja. Za koho však v skutočnosti bojuje? Za Hardina, alebo za seba? 

 
AFTER FILM: 

 
 

 

Pripravila: Lea Glosíková, 9.A 
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Aerialistika-nepoznaný šport 

 
Aerial silks, hoops, straps. 

Tri, pre polovicu sveta absolútne nepoznané veci, no pre mňa skoro 

najdôležitejšie objekty môjho terajšieho života. O niečom takom to som pred 

rokom iba snívala a nedokázala som od toho odrhnúť oči na neskutočne 

predraženom vystúpení Cirqe de Soleil. 5 rokov som  sa 3 hodiny týždenne 

týrala na hodinách hudby a nemala som ani predstavu o tom, aké je to krásne 

lietať vo vzduchu.   

Keď sa ohliadnem do mojej neďalekej minulosti, neviem, ako som 

dokázala dýchať bez toho, aby som bola 20 metrov vo vzduchu a netočila sa ako 

o život. Minulé prázdniny som napísala do 3 telocviční, kde sa učí aerialistika 

s tým, že mám 14 rokov a za sebou žiadne gymnastické skúsenosti. Ozvali sa mi 

iba z AriwaFit.  9. januára 2019 som nastúpila na prvú hodinu. Vošla som do 

telocvične, kde boli samé deväťročné dievčatá a jeden chlapec. Mala som chuť 

zutekať a nikdy sa tam nevrátiť. No veď predsa len mi všetci povedali že je to 

náročne a že to žiadnej gymnastiky nezvládnem . No keď som prvýkrát sama 

vyliezla do 5 metrovej výšky, bolo mi dobre.  

Už pol roka chodím dvakrát týždenne visieť zo stropu a nehorázne ma to 

baví. Som si istá, že ste mali niekedy taký pocit, že keby ste vyliezli na ten 

vysoký strom, na ktorý sa práve pozeráte, cítili by ste sa plní adrenalínu 

a života. Ale čo keď sa zlomí vetva.  Áno, aj ja som mala takéto pocity, keď 

som v lese stala pred nejakým stromom, na ktorý by sa dalo úplne dokonale 

vyliezť. No potom ako som visela v 20 metrovej výške bez istenia a iba z 10 

centimetrovou karimatkou podo mnou a 30 ľuďmi, ktorí sledujú každú tvoju 

chybu si uvedomíš, že sa stačí sústrediť. Keď nevládzeš, musíš pridať inak 

spadneš. Keď spravíš chybu musíš improvizovať, inak sklameš ľudí, ktorí 

v teba veria. No ten pocit keď letíš dole a vieš ,že ťa niečo zachytí lebo si to 

cvičila pol roka v jednom kuse, je 

neopísateľný.  

 

Terezka Macková , 9C 
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Čas  

 
Pre niekoho len nepodstatný termín to je                                                                                                                 

alebo len údaj určujúci nejaký úsek.                                                                                                            

Prosto to, čo človek si sám s hocikým žije.                                                                                                              

Niekedy však potreboval urobiť životu sek.                                                                                                                                                     

Čas je jedno či berieme minúty, hodiny, dni nebodaj roky                                                                                                                                                       

Za to obdobie treba spraviť hoci aj len malé - malinké kroky.                                                                                                                                              

Čas totiž ukrutne  -  preukrutne rýchlo beží                                                                                                                                                

veď raz sneží, raz slnko svieti a raz prší.                                          

Čas je pre nás životne dôležitý                                                                                                                                 

hlavne, ak je nejaký okamih zložitý.                                                                                                                                                                                                                

Hoci prúdi naozaj rýchlo veľmi                                                                                                                                                

je to pravda, ver mi.  

Čas je vytýčený pojem                                                                                                                                                            

robiaci zlý dojem,                                                                                                                                                                                     

pretože vďaka nemu sa veľa vecí nestíha                                                                                                                                                  

a to adrenalín veľa ľuďom veľmi dvíha.  

Ale prečo ten čas tak letí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ešte pred chvíľkou sme boli maloletí.                                                                                                                                 

Dnes nás trápia dôležité veci,                                                                                                                                                              

ale zas sme šťastní všetci.  

 

Pripravila: Erika Moravčíková, 9.B 
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AKTUÁLNE - 10 TIPOV, ČO ROBIŤ 

V KARANTÉNE 

 
Ahojte, chcela by som sa s podeliť o 10 tipov, čo robiť doma okrem učenia: 

1. úlohy do školy- keď prídu úlohy na týždeň obetujte jeden dva dni a spravte ich viac 

naraz, potom nemusíte mať stres a ponáhľať sa aby ste to stihli odoslať do termínu 

a môžete sa venovať iným činnostiam. 

2. naučte sa niečo, čo ste chceli vždy vyskúšať- Každý z nás má aspoň jednu vec, čo 

chcel vyskúšať, Teraz máte kopec času aby ste to zrealizovali. 

3. pretriediť si TREBA šatník- toto je najmä pre dievčatá, každá z nás má plnú skriňu 

oblečenia a teraz je čas, aby ste vyradili kúsky, ktoré nenosíte alebo ste z nich vyrástli. 

Verte mi, skriňa sa poteší. 

4. varenie- môžete sa naučiť nový recept a keď sa vám nepodarí nič sa nestane ,veď 

máte kopu času to skúsiť znova, ba tí, čo nevedia variť sa to teraz môžu naučiť. 

5. upratovanie- ak ste dlho odkladali upratovanie vo vašej izbe, teraz je ten správny čas. 

Potešíte tým rodičov a zároveň urobíte poriadok v izbe. 

6. prechádzka do prírody- ak máte blízko domu les alebo park zoberte rodičov 

a choďte sa poprechádzať, prospeje vám čerstvý vzduch a zároveň trošku zmeníte 

prostredie 

7. pohyb- keďže sme doma, tak máme obmedzené možnosti pohybu, no môžeme sa ísť 

bicyklovať, korčuľovať či zacvičiť si doma 

8. nový film či seriál- máte čas si pozrieť seriál či film, čo ste vždy chceli alebo len ste 

ho mali rozpozeraný a nikdy sa k nemu nedostali., ideálne večer doneste si popcorn 

nejaké to pitie a  máte domáce kino, kde vás neobťažujú iní ľudia. 

9. nová kniha- teraz je množstvo možností, ako si prečítať knihu bez, toho aby ste si ju 

museli zakupovať v predajni. Keď máte knižku ,ktorú ste si vždy chceli prečítať no 

vždy bola výhovorka prečo na ňu nemáte čas-  teraz ho máte tak šup ku knihám. 

10. pomožte rodičom- pre veľa detí nočná mora robiť domáce práce, no doprajte aj 

vašim rodičom si oddýchnuť predsa sa o vás starajú každý deň .Tak raz za čas 

samovoľne povysávať či umyť riad vás nezabije, naopak potešíte rodičov a budete 

mať zo seba dobrý pocit!!!! 

 

Dúfam, že som aspoň trošku niekomu z vás pomohla a že týchto desať tipov vám 

zahnalo aspoň na chvíľu nudu. 

 

 

Pripravila: Emma Kolesárová, 9.A 
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Čo by som robil ,keby nebola karanténa 

   

 

Karanténa je nuda a určite by bolo lepšie chodiť len tak von s kamarátmi. 

A chodiť do školy by bolo tiež lepšie, lebo tých úloh je nejako veľa.  

Keby nebola karanténa, asi by som chodil von s kamarátmi alebo by som 

chodil s rodinou niekam na výlety alebo na záhradu.  

Aj keď by sme chodili do školy, tak by to bolo lepšie ako teraz, lebo by 

sme aspoň videli kamarátov. A nemuseli by sme nosiť rúško. Aj keď vďaka 

korone si teraz všetci umývajú poriadne ruky. Teraz namiesto toho, aby sme 

boli vonku na bicykloch, hrali futbal alebo hrali iné hry tak sedíme doma 

a väčšinou sedíme pri počítači. Čo nie je zlé, ale rád by som bol aj vonku.  

Síce tu všade máme koronu a karanténu, ale aspoň môžeme byť konečne 

s našou rodinou.  

 
 

 
 
 

Pripravil: Lukáško Šotník, 7.D 
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Ty a ja  
 

Som schopná pre teba urobiť všetko,                                                                                                                                                                                             

no musíš aj ty niečo tomu obetovať,                                                                                                                                                                                                                                                      

nebudem tu vôbec veľa citovať,                                                                                                                                                                                                                                               

hoci som trochu pletko. 

Ty vôbec netušíš, čo cítim v srdci mojom                                                                                                                                                                                                                                                                                          

a myslím, že nie som vo svete tvojom.                                                                                                                                                                                                                                              

Myslím na teba stále,                                                                                                                                                                                                       

myšlienky na teba prehrávané mojou mysľou, nie sú pomalé. 

Skús sa vcítiť do mojej kože                                                                                                                                                                                                 

a nepýtaj sa ma : Čo že?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Moje srdce silno bije                                                                                                                                                      

mám pocit, že ma láska zabije. 

Chýbaš mi naozaj stále                                                                                                                                                                                                                                                                                      

niekedy, aby som sa nerozplakala mám na mále.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Chcem, aby si vedel                                                                                                                                                                                                                                  

a aby si len tak na zadku nesedel. 

Chcem ťa znova objať,                                                                                                                                                                    

no dokázal by si ma ty dojať?                                                                                                                                                                                                                                                        

Chcem sa ti znovu pozrieť do očí                                                                                                                                                                                                      

vieš, že moja duša len tvoje meno kričí? 

Niečo s tým robiť musíme,                                                                                                                                                                     

lebo zbytočne takto všetko dusíme.                                                                                                                                                                                                                    

Skutočne ťa veľmi rada mám                                                                                                                                                                                        

tým pádom Ti svoje srdce dám. 

Hovorím to od srdca a zo všetkou úprimnosťou                                                                                                                                                                                                                               

nezlom mi prosím srdce žiadnou revolúciou.                                                                                                                                                                                                                                                               

Určite viem, že vieš o čom hovorím,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

no bojím sa, že láskou k tebe zhorím. 

Veľmi dobre vieš, čo k tebe cítim                                                                                                                                           

nebudem svoj žiaľ zaháňať pitím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Priznám si to prosto, ja  ťa milujem                                                                                                                                   

a týmito slovami neblafujem. 

Prosím ukáž mi srdce tvoje,                                                                                                                                                 

lebo ja ti chcem dať to moje.                                                                                                                                                                                                                                                       

Ja už ďalej takto žiť nemôžem                                                                                                                                

lebo ja sa na život bez teba nezmôžem. 
 

Erika Moravčíková, 9.B                                                                                                                                                                                                                                                
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Tip na výlet v lepších časoch- budeme pripravení 

Liptovský Ján  

Počas letných prázdnin by som vám odporúčal navštíviť Liptovsky Ján. 

Je to významné miesto - ako kúpeľná obec s bohatým výskytom minerálnych 

a termálnych prameňov. Príkladom je kúpalisko Termal raj s plaveckým, 

sedacím, detským, dlhým bazénom, ale aj jazierka s voľne prístupným vstupom. 

Hneď vedľa nich vyviera prameň Teplica, z ktorého liečivú vodu si môžete 

zobrať rovno do fliaš. 

 Kam s nami deťmi za zábavou ?  

Vezmite nás - deti napr.do Minislovenského parku, nájdete tu 13 

minimodelov pamätihodností z celého Slovenska. Uvidíte tu napríklad Bojnický 

zámok. V obci môžete navštíviť aj expedíciu Podzemia pod vežami, kde sa 

môžete dozvedieť tiež rôzne zaujímavosti.  

Zároveň sa podzemie spája aj so Stanišovskou jaskyňou alebo aj 

s Medveďou štôlňou. Na turistiku sa vyplatí ísť do Jánskej doliny, ktorá je dlhá 

15 kilometrov. Je tu niekoľko vodných prameňov aj jaskýň . Jedna z jaskýň, 

ktoré sa dajú navštíviť v Liptovskom Jáne a jeho okolí je už spomínaná 

Stanišovská jaskyňa, je otvorená ako jediná v liptovskom regióne po celý rok. 

Pred jej vstupom sa dajú zaplatiť jazdy na kolobežky a spustiť sa až do dediny, 

čo je veľká diaľka. 

Toto boli miesta v Liptovskom Jáne, ktoré sa oplatia navštíviť, či už za 

turistikou alebo za oddychom a relaxom. Uvidíte, je tu super krásne!!!!! 
 

 

 

Pripravil:Patrik Jankovič 9.A. 

  



30 
 

Hudba, ktorú mám rád  - NIRVANA 
 

Keď poviem slovo Nirvana, niekto si predstaví grunge rockovú skupinu 

90. rokov, iný si povie, že nirvana je stav úplnej blaženosti. Obidve skupiny 

ľudí majú pravdu. Dnes ale hovoríme o najvplyvnejšej hudobnej skupine 

koncom 20. storočia. 

Najznámejšia pieseň od Nirvany je Smells Like Teen Spirit. Málo ľudí 

však vie, že je pomenovaná po deodorante. Všetko začalo pri Katherine Hanna, 

ktorá bola v roku 1990 vedúcou speváčkou skupiny s názvom „Bikini Kill“. Jej 

vtedajšia kolegyňa, Tobi Vail, bola v tom čase priateľkou lídra skupiny Nirvana, 

Kurta Cobaina (20. feb. 1967-5. apr. 1994). Katherine sa rozhodla napísať slovo 

„Kurt Smells Like Teen Spirit“ na stenu Cobainovho bytu. Tobi tento produkt 

často používala, takže komentár bol taký, že označila Kurta jej vôňou. 

Asi najznámejší album skupiny Nirvana je Nevermind. Sú v ňom skoro 

všetky najznámejšie hity ako Smells Like Teen Spirit, Something in the way, In 

Bloom, Come As You Are, Polly, Something in the Way a ďalšie menej známe, 

ale výborné piesne. O tom, že tento album zaujal svedčí už len to, že 

“Nevermind” vyrazil Michaelov Jacksonov “Dangerous” z vrcholu hitparád a aj 

to, že Magazín Rolling Stone dal albumu “Nevermind” hodnotenie 4 

hviezdičky. “Nevermind” strávil celkovo 252 týždňov v hitparáde Billboard a 

bol menovaný za najlepší album 90. rokov a pristál na čísle 17 z 500 najlepších 

albumov všetkých čias. V Amerike sa predalo 11 miliónov kópií, a 

neuveriteľných 30 miliónov na celom svete. Pieseň “Smells Like Teen Spirit” sa 

umiestnila v top 10, v rebríčku 100 najlepších skladieb. Úspech mala Nirvana aj  

po smrti Kurta Donalda Cobaina, respektíve po rozpade skupiny. Skoro päť 

rokov po smrti Kurta Cobaina bol Nevermind označený za diamantový album 

za 10 miliónov predaných kópií. V nasledujúcich rokoch po rozpade Nirvany sa 

skupine dostalo hneď niekoľkých ocenení. V roku 1995 to bolo ocenenie za 

Najlepší album všetkých čias (Nevermind) a za Najvplyvnejšie video všetkých 

čias (Smells like Teen Spirit). Tieto ceny neboli zďaleka posledné - každým 

rokom pribudne nejaká cena, či už prestížna alebo nie. 

Pár zaujímavých faktov: 

Nirvana odmietla supportovať na turné po štadiónoch kapelám Guns N ‘Roses a 

Metallica (Axl Rose osobne požiadal Nirvanu o podporu na turné, Kurt to však 

odmietol a dokonca sa o Guns N´Roses vyjadril:”Sú to ľudia bez talentu, a píšu 

blbú muziku.”). Kurt Cobain bol vyhodený z vlastnej párty k albumu 

Nevermind. (Kurt Cobain prišiel na párty svojej vlastnej kapely tak opitý, že 

začal robiť neporiadok a rozhadzovať melóny. To sa nepáčilo vyhadzovačom a 

tak mu ukázali dvere a vyhodili ho.) Na svadbe Kurta Cobaina a Courtney Love 

sa zúčastnili  bubeník Dave Grohl, traja zamestnanci Nirvany.   

Pripravil : Kvido Pokluda. 9.C 


