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Ahojte :)  
 Ani sa mi nechce veriť, ako rýchlo prešiel tento 

školský rok. Nedávno bol september a už je jún a na 

mňa začal doliehať jemný stres z toho, či sa toto číslo 

časopisu vôbec stihne dokončiť. Ale už ako momentálne 

najstaršieho, a teda aj najostrieľanejšieho bilingvalistu, 

ma nejaká tá časová tieseň nemôže rozhodiť. Veď noc 

je mladá a spánok je strata času. Tí, ktorí ste na to ešte 

neprišli, určite to čoskoro zistíte ;). 

 Takto v pozícii šéfredaktorky (je to síce len 

proforma funkcia, ale kto by sa v dnešnom svete nepo-

chválil nejakým titulom), sa vám prihováram, pravdepo-

dobne, poslednýkrát. Takže príde čas aj na ďakovanie.  

 Tak ako ak v predošlých číslach, aj v tomto ná-

jdete tradičné rubriky ako: Vedeli ste, že…, 

„Receprárik“, či recenzie. Opäť sa dozvieme niečo o 

Oliverovi Pitoňákovi a jeho postrehoch z prvého roka na 

vysokej škole. Nadviažeme aj na Austausch 2.F a jeden 

z víťazov Jugenddebattiert nám ozrejmí, prečo sa opla-

tí debatovať. Samozrejme, prajem Vám krásne letné 

prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov. Pokúste sa 

čo najviac vylepšiť aj svoje Sprachkenntnisse, alebo 

keď už nič z toho nebude, tak aspoň nezabudnite tie, 

ktoré už máte. 

 Na záver by som chcela srdečne poďakovať 

každému a jednému prispievateľovi počas týchto dvoch 

rokov oživeného časopisu Bilinky. Veľké ďakujem patrí 

aj pani učiteľke Šarišskej, ktorá je rozhodne najpozi-

tívnejším členom redakčnej rady a bez jej korektúr by 

tu zaiste chýbala nejedná čiarka. Ďakujem aj redaktor-

kám  Terke, Bety  a Júlii za ich ochotu a aktivitu pri 

tvorení časopisu. A keďže sme až na pár archívnych ku-

sov vždy predali všetky výtlačky, zrejme malo naše úsilie 

nejaký zmysel.  
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Worauf hast du dich hier am meisten gefreut? 

Wurden diese Wünsche bisher erfüllt?  

Ich habe mich sehr auf die schöne Landwirtschaft, 

die Berge und das Wundern gefreut. Das alles war 

sehr schön bis jetzt, viel schöner als erwartet. 

 

Welchen Eindruck hast du von der Slowakei und 

Poprad?  

Es ist alles total schön hier, aber viele Häuser und 

Straβen sind ziemlich kaputt. Die Menschen hier 

sind sehr nett. 

 

Welche Unterschiede zwischen den Slowaken und 

den Deutschen sind deiner Meinung nach am größ-

ten?  

So viele Unterschiede gibt es glaube ich gar nicht, 

aber uns ist gefallen, dass die Slowaken viel mehr 

(und lauter) reden als die Deutschen. 

 

Warst du von etwas überrascht, als du in die 

Slowakei gekommen bist?  

Ich denke nicht. 

 

Wie schmecken dir die slowakischen Gerichte? 

Kannst du sie mit den deutschen vergleichen? Und 

welche findest du widerlich?  

Alles, was ich bisher gegessen habe, war sehr le-

cker. Was ich und auch meine Mitschϋler nicht mö-

gen, ist Kofola, aber das ist auch kein Gericht. 

 

Hat es dir gefallen, was du bisher in der Slowa-

kei erlebst hast?  

Auf jeden Fall, die Fahrt hierher hat sich wirklich 

gelohnt! 

 

Woran würdest du dir hier nie gewöhnen? 

An die Berge. Sie sind zwar wirklich richtig schön, 

aber es ist fϋr mich ungewohnt, dass man hier nicht 

so weit in die Landschaft gucken kann und die ganze 

Zeit bergauf und bergab gehen muss. 

 

Na čo si sa tešila najviac? Splnili sa tvoje pria-

nia? 

Tešila som sa na krásne prírodu, kopce a iné divy. 

To všetko bolo doteraz pekné, dokonca krajšie, ako 

som očakávala. 

 

Aký je tvoj doterajší dojem zo Slovenska a 

Popradu? 

Je to tu úplne krásne, len veľa domov a ciest je 

poškodených. Ľudia sú veľmi milí. 

 

Aké sú podľa teba najväčšie rozdiely medzi Slo-

vákmi a Nemcami? 

Veľa rozdielov tu osobne nevidím, ale páčilo sa 

nám, že Slováci oveľa viac (a hlasnejšie) rozprávajú 

ako Nemci. 

 

Prekvapilo ťa niečo, keď si prišla na Slovensko? 

Myslím, že nie. 

 

Chutia ti slovenské jedlá? Mohla by si ich poro-

vanť so slovenskými? A ktoré ti nechutia? 

Všetko, čo som doteraz jedla, mi chutilo. Čo mne a 

mojim spolužiakom nechutilo, bola kofola, ale to nie 

je jedlo. 

 

Páčilo sa ti, čo si doteraz zažila na Slovensku? 

V každom prípade, cesta sa naozaj vyplatila! 

 

Na čo by si si nikdy nezvykla? 

Na kopce. Sú síce naozaj pekné, ale je to pre mňa 

neznesiteľné, že sa nedá pozerať do diaľky a stále 

sa musí ísť cez kopce. 

Was finden die jungen Deutschen ϋber uns? 

Čo si o nás myslia mladí Nemci? 
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Chceš sa zúčastniť súťaže v argumentácii a navyše v nemčine? Určite nejeden odpovedal na 

túto ponuku okamžitým nie, ale našli sa aj takí (medzi nimi pochopiteľne aj ja), ktorí si 

povedali: ,,Prečo nie?“ Táto súťaž vám určite pomôže nadobudnúť nielen zručnosť pohotovo 

reagovať v cudzom jazyku, ale dodá vám aj prehľad o aktuálne diskutovaných témach. A snáď 

vám aj vnukne impulz na vytvorenie si vlastného názoru. 

Možno presne takúto reklamu by bolo treba súťaži 

„Jugend debattiert“ (JDI), aby sa dostala do povedomia 

žiakov našej školy. Napriek tomu, že je to súťaž medziná-

rodných rozmerov, k nám sa dostala len prednedávnom. 

Naša škola sa do súťaže zapojila iba po druhýkrát. Prvot-

ný impulz súťaži dala pani učiteľka Hönschová, ktorá si 

za svoju odhodlanosť zaslúži obdiv. Plná energie (ktorú 

má na rozdávanie) a nadšenia chodila po škole motivovať 

žiakov, aby sa do súťaže zapojili  a musím povedať, že sa 

jej to aj vydarilo. 

Súťaž prebieha tak, že tému a aj to, či ste PRO alebo 

CONTRA sa dozviete dva týždne pred samotným škol-

ským kolom. Samozrejme, navrch majú tí, ktorým sa 

v druhom ročníku obzvlášť darilo pri Erörterung, ale 

keďže väčšinou netušíte, čo si na vás váš protivník pripra-

vil, nedá sa celá debata pripraviť vopred, ba dokonca nie-

ktorým (ako aj mne) stačí iba improvizovať, samozrejme, 

s vedomosťami o danej téme.     

Porota pozostávala tento rok z pani Hönschovej a pani 

Bähr, ktoré si mohli vypočuť pár diskudií na tému: „Mali 
by mladiství od 16-tich môcť voliť?“ Určite si viete pred-

staviť, ako by takáto debata vyzerala so spolužiakmi 

v triede, doma s rodičmi, (na pive s kamarátmi) a viete si 

isto predstaviť chaos v názoroch a prekrikovaní sa. 

Našťastie má JDI presne stanovenú formu, aby sa doká-

zalo dospieť k záveru: 2 minúty úvodná reč (každý po po-

radí), 20 minút voľný rozhovor (pre všetkých dokopy 

(najlepšia možnosť je tiež ísť po poradí)), 1 minúta 

záverečná reč. Koniec-koncov, nejde ani o to, či vy-

hrala strana PRO, alebo CONTRA, ale o to, kto vie 

lepšie argumentovať.                           

Preto tento rok postúpili dvaja „súperi“ z rovnakej 

debaty – Kamila Beťková zo 4.F a ja. Po nadšení 

z výhry prišiel ale zásah reality – keďže som postúpil, 

budem musieť znovu debatovať... „Čo už, veď to neuš-

kodí,“ povedal som si, lebo som napriek občasnej leni-

vosti veľmi súťaživý, pravdupovediac, vo všetkom. 

Ďalšie kolo JDI sa odohrávalo v Košiciach. Keďže je 

táto súťaž na Slovensku pomerne mladá, nezapojilo sa 

veľa škôl, preto bolo Slovensko rozdelené na východné 

a západné semifinále. Téma znela: „Mali by fajčiari 
platiť vyššie poplatky do zdravotnej kasy?“. Samo-

zrejme, vedeli sme, ako súťaž bude prebiehať, už nám 

bolo treba “iba” argumenty. Veľká vďaka patrí v tomto 

smere pani Bähr, ktorá sa s nami napriek vyťaženosti 

z opravovania maturít stretla, aby sme túto tému predis-

kutovali. V Košiciach to prebiehalo rovnako ako v škole, 

len s výnimkou, že sme sa dozvedeli, či sme PRO alebo 

CONTRA, až tesne pred súťažou. Musím podotknúť, že 

možno my to tak nevnímame, ale naša škola má neskutočné 

renomé, keďže odpoveď na otázku, či sme z Popradu, 

zmrazila úsmev nejednému súťažiacemu.                      

Súťažilo sa v troch debatách a keďže by to bolo inak 

nefér, súťažiaci, ktorí ešte nedebatovali, museli byť, po-

chopiteľne, mimo miestnosti, kde sa súťaž odohrávala . 

Z dvanástich postúpili štyria – Kamila a ja z Popradu 

a Patrik a Nela z Banskej Bystrice. Po gratuláciách sme 

sa zoznámili s koordinátorkou JDI na Slovensku pani Ku-

bincovou z Goetheho inštitútu v Bratislave, ktorá nám 

poskytla informácie o ďalšom kole a o pobyte 

v Drážďanoch. Áno, Nemci vedia sútaže organizovať vo 

veľkom štýle! Ôsmi žiaci, štyria z východu, štyria zo zápa-

du (plus jeden náhradník), dostanú možnosť zúčastniť sa     

4-dňového pobytu v Drážďanoch, ktorého hlavným úče-

lom je počas seminárov rétoriky pripraviť súťažiacich 

nielen pre ďalšie kolo, ale aj pre život.                                                            

Čo si o JDI myslí jeden z víťazov? 
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Postranným, ale rovnako dôležitým cieľom tohto pobytu 

je spoznávanie nových ľudí a kultúr. Náš pobyt sa odo-

hrával zároveň s tým maďarským. Vy, ktorí ste zbehlej-

ší v dejinách, si určite viete predstaviť vzájomné pred-

sudky oboch národností, ale zároveň i strach, aby sa 

neporušilo nejaké nepísané tabu. Takže aj s týmto vedo-

mím sme s Kamilou jednu aprílovú nedeľu nastúpili na 

vlak do Bratislavy, kde sme sa stretli s pani Kubincovou. 

Po ubytovaní sme boli pozvaní na večeru. Samozrejme, 

večera, ubytovanie, cesta a pobyt v Drážďanoch boli 

plne hradené Goetheho inštitútom, takže debatovať sa 

rozhodne oplatí. V pondelok ráno sme sa zoznámili so 

súťažiacimi z Bratislavy (áno, všetci víťazi západnej 

časti boli z BA). Nasadli sme na rýchlik, ktorý nás do-

pravil na miesto nášho pobytu. Cesta trvala síce 8 hodín, 

ale v družnej nálade nám čas prešiel veľmi rýchlo. Do-

konca sme sa boli zoznámiť aj  s Maďarmi, ktorí boli 

usadení vo vedľajšom vozni.                                             

V Nemecku nás uvítal Jan, mladý Nemec narodený 

v okolí Česka, v dedine, kde sa rozpráva takým nárečím, 

že dokázal rozumieť aj nám, aj Maďarom. Prvá úloha 

bola vytvoriť dvojice Slovák-Maďar a zhovárať sa ces-

tou na ubytovňu. Spoznal som Otta, rodeného Američa-

na, ktorý v Maďarsku žije už desať rokov. Musím pove-

dať, že jeho dokonalý nemecký prízvuk bol na nero-

zoznanie od rodeného Nemca. Samozrejme, hovoril 

s gramatickými chybami, ako každý z nás. Na izbách 

sme tiež boli ubytovaní systémom Slovák-Maďar.     

Prvý deň sme  v programe mali prehliadku prekrásnych 

Drážďan. Na druhý deň sme boli rozdelení kvôli seminá-

rom do dvoch skupín Ja som sa dostal k energickej Hei-

ke, ktorá ma ohromila svojimi schopnosťami v rétorike 

už aj pri krátkom rozhovore. Úprimne, ešte som sa ne-

stretol s takým človekom, ktorý by bol tak energický, 

milý a zároveň by vás dokázal po-

slať veď viete kam, a vy by ste sa 

tam bez váhania a s úsmevom na 

tvári išli.  Naučila nás, že v debate 

musíte byť „freundlich im Ton und 

streng in der Sache“. Počas pobytu 

sme sa zoznámili aj s minuloročnými 

víťazmi JDI. Pri otvorenej debate 

sa predsa len dostala reč aj 

k slovensko-maďarskej otázke. Vše-

tci sme však museli  uznať, že sme 

nepociťovali akékoľvek tabu, 

a počas diskusie sme sa všetci do-

zvedeli toho mnoho o histórii oboch 

krajín. Posledný deň sme boli všetci  

smutní z lúčenia, no povedali sme si, 

že sa určite ešte niekedy stretne-

me, niektorí z nás dokonca na me-

dzinárodnom kole. 

 Nie je možné zhrnúť, dokonca ani opísať nie-

ktoré zážitky, preto odporúčam zúčastniť sa JDI, 

a s trochou odhodlania sa aj vám môže naskytnúť táto 

skvelá skúsenosť. Mne a Kamile sa už finále nezadrža-

teľne blíži (13. a 14. jún) a poznáme už aj témy. Finále 

má dve časti (čiže debaty), v prvej sa z ôsmich vyberú 

štyria, v druhej z tých štyroch dvaja. Dvaja víťazi po-

tom postúpia na medzinárodné kolo 20. septembra 

v Bratislave. Ako všetci, aj ja dúfam, že budem medzi 

nimi.                                                                                

Chcel by som ešte raz poďakovať pani Hönschovej 

a pani Bähr, a vás povzbudiť, aby ste sa do súťaže pri-

hlásili. Pomôže vám to nielen v škole, ale ako som už po-

vedal, aj v každodennom živote.  

František Galik, IV.E  

P.S. Na celoslovenskom kole sa Kamila Beťková umies-

tnila na 2. mieste a postupuje na medzinárodné kolo. 

František  Galik  bol tretí. Krásny úspech, hoci bez po-

stupu. 
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Aký obor študuješ a kde? 

Študujem biológiu na Karlovej univer-

zite v Prahe. 

Ako sa ti páči Praha? Zvykol si si 

na život vo veľkomeste? 

Praha je úžasná! Objavovanie nikdy 

nekončí, môžeš každý deň ísť na iné 

miesto a zažiť niečo nové. Užívam si 

predovšetkým jedlo, môžem vyskúšať 

akékoľvek jedlo zo sveta. Rád si dám 

jedlá indickej a vietnamskej kuchyne 

– Pho, Bun Bo Nam Bo, Vindaloo, ... . 

Limitujúci je iba čas.  

Prvýkrát v živote som do Prahy prišiel 

až v júni pred začiatkom štúdia a už 

vtedy som vedel, že sa tu asi budem 

cítiť dobre. Chvíľu mi trvalo, kým som 

si zvykol na dochádzanie. Bývam 

v Prahe 6, asi 7 km od školy. Páči sa 

mi tu, lebo je tu plno zelene, keď má 

človek šťastie, z okna vidí aj zajace, 

to som nemal ani doma :D 

Prečo práve biológia v takom širo-

kom zmysle? Nechcel si sa už od 

začiatku venovať nejakej konkrét-

nejšej oblasti? 

Podľa mňa nie je dobré od začiatku 

sa priveľmi špecializovať, aj keď raz 

to človeka čaká, lebo poznatky jednej 

oblasti sú v biológii už natoľko roz-

siahle, že žiaden odborník nestíha 

sledovať všetko. V biológii však mnoho 

vecí spolu súvisí. A nie je to len bioló-

gia, čo ma čakalo. Absolvoval som aj 

matematiku, základnú chémiu. Mám 

dokonca pocit, že som sa počas se-

mestra viac venoval chémii ako bioló-

gii :D. Je fajn, keď sa znalosti 

z jedného predmetu premietnu v inom 

a to sa mi stalo už mnohokrát. Užšia 

špecializácia však na Karlovej univer-

zite možná je – už na bakalárskom 

štúdiu sa dá začať štúdium progra-

mom molekulárnej biológie, genetiky 

a biochémie (biely bakalár) alebo evo-

lučnej a ekologickej biológie (zelený 

bakalár). Keď však človek nevie ešte 

presne, čo chce a baví ho v podstate 

všetko, môže byť táto špecializácia 

podľa mňa skôr obmedzujúca – má 

vopred predpísané, z čoho bude štát-

nicovať. Niekedy si človek až pri štú-

diu uvedomí, že by ho možno bavilo 

niečo iné. Je dobré mať aj voľnosť.  

Keď už človek zistí, čo ho baví, môže 

si podľa toho povyberať predmety, 

bakalársku prácu. 

Čo sa ti páči na štúdiu a čo naopak 

nie? 

Páči sa mi, že mám úplnú voľnosť vo 

výbere predmetov. Žiaden predmet 

nie je povinný, rozvrh si zostavujem 

sám. Musím iba splniť určitý počet 

kreditov v moduloch, ktoré moje štú-

dium zahŕňa (molekulárna biológia 

a bunková biológia, fyziológia 

a anatómia, organizmy, ekológia 

a evolúcia). Skvelí sú aj spolužiaci – 

všetci sa navzájom podporujú, pomá-

hajú si. Vyučujúci sa snažia na pred-

náškach   predať nám  nielen tie dôle-

žité informácie, ale aj zaujímavosti 

a prepojenie prednášaného s praxou. 

Je toho dosť, čo človek musí zvlád-

nuť. Tento semester ma rovnako ako 

v tom minulom čaká 7 skúšok, ale som 

si vedomý toho, že ak by skúšky nebo-

li, nenaučili by sme sa to tak poriad-

ne. Navyše príprava na skúšky je nie-

kedy celkom zábava, len si treba ve-

dieť vybrať to, čo vás bude baviť.  

Ako by si porovnal Bilinky s vysokou 

školou? 

Určite som Bilinky ukončil ako jeden 

z tých s lepšími výsledkami. Na Bilin-

kách nemá človek žiadnu možnosť si 

vybrať predmety, musí si prejsť 

všetkým. Na vysokej škole ho čakajú 

predmety, ktoré by ho mali pripraviť  

na kariéru. Už prístup k veci je takto 

iný. Je dôležité predovšetkým poroz-

umieť a pochopiť. Nekladie sa veľký 

dôraz na dochádzku, to pozorujem 

ako najväčší rozdiel :D. Predovšetkým 

na rastlinných prednáškach (pre mňa 

najlepšie a najzaujímavejšie) sa stre-

távala asi tretina zapísaných študen-

tov. Moja skúsenosť však vraví, že 

chodiť do školy sa sluší a patrí, učivo 

sa pri príprave na skúšku už zdá pove-

domé. Navyše na prednáške sú aj spo-

lužiaci a nemusím byť zavretý sám na 

izbe. Pri skúške vás ale nehodnotia 

podľa toho, či ste chodili alebo nie, 

dôležité je, či viete alebo nie.   

Čo plánuješ po skončení bakalárske-

ho štúdia? Chystáš sa niekam inam, 

do zahraničia? 

To sa ešte uvidí. Aby som aspoň tro-

chu odpovedal na otázku, nedávno som 

si našiel tému, ktorou by som sa rád 

zapodieval. Sú to Rab proteíny 

a samozrejme by som ich rád študoval 

v rastlinách. Rab proteíny sú proteí-

ny, ktoré určujú identitu membráno-

vých organel v bunke – napríklad Gol-

giho aparát má špecifickú sadu Rab. 

Sú veľmi dôležité pre transport 

v bunke a aj mimo bunku. Všetko uká-

že čas, ale nevylučujem žiadnu mož-

nosť :) 

Majte sa dobre a nech sa Vám  všet-

kým darí! 

Interview s Oliverom Pitoňákom 

Snáď si niektorí z vás ešte spomenú na minuloročného maturanta Olivera Pitoňaka, ktorý seba 

i našu školu preslávil trojnásobnou účasťou na celosvetovom kole prírodovednej olympiády. Od-

vtedy prešiel skoro rok a Oliver sa rozhodol podeliť sa s nami o skúsenosti zo svojho vysoko-

školského štúdia. Okrem toho nám však prezradil, ako vníma Bilinky s odstupom času. Kde a 

čo teda študuje tento výnimočný študent? Všetko sa dozviete v tomto rozhovore. :) 
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 Ocenený pedagóg 

 Väčšinou na nich my, študenti, 
nadávame, ako sa dá. Je jasné, že za 
našu zlú známku môžu práve oni. Do-
stávajú nás do paniky vetou: „...a ku 
tabuli dnes príde...“ Ale potom sa zasta-
víme a povieme neraz ďakujeme. Veď 
sú to práve oni, kto nám do života mož-
no vnesie lásku k literatúre, dejepisu, 
goniometrii, rastlinkám a živočíchom. 
Samozrejme, nie každému  môžu ulaho-
diť. Každopádne je to práve pedagóg, 
kto stojí na začiatku nášho životného 
smeru. Pravdepodobne aj takéto nejaké 
podobné úvahy viedli organizátorov už 
4. ročníka ankety  NAJ PEDAGÓG  
k oceňovaniu jedných z  najdôležitejších 
článkov našej spoločnosti.   

 Anketa pozostáva z troch kate-
górií, a to:  akčný/tvorivý  učiteľ, pedago-
gický  zamestnanec, učiteľ  s  mimo-
riadnymi  výsledkami   a zaslúžilý  
učiteľ. Každá škola, od materských 
po stredné, mala možnosť nominovať do 
jednotlivých kategórií jedného pedagó-
ga. Odborná  porota mesta Poprad ná-
sledne určila z predložených  návrhov 
víťazov  jednotlivých kategórií.   

 Aj naša škola sa rozhodla nomi-
novať svojho zástupcu v kategórii učiteľ 
s mimoriadnymi výsledkami.  A veru, 
oplatilo sa.  Hlavným dôvodom  na no-
mináciu pani Bartošovej, ktorú poznáme 
najmä ako učiteľku biológie, no jej 
ďalším predmetom je aj chémia, boli 
úspechy jej žiaka Olivera Pitoňáka na 
celoslovenských  ako aj celosvetových 
kolá biologickej olympiády. Ten už ako 
žiak tretieho ročníka  získal prvé miesta 
na krajskom a celoslovenskom kole BO 
v kategórii B a reprezentoval Slovensko 
na celosvetovom kole v Indii. Ani vo 
štvrtom a pia-
tom ročníku v 
kategórii A nes-
poznal Oliver 
na Slovensku 
premožiteľa. 
Slovensko re-
prezentoval v 
žiackom tíme 
vo Vietname, aj 
vo Veľkej Britá-
nii, kde v jednej 
z kategórií zís-
kal 2. miesto.   

Určite sa zhod-
neme, že takéto 
výsledky sú 

prinajmenšom nesmierne  obdivuhodné 
a rozhodne nie bežné. Preto je na mies-
te položiť si otázku, čo stálo za týmito 
úspechmi.  Osobne zastávam názor, že 
práve od pedagóga závisí náš vzťah k 
predmetu. Preto, aj keď si to pani Barto-
šová sama nepripúšťa, má určite nema-
lý podiel na  Oliverových úspechoch.  
Svojím prístupom k práci učiteľa biológie 
ako aj  mimoškolskej motivačnej činnosti 
si rozhodne ocenenie učiteľ s mimoriad-
nymi zásluhami zaslúži. Aj ako ocenenie 
dlhoročnej a svedomitej práce.  

  Určite predstavuje niečo, čo 
nejednému z nás zostane navždy v pa-
mäti a bude sa spájať zo životom na 
Bilinkách.  A keď to už nebude práve 
preberané učivo, tak  jej „zjednodušene 
povedané“ si zapamätá  každý bilinkár, 
ktorý prešiel hodinami jej biológie.  Po-
vedzme si úprimne, nezískali ste aj vy 
vďaka pani Bartošovej nadhľad na biolo-
gické, teda prirodzené, čo sa zvyčajne  
v rozhovoroch zaobaľuje do prikrášle-
ných metafor? Každopádne som hrdá 
na to, že aj mňa vyučuje človek  
s takýmto množstvom vedomostí a so 
životným nadhľadom, ktorý je niekedy 
nesmierne potrebný. A som aj rada, že 
je mojou triednou takáto extra trieda 
učiteľa.  Na záver dúfam, že nie som 
jediná kto sa pri pohľade do očí iného 
človeka od preberania dedičnosti, auto-
maticky začne zamýšľať či je to hereto-
zygot či homozygot recesívny alebo do-
minantný.  Takto ovplyvnila život hodi-
nami biológie pani Bartošová mne. A čo 
ten váš?  

 

 P.Bartošová          
s primátorom mesta    

ROSNIČKA ZELENÁ 

 

Rosničká zelená patrí na 

našom území medzi najroz-

šírenejšie druhy obojživel-

níkov. Práve v tomto období 

je možné vidieť jej zástup-

cov v husto zarastených 

potokoch a jazerách, z kto-

rých sa samce ozývajú hluč-

ným škrekotom. Mimo doby 

párenia sa však najčastejšie 

zdržiavajú na stromoch, 

kríkoch alebo drevnatých 

porastoch. Svoje telo majú 

dokonalo prispôsobené leze-

niu po stromoch, na čo im 

slúžia charakteristické prí-

savné disky na koncoch prs-

tov. Aj keď patrí rosnička 

zelená medzi jedovaté dru-

hy, jej jed nie je pre člove-

ka nebezpečný, pretože len 

veľmi ťažko prenikne ľud-

skou kožou. Zaujímavosťou 

je, že kvôli jej neustálym 

presunom zo stromu na pev-

nú zem ju v minulosti ľudia 

používali na určovanie pred-

povede počasia.   

Paťa, IV.E  
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Na východnom Slovensku prebiehali jarné prázdniny. Je pondelok 26. feb-
ruára, krátko po dvanástej. Médiá podávajú správu o zavraždení investiga-

tívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 

K vražde došlo pravdepodobne v neskorých večerných  hodinách 21. feb-

ruára v ich rodinnom dome. Od temných čias vlády Vladimíra Mečiara ide 

už o druhú vraždu človeka, ktorý chcel  niečo urobiť pre spravodlivosť. 
Keďže je to veľmi závažný prípad, dostal miesto aj v školskom časopise.  

 

Generálna prokuratúra vo vyšetrovaní pracuje 

s verziou, že vražda má súvis s novinárovou 

prácou. Stojí preto za zmienku, na čom pra-

coval. Ak by som šiel vo všetkých prípadoch 

do hĺbky, nestačili by nám ani dva školské ča-

sopisy, preto bude popis jednotlivých káuz 

stručný. Jednou z ústredných postáv jeho 

článkov bol podnikateľ Marián Kočner. Písal 

o jeho prešľapoch v podnikateľskej činnosti. 

Kočnerovi bol novinár tŕňom v oku, o čom 

svedčí záznam z ich telefonického rozhovoru: 

„Prestanete písať! Začnem sa zaujímať, pán 
Kuciak, o vašu matku, o vášho otca, o vašich 
súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať 
a budem aj o vás zverejňovať všetko, čo o vás 
nájdem! Vy nie ste novinár, vy ste platený 
písalek a neustále klamete.”  Kuciak podal na 
Kočnera trestné oznámenie za vyhrážanie, no 

Generálna prokuratúra trestné stíhanie 

zastavila pre nedostatok dôkazov.  

Okrem toho písal o tunelovaní zbraní na 

Ukrajinu, o zákazkách výhodných pre ľudí 

blízkych Smeru či o prepojení talianskej mafie 

Ndrangheta na slovenské eurofondy. Na 

východnom Slovensku vypukla kauza ohľadom 

rozdeľovania agrodotácií. Poctivo pracujúci 

farmári prichádzajú o svoje peniaze na úkor 

neobrábaných betónových plôch patriacich 

„Smerákom”. Talianski mafiáni sa vyhrážali 

farmárom, no polícia trestné stíhania 

zastavila, ako inak, pre nedostatok dôkazov.  

Dôkazov je pri tom viac ako dosť ! Ani prípad 

z roku 2013 keď si farmári našli zásielku 

obsahujúcu zápalky, desať funkčných nábojov 

a pohrebnú kyticu s odkazom „pre šéfa” polícii 

zrejme nestačí. Jeden z obvinených Talianov 

Antonino Vadala, v súčasnoti medzinárodne 

stíhaný, sa verbálne vyhrážal do očí jednému z 

farmárov. Na súde však poprel znalosť 

slovenského jazyka a spomínaná zásielka sa v 

rozsudku ani nespomína.  

PRÁCA JÁNA KUCIAKA 
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Pri vyšetrovaní vraždy nastali vážne pochybenia na 

mieste činu. Na základe posudku obhliadajúceho 

lekára, ktorý nemal odborné vzdelanie, vznikol 

dvojdňový rozptyl v dátume smrti. Na miesto činu 

sa dostali ľudia, ktorí tam nemali čo robiť, ako 

príklad možno uviesť riaditeľa NAKA p. Krajmera. 

Ďalším podozrivým krokom vtedajšej vlády Rober-

ta Fica bolo klamstvo ministra vnútra. 

V diskusnej  relácii o 5 minút 12 klamal Róbert 

Kaliňák v priamom prenose! Tvrdil, že ministerstvo 

vnútra nedisponuje informáciami o aktivitách ta-

lianskej mafie na východnom Slovensku. Talianska 

strana tieto informácie však poskytla už v roku 

2013. Šéf SIS pri otázke, či bol Kuciak odpočú-

vaný, neodpovedal a ušiel z tlačovej konferencie. 

Podivuhodne reagoval aj na žiadosť o rozhovor od 

redaktora Aktualít: „Na rozhovor treba dvoch 

a vy ste ten posledný, s kým mám o rozhovor zá-

ujem.“ Už predtým boli jeho vyjadrenia smerom 

k novinárom agresívne: „Ste obyčajné hlúpe hye-

ny!“ „Prosím denníky Pravda, SME a TA3 prestaň-

te pôsobiť ako prostitútky.“ Dva mesiace po 

vražde podnikla polícia pátraciu akciu v okolí Veľ-

kej Mače. Robert Fico chcel všetko zakryť po-

núknutím jedného milióna za akékoľvek informácie 

o vražde, neskôr odstúpením z  funkcie predsedu 

vlády. Podobné pochybenia nastali aj pri vražde 

Ernesta Valka, keď sa revolver zapichnutý 

v sedačke našiel až týždeň po vražde. Na sporné 

vyšetrovanie Kuciakovej vraždy reagoval svet, 

ktorý volá po spravodlivom vyšetrení vraždy. Tlak 

vznikol aj zo strany verejnosti, keď vyšlo do ulíc 

najviac ľudí od revolučného roku 1989.  

POCHYBENIA PRI VYŠETRO-

VANÍ VRAŽDY 

OPAKUJE SA HISTÓRIA ? 

„Nech žije Mečiarova vláda,“ kričali nadšení voliči. Rovnako si za R. Ficom stoja aj dnes 

mnohí Slováci. Róbert Fico aj Vladimír Mečiar sú výbornými rečníkmi a dokážu strhnúť dav. 

Za vlády oboch boli odstránení kritici ich vlády. S obidvoma sú spojené dodnes nevyjasnené 

kauzy. Na obidvoch majú ťažké srdce matky zavraždených. Hoci nemusia byť priamo oni 

spojení s vraždami, systém v krajine, ktorej vládnu, je chorý. Dovolím si citovať jedného 

známeho politológa: „Preto som zástancom toho názoru, že Fico akoby Mečiarovi z oka vy-

padol.“ 

AKÁ JE SITUÁCIA DNES ? 

Vyjadrení typu: „Vo vyšetrovaní čoskoro nastane posun,“ počujeme pričasto. Reálny posun 

a dôvera vo vyšetrenie deň za dňom menšia. Vrátili sme sa späť do kolotoča každodenných 

povinností. Toľkokrát spomínaný podnikateľ Kočner stihol inkasovať ďalšie trestné oznámenie, 

za vyhrážanie sa redaktorovi SME. R. Fico vymyslel, čuduj sa svete, pred voľbami nový so-

ciálny balíček za milióny eur. Vycestoval dokonca na východ Slovenska, kde nič nie je. Nes-

pokojným farmárom sa ale vyhol. Prehlušia túto kauzu problémy v našej spoločnosti alebo sa 

konečne čosi pohne k lepšiemu?                               Filip Gacek, II. E 
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RECENZIE 

Na Panskej farme prebehne revolúcia, 

kedy zvieratá vyženú ľudí z okolia a pre-

menujú ju na Zvieraciu farmu. Prasatá sa 

stávajú vodcami zvyšného dobytka a spolu 

si ustanovia takzvaných Sedem prikázaní, 

ktoré budú na farme platiť. Spočiatku to 

vyzerá, že všetky zvieratá pracujú najviac 

podľa svojich možností, no postupne sa 

dozvedáme, že sa prvotná eufória môže až 

príliš jednoducho zneužiť. Najprv to zač-

ne naozaj nenápadne, až takmer nepozoro-

vateľne, no počas celého príbehu ďalšie a 

ďalšie momenty ukazujú skorumpovanosť 

celej Zvieracej farmy a všetko razom na-

berá iný smer.                                      

Nedávno ma začala upútavať klasická lite-

ratúra a keďže som v tom čase mala napí-

sať bookreview k ľubovoľnej knihe od 

anglicky hovoriaceho autora, jedna z mo-

jich prvých volieb bola Zvieracia farma. 

Veľa som o tejto knihe nevedela predtým, 

ako som ju začala čítať, len to, že tam 

vystupujú zvieratá a dej sa odohráva na 

farme. No počula som o nej len pozitívnu 

kritiku a že je to jedna z kníh, ktorú by si 

mal prečítať každý . Tak som jej dala šan-

cu. A vôbec to neľutujem! Musím sa pri-

znať, bolo pre mňa miestami neuveriteľne 

frustrujúce, keď som videla, akým sme-

rom sa príbeh vyvíja. To však neuvádzam 

ako kritiku knihy. Dokazuje to len, ako sa 

človek dokáže zahĺbiť a vžiť do deja a ako 

neuveriteľne jednoducho bolo možné vcí-

tiť sa do pocitov a názorov hlavných po-

stáv, aj napriek tomu, že to boli zvieratá. 

Koniec bol trochu smutný, aj keď sa nedá 

povedať, že som to nečakala, keďže celý 

príbeh k tomu smeroval.                           

A či by som túto knihu odporučila? Pred-

pokladám, že z predchádzajúcich viet vie-

te vyčítať, čo vám na to odpoviem: áno, 

áno a ešte raz áno! Ako som už naznačila, 

Zvieracia farma patrí k tým must-read 

knihám, pretože mnohým určite otvorí oči 

a možno sa skúsia pozrieť na svet s iným 

uhlom pohľadu. Ako aj iné diela od Orwel-

la, aj toto je nadčasové a človek sa s ním 

dokáže sto-

tožniť aj 

dnes.  

Zvieracia farma 

 Tento príbeh je jednoducho iný. 

Od kníh sa vyžadujú určité kritériá, ktoré 

by mali spĺňať. Dialógy, akciu, konflikt. 

Príbehy by mali mať viac, ako len jednu 

postavu. Pár predpokladov môže autor 

vynechať, ak postupuje opatrne, a stále 

vznikne pozoruhodný príbeh, no nie vždy. 

Najbližšie k akčnej scéne má v tomto prí-

pade  výroba mydla na celé strany.  Mož-

no, keď si prečítate túto knihu budete 

sklamaní, rozčúlení či znechutení. V tom 

prípade kniha nebola napísaná pre vás. 

Alebo možno patríte k tej hŕstke, ktorá 

cíti trochu viac. Ktorá rozpozná, aký kreh-

ký je tento príbeh, aké krehké je dievča, 

ktoré v ňom vystupuje.  Dozviete sa tro-

chu viac o jej svete. Nečakajte vysvetle-

nia. Tu ich určite nenájdete. Je to len 

krátka novela ku knihe Meno Vetra od 

Patricka Rothfussa, tvoriaca však horkos-

ladký záblesk, malé dobrodružstvo.  Ani 

táto recenzia nie je recenziou v pravom 

zmysle slova.  

Je to návnada pre tých, ktorí sa snažia 

nazrieť pod povrch vecí, vidieť svet inak.  

Alexandra Foltinská, IV.E  

 Bohumil Hrabal je našej generácii, 

napriek oscarovému filmu Ostro sledované 

vlaky, ktorý vznikol na základe jeho knihy, 

neznámy. Ja som ho spoznala vďaka odpo-

rúčaniu kamarátky a knihou Kluby poézie 

sa mi dostal pod kožu. Napriek zavádzajú-

cemu názvu ide o dva epické príbehy odo-

hrávajúce sa v Pražskej periférii, zdanlivo 

spolu nesúvisiace, no zapadajúce do seba 

dokonale ako zips. Ak čítate rovnako ako 

ja, vychutnávajúc si každé slovo príbehu, 

je táto kniha určite pre vás. Rytmické 

striedanie života dynamického umelca 

Vladimíra, ktorého hybnou silou je obdiv 

ostatných a pokojného  Bohouška, para-

doxne ničiaceho svoje milované  knihy, je 

plné hlbokých filozofických úvah vyjadre-

ných v nádherných umeleckých opisoch. 

Nazvala by som to čítaním pre čítanie. 

Vychutnávate si autorovu hru so slovami. 

Zaujímavý je i samotný vznik knihy. Inšpi-

ráciu vysvetlil Hrabal v prológu: : „Na 

svých toulkách pražskou periferií se Vla-

dimír Boudník setkal se skupinou mladíků, 

kteříj souce dojati a vzrušeni podivuhod-

ným zákoutím, napnuli nad ten prostor bílý 

transparent s nápisem KLUB POEZIE. Tak 

vítr vzdouval ta poetická upozornění 

zavěšená na čtyřech tkalounech tak dlou-

ho, než déšť a vichr plátna urval, než čas 

odvál i tu skupinu básnických mladíků…“ 

          Ja sama som túto knihu 

čítala v češtine, pretože som nechcela 

prísť o jemné odtienky slov, ktoré sa čas-

to strácajú v preklade. A takto by som to 

odporučila aj vám. Vychutnať si tento 

malý poklad literatúry tak, ako vznikol, 

neskresa-

ný a rýdzi. 

 

  

Alexandra 

Foltinská, 

IV.E  

Kluby poézie 

Pomalé skúmanie ticha 
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Kniha Zinkoví chlapci je ďalším svedec-
tvom o svete, kde nie je všetko v priadku. 
Svetovo oceňovaná autorka Svetlany Ale-
xijevič nám opäť prostredníctvom svojho 
diela odkríva čo to z poctivo ututlávaných 
sovietskych dejín. Pomenovanie knihy je v 
podstate metaforou pre „afganské balíč-
ky“, ktoré sa vracali matkám či manželkám 
mŕvych vojakov bojujúcich za vlasť 
v podobe zinkových rakiev. Kniha bola pr-
výkrát vydaná v roku 1991 a v roku 2015 
získala Nobelovu cenu.   

V knihe sa stretnete s mnohými krátkymi 
príbehmi a spomienkami ľudí, ktorým za-
siahla do života sovietsko-afgnská vojna. 
Takže nečakajte žiadny súvislý príbeh. Po 
vydaní čelila autorka knihy obžalobe zo 
strany preživších, podľa ktorých je v nich 
pravda prekrútená,  vymyslená či dokonca 
je urážkou pamiatky mŕtvych. Nakoľko je 
v knihe aj niekoľko záznamov priamo 
z tohto súdneho procesu, opäť si budete 

môcť vytvoriť vlastný názor (myslím si, že 
veľmi rýchlo) na to kto hovorí pravdu 
a kto klame.  

Niektorí vravia, že túto knihu nemôžu pre-
čítať na jeden dych a  musia ju na nejaký 
čas odložiť. Ja som tento problém nemala. 
Prečítala som ju behom pár dní. Kniha vás 
podľa mňa nemá dojať k slzám ako aj ho-
vorí jeden z popisov knihy: „ Títo chlapci 
nie sú žiadni dojímaví a romantickí cínoví 
vojačikovia. Sú to profesionáli, o ktorých 
osude sa rozhodovalo inde – v kanceláriách 
tisíce kilometrov od Afganistanu.“ Ak to 
vo mne niečo vzbudilo, bol to hnev na sve-
tom a ľuďmi. Paradoxne najtragickejšie 
v tejto knihe nie sú príbehy vojakov, ktorí 
zomreli ale príbehy tých čo prežili. Tra-
gickosť spočíva aj  v uvedomení si ako 
ľahké je manipulovať masami aby uverili, 
že prinášajú mier, kde vyvolali vojnu.  Ja 
mám 18 rokov. Tí chlapci a dievčatá, ktoré 
Sovietsky zväz a milovaná strana poslali na 
smrť do Afganistanu mali dokonca ešte 
menej. Vojakov v knihe budete chápať, 
niektorých vám bude ľúto. Matky 
a manželky... tu vám budú chodiť prinaj-
menšom zimomriavky po tele. A ak budete 

čítať a živote vojakov po vojne a o tom 
ako sa z hrdinov spoločnosti stali prázdne 
stratené indivídua, nebudete chápať ako k 
nim môžu byť ľudia tak krutí. Myslím si, 
že po prečítaní tejto knihy budete mať 
oveľa lepší obraz o sovietsko-afganskej 
vojne ako z ktoréhokoľvek iného zdroja 
faktov.  

Zinkoví chlapci 

Film Lola rennt, v slovenčine pôsobivo pre-
ložené ako Lola beží o život, vyšiel roku 
1998 a dočkal sa kontroverzných ohlasov. 
Ide o nemecký thriller, resp. krimi 
s dynamickým, rýchlo utekajúcim príbe-
hom vtesnaným do nezabudnuteľných 80 
minút.  
Medzi hercami zažiarila najmä Franka 
Potente (Dr. House, Blow, American 
Horror Story), ktorá stvárnila charizma-
tickú červenovlasú Lolu. V tesnom závese 
sa držal Moritz Bleibtreu (Klopanie na 
nebeskú bránu, Svetová vojna Z) alias 
Manni. 
Názov Lola beží o život dokonale vystihuje 
dej filmu. Lola a Manni sú milenci žijúci 
v súčasnom Berlíne. Manniho náplň práce 
je vcelku ľahko pochopiteľná, o to však 
ťažšie uskutočniteľná. Zarába ako kuriér 
pre pochybného priekupníka áut. Čo čert 
nechcel, jedna z Manniho akcií nedopadne 
podľa plánu a v sekunde je 100 000 DM 
fuč! Treba teda vymyslieť plán... Manniho 

riešenie vyzerá asi tak, že zavolá svojej 
polovičke Lole a zvyšok je na nej. Hneď, 
ako Lola položí červené slúchadlo, je už 
len v jej rukách, aby za 20 minút zohnala 
nepredstaviteľne vysokú sumu. Lola teda 
nebeží AKO o život, ona skutočne beží 
o Manniho život. 
Lola dokazuje, že v pomyselnom svete ka-
mery a strihu nič nie je nemožné. Film 
ponúka divákovi tri rôzne dejové línie, 
s rovnakými situáciami, rozdielnymi rieše-
niami a troma úplne rozdielnymi ukonče-
niami. Počas sledovania filmu zisťujeme, 
že aj malá zmena spôsobí veľký životný 
obrat. Vo svete Loly smrť neznamená ko-
niec, ale len ďalšiu možnosť byť na druhý 
pokus lepšia. A na konci sa divák môže sám 
rozhodnúť, ako sa Lolin absurdný, miesta-
mi až groteskný súboj s časom končí... 
Keď režisér mení Lolin osud, skáče (alebo 
prebehuje) aj z jednej roviny do druhej. 
Vo filme divák môže sledovať scény buď 
vo forme filmu, fotografie alebo videa, 
animovaného či hraného. Strih je rýchly, 
takmer klipový a mihá sa rovnako rýchlo 
ako Loline nohy. 
Tento film som prvýkrát videla, keď som 

bola oveľa mladšia a veľa súvislostí mi ešte 
unikalo. Momentálne vnímam najmä sku-
točnosť, že každému z nás by sa občas 
zišla druhá šanca. Film ma zaujal najmä 
z významovej stránky. Je príjemné pred-
staviť si svet ako miesto, kde popri našom 
živote niekde ďaleko prebieha aj tá lepšia 
alternatívna realita. 
Dej bol viac-menej jednoduchý, a tak vy-
niklo vynikajúce spracovanie. To však môže 
byť aj mínu-
som, pretože 
sa nenaskyt-
la príleži-
tosť na aký-
koľvek pre 
diváka neča-
kaný obrat. 
Celkovo však 
film hodno-
tím veľmi 
pozitívne.  
 
Julka, I.E 

Lola rent 

 S láskou Vincent je film 
o svetoznámom maliarovi Vincentovi van 
Goghovi, v ktorom sa dozvedáme viac 
o jeho živote a i doposiaľ stále neobjasne-
ných okolnostiach jeho smrti. Zaujímavos-
ťou je technika, ktorou je tento film na-
točený. Kombinácia hraného filmu 
u animácie van Goghových malieb. Bolo 
použitých 94 pôvodných olejomalieb, kto-
ré spracovali 125 umelci do neuveriteľ-

ných 66 960 obrazov použitých na animá-
ciu. Scenár bol vytvorený na základe lis-
tov, ktoré Vincent posielal svojmu bratovi 
Theovi. 

Film som videla začiatkom roka v kine 
a urobil na mňa veľký dojem. Nikdy som 
nič podobné nevidela. Bolo fascinujúce 
dozvedieť sa niečo viac o živote Vincenta, 
hlavne o jeho posledných rokoch, ktoré 
strávil v absolútnej chudobe. Nádherná 
animácia olejomalieb skvelo dopĺňa čierno-
biele hrané časti a spolu tvorili úžasné 
dielo. Odporučila by som ho všetkým mi-

lovníkom umenia, určite stojí za to po-
zrieť si ho. 

Anonym, I.E S láskou Vincent 
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Predpoveď skazy 
 

Vyšla som von 

v krátkych nohaviciach, 

túžiac po lete 

v chladných fujaviciach. 

 

Na zemi prvé lístie 

a ja trasúc sa od zimy 

videla som prichádzajúcu skazu. 

Ďalšie zmeny? Zmier sa s nimi! 

 

Kalendár ukazuje ten najletnejší deň. 

Jeho prítomnosť je každému jasná, 

no akoby som sa vrátila z budúcnosti, 

sledujúc zimu úplne nešťastná. 

 

Nedokážem sa radovať z niečoho, 

Čo tak rýchlo mizne. 

Potrebujem niečo stále, 

A hlavne záväzne. 

 

Úzkosť v srdci, 

srdce na dlani, 

dane v tenkých vreckách. 

Vrecká radosti už iné ako vlani. 

 

A pesnička v ušiach je taká istá, 

no úplne iná. 

Martina Martančíková, II..F 
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Bol raz jeden žiak...alebo Bilinky v 

kocke 
 

 

Bol raz jeden žiak, 

Jeho meno, všetkým známe, Jozef Mak. 

 

Keď dovŕšil vek šesť rokov, 

Do školy mal len pár krokov. 

 

Mesiace plynuli ako voda, 

Jožka Maka už zo všetkého srdce bodá. 

 

Rozhodnúť sa musel hneď, 

Mučiť sa alebo lízať med? 

 

Bilinky ho veľmi lákali, 

Tí ostatní sa predsa iba flákali. 

 

Prvý ročník mal Jožko rád, 

Našiel sa tam nejeden kamarát. 

 

Druhý ročník prešiel ani nevedel ako, 

Veď vtedy dostal prezývku Mako. 

 

Tretí ročník mal problém v noci spávať, 

Keď učitelia prestali ohľad brávať. 

 

Štvrtý ročník, tu je Jožko teraz, 

Myšlienky o skončení mal neraz. 

 

Piaty ročník čaká Jožka pred dverami, 

Márne dúfa, že zachráni všetko ódami. 

 

Po maturách to ale nie je koniec, 

Život nie je rozprávka, nezazvoní zvonec. 

 

Martina Čižiková, IV.E  
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...Škótsko má viac ako 400  slov pre vyjadre-

nie slova? 

Zaujímavosti 
 

Vedeli ste, že... 

 

  ... sa obočie obnovuje každých 64 dní? 

 

                    ... aligátory nemajú definovanú dĺžku života? Žijú dovtedy,   

         kým ich nepostihne nejaká choroba alebo zranenie. 

 

 ... pancier pásavca je nepriestrelný? 

 

        ... človekom, ktorý údajne vymyslel domáce úlohy,            

    bol Taliansky učiteľ Roberto Nevilis ako trest     

             pre svojich študentov? 

 

... prvé pomaranče neboli oranžové?                  

 

   ... rovnako ako odtlačky prstov, aj odtlačky jazyka sú odlišné? 

 

   ... sa nadýchneme asi 8 409 600—krát ročne? 

 

    ... väčšina prachu vo Vašom dome vzniká z odumretej kože? 

 

   ... Zem je jedinou planétou slnečnej sústavy,  

       ktorá nie je pomenovaná po bohu? 

  . 

  

                               ... veľryby modré dokážu na jedno  

       sústo prijať cca pol milióna kalórií? 

  

  ... najstaršia mačka, aká kedy žila, sa dožila veku 38 rokov? 
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Vedeli ste, že mango… 
podporuje trávenie, 
znižuje hmotnosť, 

vďaka vláknine a vitamínu C zni-
žuje hladinu cholesterolu, 

lieči poruchy pečene? 

Korpus: 
1 hrnček čerstvých datlí 
1 hrnček mandlí 
1\2 kokosovej hmoty z jedného kokosu 

Poleva: 
1 ks manga 
2 lyžice kokosového sirupu 

Postup: 
Rozmixujeme hrnček mandlí, pridáme kokosovú hmotu, znova rozmixujeme a pridáme vykôstkované 
datle. Mixujeme, kým nevznikne mazľavá hmota. Hmotu natlačíme na dno tortovej formy tak, aby vzni-
kol korpus. Vo výkonnom mixéri rozmixujeme všetky ingrediencie na výrobu krému, vylejeme ho na kor-
pus a celý koláč dáme na 90 minút do mrazničky. Penu, ktorú získame rozmixovaním jedného manga s 
kokosovým sirupom, vylejeme na stuhnutý koláč a dáme na ďalších 90 minút do mrazničky. Pred konzu-
máciou necháme koláčik zmäknúť v chladničke a môžeme sa do neho pustiť! 
Dobrú chuť! 
 
 
Originálny recept aj s videoreceptom nájdete tu: http://www.detoxchutne.cz/raw-kokosovo-mangovy-
dort/ 

RECEPRÁRIK 

Vyčerpáva vás škola? 
Plačete kvôli nadchádzajúcim klauzúram? 

Potrebujete doplniť energiu? 
Bojíte sa o svoje zdravie? 

Máte radi niečo sladké pod zub? 
Chýba vám chuť leta? 

 
Odpovedali ste aspoň na dve otázky áno?                           

Výborne (aj keď…) ! Nezúfajte, pomôžeme vám! 
Prinášame vám totiž skvelý recept, ktorý uľahčí vaše trápe-
nia. Je chutný, zdravý a ešte aj jednoduchý! Tak, hor sa do 

toho! 

Krém: 
200 g kešu orechov namočených vo vode aspoň 

3 minúty 
3 lyžice kokosového oleja 
3\4 hrnčeka kokosového mlieka z plechovky 
2 ks manga 
4 lyžice kokosového sirupu 

 RAW KOKOSOVO-MANGOVÝ KOLÁČ  

http://www.detoxchutne.cz/raw-kokosovo-mangovy-dort/
http://www.detoxchutne.cz/raw-kokosovo-mangovy-dort/
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SUDOKU (pre šikovné hlavičky :D ) 
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Krásne prázdniny! 


