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Zdravím Vás :)  

Je apríl a vo Vašich rukách sa momentálne  

nachádza ďalšie číslo časopisu Bilinky. Zname-

ná to vec neuveriteľnú, ešte stále žijeme. Re-

dakčná rada makala, makala a makala, a tu je 

výsledok našej snahy. S potešením môžem 

skonštatovať,  že sa naša poskromná (mizivá) 

„redakčná rada“ rozrástla  na celkom slušný 

počet. No veď posúďte sami, z  dvoch členov 

na štyroch za štyri mesiace. Takouto tendenci-

ou na budúci rok vydáme katalóg, tešte sa :P  

Pochopiteľne, v našom premiérovom čísle sa 

vyskytla aj nejedna chybička, ale časová tie-

seň robí svoje, a tu i tam sa našiel nejaký ten 

väčší alebo menší preklep (pozn. Receprárik je 

inovatívny názov rubriky určenej na recep-

ty;)).   

Samozrejme, že sme sa  z minulosti poučili a 

toto číslo sme celkom určite nedokončovali na 

poslednú chvíľu.  

Ok, teraz na trošičku vážnejšiu nôtu (len tro-

šičku). Milí piataci toto číslo venujem Vám, 

pretože je to posledné číslo, ktoré  si budete 

môcť zakúpiť.  Písomné maturity máte už za 

sebou, ústne pred sebou (poviem Vám, nechce-

la by som byť na Vašom mieste), ale keďže Vy 

ste nepochybne veľmi šikovní bilingvalisti, kto-

rí zvládnu všetko ľavou zadnou, tak sa zbytoč-

ne nestresujte.  

Všetkým ostatným prajem príjemné čítanie, 

snáď sme si pre Vás pripravili témy a články 

hodné dočítania.  

   

 

 

ŽOLÍK   

(drahí priatelia ak ste si 

tu nič nenašli, nesmúť-

te,  šťastie budete 

môcť skúsiť v ďalšom 

čísle :) )  

10 šťastlivcom srdečne 

gratulujem k šťastnému 

výberu  :) 
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 l24.1 2017 (pondelok) sa pre nás, žiakov 

prvého ročníka, začal asi jeden z najkrajších týž-

dňov štúdia na strednej škole. Naše cesty viedli do 

lyžiarskeho strediska Litmanová, kde sme pod ve-

dením pedagógov telesnej výchovy  mali priestor 

zlepšiť si naše lyžiarske skills, resp. sa po prvýkrát 

postaviť na lyže. A veru, máme na čo spomínať! 

Počasie vedenie naplánovalo na jednotku – v prvý 

deň nás trochu zastrašila hmla, zvyšok výcviku však 

bola viditeľnosť oveľa lepšia, priam úplne dokonalá. 

Prelyžované slnečné dni na upravených zjazdov-

kách si užívali všetky 4 družstvá, na útulné ubytova-

nie v chatkách a stravu v blízkom bufete tiež nepadli 

žiadne sťažnosti. Najviac  srandy nám však asi 

predsa doniesli večerná lyžovačka a spoločne strá-

vené večery, kde 

sme utužovali naše 

rozkvitajúce sa ko-

lektívy (či už hra-

ním spoločenských 

hier, spievaním ale-

bo len debatova-

ním). Veľmi vychvá-

lená časť programu bola tiež návšteva miestnych 

potravín, kde si niektorí žiaci okrem míňajúcich sa 

sladkostí kúpili aj suroviny na pripravenie neskorej 

večere. Myslím si, že nebudem klamať, ak zhodno-

tím tento týždeň ako naozaj famózny. Okrem pár 

drobných modrín a opálených tvárí sme si priniesli 

spomienky, vytvorené či už na lyžiach, alebo mimo 

nich, ktoré nám utkvejú v pamäti asi navždy. A, sa-

mozrejme, aj lyžiarske zlepšenia, ktoré boli hlavným 

dôvodom vymeškania vyučovania v laviciach. (P.S. 

: Zdá sa mi, že ani učitelia sa na nás veľmi nesťažo-

vali a to je pri lyžiarákoch čo povedať!)  

Ivana Bušová, I. F 

Nie je to tak dávno, čo 

sme sa spoločne zabavili 

aj mimo školy. Štvrtáci 

nám pred dvoma mesiac-

mi zorganizovali 21. ročník 

plesu bilingvalistov, ktorý 

sa niesol v oscarovskom 

duchu. Veľkou zmenou 

bola výmena tradičných 

priestorov hotela Satel za Redutu. Tam nám naši spolu-

žiaci predviedli originálny program, v ktorom sa nám 

predstavili ako porotcovia či súťažiaci talentovej show 

a medzi číslami nechýbala ani imitácia kapely Ramste-

in. 

 Ani tento večer sa nezaobišiel bez organizačného 

zmätku, ale od zábavy to  Bilinkárov neodra-

dilo a ako mohli prítomní vidieť, na parkete 

niektorí zo seba vydali aj dušu. Zábava sa 

však skončila príliš rýchlo a o polnoci nás nemilostivo 

oslepili svetlá sály.  Potom nám už neostávalo nič iné, 

ako sa plní dojmov a zážitkov vybrať domov.  

Milí štvrtáci, všetci sa pravdepodobne zhodneme, že 

pripraviť takúto akciu popri všetkých vašich povinnos-

tiach stojí veľa času a námahy. Preto by som sa vám 

chcela v mene redakcie Biliniek poďakovať za tohtoroč-

ný ročník .  

LYŽIARSKY VÝCVIK 

PLES BILINGVALISTOV 
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Výlet do Košíc 

Orchidey – sen mnohých pestovateľov izbových rastlín. Prečo sú rastliny z čeľade Orchi-

daceae (vstavačovité) výnimočné? Vedeli ste, že čeľaď vstavačovité je druhovo najpočetnejšou 

čeľaďou semenných rastlín a na svete je približne 25 000 - 30 000 druhov orchideí?  

Obdivovať rozmanitosť orchideí sa vybral Bio krúžok počas jarných prázdnin na výstavu 

Botanickej záhrady Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Orchidey sú pre človeka atraktívne najmä 

vďaka kvetom. Sú farebne aj tvarovo unikátne. Najnápadnejšou časťou kvetu je pysk (labellum). Je 

to korunný lupienok, ktorý sa väčšinou odlišuje od ostatných kališných a korunných lupienkov far-

bou aj tvarom. Tu zosadajú opeľovače. Na pysku majú rôzne značky, ktoré im ukazujú správnu 

cestu k nektáru. Zaujímavosťou je, že časti kvetu zodpovedné za roz-

množovanie (tyčinky a piestiky) splývajú do štruktúry, ktorá sa nazýva 

stĺpik (gymnostemium). 

Na košickej výstave sme mohli obdivovať okolo stovky rôznych 

druhov týchto unikátnych rastlín. Zaujímavý je nielen ich kvet, ale aj 

spôsob života. Mnohé z nich rastú na konároch stromov (sú epifyty), 

nie sú však parazity. Ich semená nemajú vyživovacie pletivo endo-

sperm – na vyklíčenie je nutná symbiotická huba a preto sa Vám pes-

tovanie orchidey zo semienka nepodarí. Nezúfajte, obchod 

s orchideami je veľký biznis a v supermarketoch alebo kvetinárstvach 

určite nájdete takú, ktorá Vás osloví. Najčastejšie sú u nás predávané orchidey rodu Phalaenopsis. 

Bude sa im dobre dariť, ak ich namočíte na hodinu alebo dve do vody jedenkrát týždenne a raz za 

mesiac v období kvitnutia prihnojíte.                                                                                                                                                                                                                        

 Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať Terke, Ferimu a Lucke z 3.E za príjemný deň 

a krásny výlet. Keďže moja cesta na bilinkách sa už čoskoro skončí, chcem sa poďakovať aj všet-

kým ostatným priaznivcom Bio krúžku. Zorganizovať by som ešte chcel dve stretnutia – jedno 

prakticky zamerané na evolučnú fyziologickú anatómiu rastlín a druhé, ktorého tému určia záujem-

covia vopred prostredníctvom Facebooku. Všetkých spolužiakov, ktorí by mali 

záujem sa zúčastniť, srdečne pozývam.      

 

pysk 

stĺpik 
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Na začia-

tok, aby 

ste pocho-

pili, o čo 

vôbec 

v joge ide, 

je nutný 

historický a faktický 

background. Prvé spisy, ktoré 

vysvetľujú teoretické 

a filozofické základy jogy, po-

chádzajú už z roku 3500 p.n.l.  

Európania sa o nej dozvedeli 

ale až oveľa neskôr, v čase, 

keď Angličania a Francúzi kolo-

nizovali Indiu. Joga učí ovládať 

psychickú a fyzickú stránku 

človeka, je to súbor fyzických, 

mentálnych a spirituálnych dis-

ciplín. Zmyslom jogy je dosiah-

nuť oslobodenie od opakované-

ho zrodu, reinkarnácie. 

V západnom svete (tentokrát 

tu patrí aj Slovensko) sa vníma 

skôr ako cesta ku šťastiu, vy-

rovnanému životu či oslobode-

niu od stresu. 

 

Odvtedy, čo som prvýkrát pri-

šla na hodinu jogy, ubehol už 

takmer rok. Hlavným dôvodom, 

prečo som ju začala cvičiť, bol 

stres, ktorý som neustále pre-

žívala.  V tej dobe bolo tou naj-

dôležitejšou vecou na svete, 

dostať jednotku z písomky. 

Niekedy je ešte aj dnes pre 

mňa ťažké zrovnať si myšlienky 

v hlave a uvedomiť si, čo je 

v skutočnosti v mojom živote 

podstatné. Už po roku cvičenia 

môžem však povedať, že joga 

mi umožnila iný pohľad na situ-

ácie, s ktorými sa všetci musí-

me pasovať dennodenne. 

 

Na začiatku hodín jogy, ktoré 

navštevujem, prebieha 20-

minútová relaxácia. Hlavne 

s touto časťou majú ľudia väč-

šinou problém. Nikto z nás si 

predsa obyčajne nekráti voľný 

čas pol hodinovým ležaním na 

zemi, takmer bez akéhokoľvek 

fyzického pohybu. Avšak, keď 

úspešne prekonáte prvé hodiny, 

kedy vám bude mykať svalmi, 

svrbieť vás bude snáď každá 

časť tela a najviac zo všetkého 

na svete si budete želať, aby 

ste sa mohli natiahnuť, mali by 

ste si začať tento stav nične-

robenia užívať. Možno sa uvoľ-

níte až tak, že sa vám podarí 

pekne si zdriemnuť, čo  na ho-

dinách nie je až také nezvyčaj-

né. V týchto chvíľach pokoja sa 

snažíte nevnímať okolitý svet 

a pokúšate sa zabudnúť na 

všetko, čo vás trápi. Prečisťuje 

sa tým hlava a po relaxácii sa 

budete určite cítiť plní ener-

gie. Ďalej nasleduje hodina cvi-

čenia, ktorú si však nesmiete 

predstavovať ako hodinu inten-

zívnych a rýchlych pohybov. 

Každý pohyb robíte vedome 

a sústredíte sa len na daný 

okamih. Práve vnímanie prítom-

nosti a zabudnutie na minulosť 

a budúcnosť patrí k ďalším ob-

lastiam, ktorými sa joga zaobe-

rá. Hodina je zavŕšená dycho-

vým cvičením—pranajámou. Jo-

gíni veria, že toto dychové cvi-

čenie zlepšuje osud, takže ur-

čite nebude na škodu zrealizo-

vať ho pred nejakou tou 

klauzúrou  :)  

 

Samozrejme, že existuje množ-

stvo štýlov jogy. Niektoré sú 

aktívnejšie a cvičíte viac, iné sa 

skôr zameriavajú na psychickú 

stránku človeka. Nikdy som ne-

bola nejako extra zažratá do 

hocakého športu, takže mi toto 

pre niekoho „pripomalé“ cviče-

nie vyhovuje. Dôležité je nájsť 

si štýl, ktorý bude napĺňať prá-

ve vás. Je však isté, že keď sa 

rozhodnete prísť na hodinu jo-

Joga a prečo ju vyskúšať ? 

Niektorí z vás si pri prečítaní nadpisu zrejme položili otázky ako: „Ďalší otravný článok 

o tom, ako mi joga zmenila život?“ či „Nové drísty o pozdvihnutí mojej duchovnej 

stránky a do konca dní zajačia strava?“. Je mi ľúto, ale sklamem vás. Člá-

nok, ktorý som si pre vás pripravila sa bude týkať aj týchto tém. Okrem 

toho vám však poviem, prečo som sa rozhodla cvičiť jogu ja, ako také hodi-

ny jogy vyzerajú, aké to začiatku môže byť niekedy až neznesiteľné 

a prečo má vlastne  cvičenie jogy zmysel. 
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gy či už kvôli natiahnutiu tela 

alebo upokojeniu mysle, dosta-

nete vždy tri v jednom - fyzic-

ké telo, psychika a duša sú 

v joge prepojené. 

Aké benefity teda joga posky-

tuje? Zlepšuje pohyblivosť 

a výdrž. Na hodinách veľmi 

rýchlo zistíte, ako dobre/zle sú 

na tom vaše brušné svaly a je 

pravdepodobné, že zažijete 

svalovicu na miestach, kde ste 

si dovtedy mysleli, že možná 

ani nie je. 

  

Joga pôsobí priaznivo na celý 

organizmus tým, že upravuje 

krvný tlak, zvyšuje prietok krvi 

(relaxačné cvičenia zvyšujú 

množstvo kyslíka, ktorý sa do-

stáva do buniek, hemoglobínu 

a červených krviniek, ktoré no-

sia kyslík do tkanív), posilňuje 

kosti (výskum dokázal, že cvi-

čením jogy vzrástla hustota 

kostného tkaniva stavcov, čo 

má na svedomí redukcia hormó-

nu kortizol), pomáha správnej 

funkcii lymfatického systému 

(jogové pozície zvyšujú odtok 

lymfy, čo napomáha správnemu 

vylučovaniu toxínov von z tela) 

či regulovaním činnosťou nado-

bličiek odbúrava stres 

a napätie (joga znižuje hladinu 

kortizolu).  Má ešte aj iné 

priaznivé zdravotné účinky, ale 

tie tu už vypisovať nebudem, 

pretože tento článok je už aj 

bez nich príliš dlhý. 

Avšak najväčší prínos jogy pre 

mňa je sebarealizácia. Cvičením 

sa vaše myšlienky začnú uberať 

iným smerom a zmení sa vám 

pohľad na život (pravda, je to 

dosť klišé). Učíte sa, že najdô-

ležitejšie je byť spokojný sám 

so sebou, teda byť šťastný aj 

vtedy, keď vám možno prešká-

ža, že ste single alebo ak to 

v práci alebo v škole práve nie 

je prechádzka ružovou záhra-

dou . Je dosť ťažké byť zrazu 

nechaný napospas svojim vlast-

ným myšlienkam a pocitom 

a byť na chvíľu skutočne sám. 

Naučiť sa žiť so sebou samým 

je až nevyhnutné, keďže ste 

tou jedinou osobou, s ktorou 

bezpochyby zostanete až do 

smrti. 

 

Konečne sa dostávame ku stra-

ve a zároveň k zlomovému bo-

du . Joga nie je len cvičenie, je 

to životný štýl, takže sa jej 

prispôsobujú aj potraviny, kto-

ré prijímame. Keďže dnešné 

stravovacie návyky charakteri-

zuje hlavne prílišné konzumova-

nie mäsa, nie je pre niektorých 

ľudí práve najjednoduchšie vy-

radiť tento produkt zo svojho 

jedálnička. Joga odporúča lak-

to-vegetariánstvo, to znamená, 

že jete všetko okrem mäsa 

a vajíčok. Joga nesúhlasí so za-

bíjaním a konzumáciou zvierat, 

pretože verí, že ľudia aj zvie-

ratá sú si rovní, keďže zvieratá 

taktiež cítia bolesť a smrti sa 

boja rovnako ako my.  Samo-

zrejme, toto stravovanie nie je 

povinné. Celý systém jogy fun-

guje na báze dobrovoľnosti, te-

da robíte len to, čo vám z nej 

vyhovuje. Môžete cvičiť 

a naďalej sa stravovať tak ako 

predtým.  

Ešte pred rokom či dvomi som 

aj ja konzumáciu mäsa vnímala 

ako niečo úplne normálne 

a vôbec som sa nezamýšľala nad 

tým, že nejaké bytosti museli 

kvôli mojej chuti na ich telá 

zomrieť. Ale v poslednom čase 

som aj ja príjem mäsa obmedzi-

la na minimum a snažím sa čo 

najviac dodržiavať tento model 

stravovania. Naša školská jedá-

leň ponúka možnosť druhého 

bezmäsitého jedla, takže dodr-

žiavať vegetariánstvo u nás nie 

je obzvlášť náročné (pokiaľ 

v domnelom „bezmäsitom“  gra-

natierskom pochode nenájdete 

škvarky či vo vyprážanom tofu 

syre plátok šunky). 

 

Takže, už by sa pomaly patrilo 

skončiť. Keďsa rozhodnete za-

čať navštevovať hodiny jogy, 

snažte sa zotrvať a nehádžte 

po prvých hodinách flintu do 

žita. Podľa môjho názoru sa to 

oplatí, pretože život je hneď 

stráviteľnejší, keď s ostatnými 

nažívate v mieri a viete si do-

priať sebalásku.  
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   Kam smerujú naši piataci 

 Oceňujem najmä vy-
spelosť niektorých nemeckých 
učiteľov, ktorí nás na hodinách 
napomínajú, aby sme boli ticho a 
potom na najdôležitejších písom-
ných prácach sa správajú ako pu-
bertiaci.  

 Nikto si nesmel zobrať sáčky, lebo 

by to rušilo ostatných. 

 Bolo mi to celkom aj jedno, takže 
asi tak... 

 Hmmm.... vonku bolo pekne. 

 Je krásne mať to už za sebou. 

 Na geometriu som bol vďaka hodi-

nám matematiky dobre pripravený.  

 Ubehlo to dosť rýchlo...  

 Bolo to celkom v pohode, predtým 

bol stres, ale ináč sa to dalo. 

 Počítal som o dušu a vyplatilo sa....  

 Prebehlo to ako normálna klauzúra, 

len to trvalo dlhšie. Najväčší stres 

bol z toho, že sa to volá maturita.  

 Geografia bola prekvapivo ťažká...  

 Najťažšia bola podľa mňa matika a 

deják bol ľahký.  

 Na matiku bolo fest málo času... 

 Je to dosť naprd! 

 Úplne najľahšia bola slovenská 
nemčina, lebo sme si to už raz za-
žili.  

 Najľahšia bola matika, najťažšia 

nemčina a geo už bola každému 

ukradnutá. Celé to bolo už odveci.   

 Tak určite som bola hladná, preto-

že je dosť ťažké vydržať šesť 

hodín sedieť a písať a nemať po-

riadnu desiatu. 

  Spolužiak prišiel ako keby 

z Kauflandu, nakúpil za 50 eur, ale 

nestačilo to. 

  Človek rozmýšľa nad všelijakými 

nezmyslami, ktoré musí napísať, 

aby potešil učiteľov. 

   Podľa mňa bola dosť v pohode 

geografia. 

  Nemci boli dosť výrazne prekvape-

ní nad naším množstvom jedla, kto-

ré sme si priniesli. Očividne sa 

s tým nestretli. 

  Nemci si z nás robili srandu, keď 

sme tam došli, že sme sa nevedeli 

zoradiť alphabetisch.   

  Bola to sranda. Lepšie ako tvrdnúť 

v škole. 

  Nie je to prechádzka ružovou zá 

hradou, ale dá sa to zvládnuť.   

 Hádam sme prešli. 

 Bolo počuť padať termosky, lebo 

sme si nesmeli zobrať žiadne ba-

tohy    

 

Kolektívne dielo :)  

 

Pocity    

piatakov po 

maturite 
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Do nemeckého učiteľského kolektívu pribudol v 

druhom polroku nový člen. Možno ste ho razegistrovali, 

možno nie. Hádam, že aspoň tí, ktorých vyučuje túto zmenu 

postrehli. Ak sa chcete o Frankovi Blauovi dozvedieť niečo viac, 

prečítajte si našej interview s ním.  

Könnten Sie sich uns kurz vorstel-

len? 

Frank Blau, 29 Jahre, aus Trier 
(Rheinland-Pfalz) 

Warum haben Sie sich entschieden, 

im Ausland zu unterrichten? Wieso 

gerade in der Slowakei? 

Neue Erfahrungen. Die Slowakei war 
mir vorher völlig unbekannt. Ich 
wählte ein mir unbekanntes Land, um 
etwas Neues kennenzulernen.  

Haben Sie schon vorher die Slowa-

kei besucht?  

Nein. 

Waren Sie von etwas überrascht, 

als Sie zum ersten Mal in die Slo-

wakei gekommen sind?      

Nein.  

Haben Sie eine amüsante Geschich-

te in der Slowakei erlebt? ( z.B. 

jemand hat Sie angesprochen und 

Sie haben nichts verstanden oder 

umgekehrt ein Schüler/-inn hat 

Ihnen nicht verstanden) 

Ich wurde am ersten Tag fast an ei-
nem Zebrastreifen überfahren. 
(amüsant?) 

 

Wissen Sie etwas auf Slowakisch 

zu sagen? 

Dobre 

Warum haben Sie den Beruf  Leh-

rer gewählt und natürlich warum 

die Fächer Geschichte und 

Deutsch?  

Arbeit mit jungen Menschen. 

Geschichte und Deutsch sind mit Ab-
stand die wichtigsten Fächer  

Welche Epoche der Geschichte fin-

den Sie am meisten interessant? In 

welcher Zeit der Geschichte würden 

Sie gerne leben, wenn Sie die Mög-

lichkeit hätten? 

Renaissance  

Wie gefällt es Ihnen hier? Haben 

Sie schon etwas besucht 

(Sehenswürdigkeiten, Städte,…)?  

Sehr gut! Bratislava. 

Trotzdem sind Sie noch kurz in der 

Slowakei, könnten Sie uns die größ-

ten Unterschiede Ihrer Meinung 

nach zwischen den Deutschen und 

Slowaken sagen? 

Slowaken sind höflicher!  

 

Was sind Ihre Hobbys?  

Lesen, Reisen, Sport, Schach, Freun-
de, Musik 

Zum Schluss: Lieblings-  

Buch: Anna Karenina (Tolstoi) 

Film: Inception 

Musik: Beethoven/Bach + Rock 

Farbe: Ist doch klar  

Gericht: Sushi 

Getränk: Wein 

 

Haben Sie ein Lebensmotto?  

Semper apertus! (Immer offen) 

 

Mohli by ste sa nám predstaviť? 

Frank Blau, 29 rokov, z Trieru 
(Porýnie-Falcko) 

 

Prečo ste sa rozhodli ísť vyučovať 

do zahraničia? Prečo práve na Slo-

vensko? 

Nové skúsenosti. Slovensko bolo pre 
mňa predtým úplne neznáme. Zvolil 
som si neznámu krajinu, aby som spo-
znal niečo nové. 

Navštívili ste Slovensko už aj pred-

tým?  

Nie. 

Prekvapilo Vás niečo, keď ste prvý-

krát prišli na Slovensko?      

Nie. 

Zažili ste na Slovensku nejakú zá-

bavnú príhodu? (napr. sa Vám nie-

kto prihovoril a Vy ste nič nerozu-

meli alebo naopak žiaci u nás Vám 

nerozumeli) 

V prvý deň ma na prechode skoro zra-
zilo auto. (zábavné?) 

Viete povedať niečo po slovensky? 

Dobre 

Prečo ste sa stali učiteľom 

a samozrejme prečo práve predme-

ty ako nemčina a dejepis?  
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Určite ste ho už minimálne letmo zazreli počas prestávkových presunov 

po chodbách, Dávid má 16 rokov a  navštevuje II. F . Venuje sa  prekrás-

nemu športu, ktorý možno širokej verejnosti nie je až taký známy. Hovo-

rím o spoločenskom tanci, spojeniu umenia a športu. Ak ste sa práve ško-

doradostne usmiali a povedali si, že je to niečo len pre ženy a že to 

vlastne ani nie je šport, tak si vás dovoľujem vyviezť z  omylu. Skúsme si 

to porovnať s takým futbalom. Futbalista zapája najmä svaly na nohách, a 

bruchu, ale  tanečník zapája absolútne všetky svaly na tele (aj mimické!). Ak 

som vás stále nepresvedčila tak poďme ďalej. Tanečník nemusí len dobre 

vyzerať a pekne sa usmievať. Musí dodržiavať aj presnú techniku pohybov, 

za ktorých konečným výsledkom sú hodiny a hodiny driny v tanečnej sále, 

nespočet zodraných tanečných topánok či prepotených tričiek. Nakoľko tan-

cuje jak štandardné tak latinsko-americké tance (dokopy 10 súťažných) je 

vynaložené úsilie o to väčšie. Tým stále nepresvedčeným Dávid odkazuje: 

„Vyskúšajte  tancovať päťkrát po dve minúty v postavení, s technikou a do-

bre pri tom vyzerať!“  

Dávid sa začal venovať tancu ako 7-ročný, a ako to už býva, hlavnými iniciá-

tormi boli jeho rodičia. Prvotnú nevôľu však rýchlo prekonal a zakrátko sa 

tancovanie stalo jeho srdcovou záležitosťou. Jeho materským klubom je TŠ 

Super Poprad, kde strávil 7 rokov, počas ktorých sa mu (s partnerkou, samo-

zrejme) podarilo vybojovať 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v štan-

dardných tancoch. Po tomto úspechu sa však rozhodol prestúpiť ku lepšej 

konkurencii, do TC Fortuna Poprad, kde tancuje dodnes. Tam po pol roku vy-

menil partnerku, čo bol očividne dobrý počin, keďže si pripísali na konto dva 

majtrovské a jeden vicemajstrovský titul. Za spomenutie celkom určite stojí 

postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta. Po tak úspešnej sezóne však 

prišli neúspechy, čo viedlo k výmene partnerky. Po pol roku hľadania si našiel 

partnerku z Košíc, s ktorou majú jasný cieľ— dosahovať len tie najvyššie stu-

pienky. Ale ako to už býva, aj v tomto športe sa vyskytne nejaká tá korupcia.   

 

Dávid a Adel  

Práca s mladými ľuďmi. 

Dejepis a nemčina sú s odstupom naj-
dôležitejšie predmety  

Ktoré historické obdobie sa Vám 

najviac páči? V akom historickom 

období by ste radi žili, keby ste 

mali tú možnosť? 

Renesancia  

Ako sa Vám tu páči? Už ste si nie-

čo pozreli (pamiatky, mestá,...)?  

Veľmi sa mi tu páči! Bratislavu. 

Napriek tomu, že ste na Slovensku 

len krátko, mohli by ste nám pove-

dať podľa Vás najväčšie rozdiely 

medzi Nemcami a Slovákmi? 

Slováci sú zdvorilejší!  

Aké máte koníčky?  

čítanie, cestovanie ,šport, šach, pria-
telia, hudba  

Na koniec: obľúbený/á/é  

kniha: Anna Karenina (Tolstoj) 

film: Inception 

hudba: Beethoven/Bach + rock 

farba: To je predsa jasné  :D  

jedlo: suši 

nápoj: víno 

Aké je vaše životné motto?  

Semper apertus! (Vždy otvorené) 

 

 

 

Kto je Dávid Pikora? 
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 „Vegetus“ - čulý, živý 

Cieľom nasledujúceho článku nie je vás presvedčiť alebo tvrdiť, že to čo robíte, je zle. Chce len pouká-

zať na pár zaujímavých faktov, ktorých hlavnou úlohou je len  dospieť k zamysleniu sa, prečo vegetariáni 

stali vegetariánmi. Dá sa teda povedať, že cieľom je pochopiť vegetariánov a neodsudzovať ich. :)  

Nie je to novodobý  

výstrelok 

Za počiatok vegetariánstva 

sú považované rôzne druhy 

náboženstvá, ktoré svojim 

vyznávačom predpisujú ur-

čité pravidlá ako napríklad 

zákaz konzumácie niekto-

rých druhov mäsa či živočíš-

nych produktov. Prvé zmien-

ky pochádzajú  už zo staro-

vekej Indie a Grécka (6. 

storočie p. n. l.), kde práve 

vegetariánska striedmosť 

bola cestou k mravnému 

spôsobu života a čistotr 

duše. Za prvého známeho 

propagátora vegetariánstva 

sa pokladá grécky filozof 

Pytagoras. Vegetariánsky sa 

stravovali aj mnohé význam-

né osobnosti sveta ako da 

Vinci, Gándhí, 

Eistein a mnohí 

ďalší. 

Aj pre toto 

všetko patrí 

vegetariánstvu 

titul najrozší-

renejšej, naj-

známejšej a 

zároveň naj-

staršej formy 

alternatívnej 

výživy. V prie-

skumoch sa zistilo, že vege-

tariánmi sú najmä mladí ľu-

dia s vyšším vzdelaním, a 

stretneme sa s ním skôr v 

mestách ako na vidieku.  

Nie je vegetarián ako ve-

getarián   

Poznáme mnoho druhou ve-

getariánstva , no málo 

kto o nich tuší. Medzi 

najznámejšie patria: ve-

gáni (konzumujú len 

rastlinnú stravu), lakto-

vegetariáni (rastlinná 

strava doplnená mliečny-

mi výrobkami), lakto-ovo

-vegetariáni (rastlinná stra-

va, mliečné výrobky a  vajíč-

ka), vo-vegetariáni 

(rastlinná strava a vajíčka), 

semi-vegetariáni (rastlinná 

strava, mliečne výrobky, 

vajcia, ryby, a biele hydino-

vé mäso), pesco-vegetariáni 

(rastlinná strava, mliečne 

výrobky, vajcia, ryby a plody 

mora), fruktariáni 

(konzumujú len dary prírody, 

nemala by byť zabitá žiadna 

pôvodná rastlina).  

Vegetarián netrpí 

hladom 

V porovnaní s výži-

vou bežnej, zmiešane 

sa stravujúcej popu-

lácie, správne zosta-

vená vegetariánska 

strava býva bohatšia 

na polysacharidy, 

vitamíny C, E, nena-

sýtené mastné kyse-

liny,  

1. náboženské a duchovné dôvody - nenásilné kona-

nie voči žijúcim tvorom 

2. zdravotné dôvody (znížené riziko ochorení ako 

rakovina, kardiovaskulárne choroby, cukrovka  

2.typu, …) 

3. etické dôvody - spolupatričnosť so zvieratami s 

ohľadom na ich práva. Vegetariáni sú presvedčení, 

že nemajú žiadne právo zabíjať zvieratá a konzumo-

vať ich. 

4. environmentálne dôvody - veľký dopyt po zviera-

cích produktoch má za príčinu zvyšovanie ich chovu a 

pestovania potravín (napr. obilie) na ich vykrmova-

nie. Dobytok spotrebuje ročne 38% celosvetovej 

produkcie obilnín. Dva hektáre pôdy približne uživia 

1 človeka konzumujúceho mäsitú stravu, alebo 14 

vegetariánov, alebo 50 vegánov. 

https://www.paula.sk/slovnik/kardiovaskularny/
https://www.paula.sk/slovnik/diabetes-mellitus/
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karotenoidy aj vlákninu. Pozití-

vom je nižšie zastúpenie nezdra-

vých tukov a soli. 

 

Všetko je to len o správnom 

jedálničku  

Nesprávne aplikovaná vegetarián-

ska strava môže viesť k nedosta-

točnému príjmu všetkých nevy-

hnutných živín. Aj pri vegetarián-

skom stravovaní sa dá pribrať. 

Zdravá vegetariánska výživa má 

byť pestrá a prísun energie  pri-

meraný výdaju. Pokiaľ vegeta-

riánstvo skĺzne do prejedania sa 

pečivom, buchtami, sladkosťami, 

môže sa dokonca aj vegetarián po 

niekoľkých rokoch „dopracovať“ 

k obezite! 

 

Sme skutoč-

ne všežrav-

ci? 

Mäso sa 

v jedálničkoch vyskytuje pomer-

ne často a často dochádza 

k prejedaniu sa mäsom . Naši 

predkovia ho zvykli jesť len raz 

alebo niekoľkokrát do týždňa. 

Mäso je vo všeobecnosti ťažko 

stráviteľné, pretože jeho stráve-

nie trvá človeku 6 až 8 hodín.  Po 

4 hodinách sa však potrava začí-

na v čreve kaziť a hniť. To je 

jeden z hlavných dôvodov prečo 

majú mäsožravci vo zvieracej ríši 

krátky tráviaci trakt.  

Potrebujú, aby sa mäso dostalo z 

čriev do pár hodín a aby vyťažili 

z potravy čo najviac v čo naj-

kratšom čase. Človek však patrí 

k všežravcom s výrazne prevažu-

júcimi znakmi bylinožravcov, kto-

ré majú tráviaci trakt dlhší 

a vedia stráviť širokú škálu po-

travín. Avšak nedokážeme to pre-

to, aby sme prežili vo všetkých 

prostrediach naraz (aj na sever-

nom póle, aj v džungli), ale preto, 

aby sme prežili v akomkoľvek 

pro-

stredí, 

pretože 

človek 

sa hýbal 

počas 

svojho vývoja po celej planéte.  

Anonym, III.E 

 

Ak ste si doposiaľ mysleli, že vegetariánstvo 
je len fenoménom posledných rokov, tak ste 
sa zjavne mýlili. Ako sa budete môcť pre-
svedčiť, nejeden z velikánov histórie sa roz-
hodol nezabíjať a zvolil si namiesto toho ces-
tu vegetariánstva.    

Albert Einstein  

Nepochybne jedna z najslávnejších postav 

histórie. Jeho meno pozná hádam každý, 

no už málokto vie, že sa ku koncu svojho 

života stal vegetariánom. Vychádzal z 

osobného presvedčenia, že človek sa nena-

rodil ako mäsožravec. „Nič nebude väčším 

prínosom pre ľudské zdravie a zvýšenie 

šance na prežitie na Zemi, než evolúcia 

vegetariánskej stravy“.  

 

Pytagoras  

Ďalší svetoznámy učenec a vynálezca, ktorý 

žil pár tisícročí pred Einsteinom. Stravoval 

sa tzv. „Pytagorovou diétou“ (v tých časoch 

označenie vegetarián  ešte, pochopiteľne, 

neexistovalo). Sám povedal: „Tak dlho, ako 

budú ľudia masakrovať zvieratá, budú sa za-

bíjať navzájom. Vskutku ten, kto rozsieva 

semeno vraždy a bolesti, nemôže žať radosť 

a lásku.”   

Leonardo da Vinci  

Zase raz taký menší časový skok. Tento 

všestranne nadaný umelec, vynálezca a 

vedec sa inšpiroval životom práve Pytago-

ra. Aj on svoje vegetariánstvo odôvodňoval 

potrebou nezabíjania iných živých tvorov. 

„Moje telo nebude hrobom pre iné tvory.“  

  

Mary Shelley  

Anglická autorka, ktorá vytvorila slávne mon-

štrum Frenkensteina a napísala pre neho: 

„Moje jedlo nie je ľudské, neskántrim jahňa 

ani dieťa, aby som nasýtil svoj apetít. Žalude 

a bobule mi poskytnú dostatočnú výživu“. 

Nepochybne vložila do svojej postavy silné 

vegetariánske presvedčenie.  

 

Paul McCartney  

Jeden z členov legendárnych Beatles-ákov 

je okrem toho, že je skvelý hudobník zná-

my aj pre svoju oddanosť k právam zvie-

rat. Sám sa prezentoval v mnohých rekla-

mách v podobnom duchu. Veľmi výstižný je 

jeho výrok: „Ak by mal bitúnok sklá, vše-

tci by boli vegetariáni“. 
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 FOTOREPORTÁŽ... stužková  

V.F 
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 Ako všetci vieme, Slovensko 

je štátom Európskej únie. Vieme aj to, 

že od roku 2009 sa na Slovensku platí 

eurom. Ale koľko ľudí naozaj rozumie 

tomu, ako EÚ funguje a aké výhody 

z toho máme my – občania? Tak túto 

otázku som si pred nedávnom položil 

aj ja, a preto som sa rozhodol nájsť 

na ňu odpoveď pomocou ankety. Prvá 

a zároveň jediná otázka znela:  

„Viete mi povedať, aký je výmenný 

kurz medzi slovenským a nemeckým 

eurom?“ Priznávam, že otázka bola  

položená zákerne, ale keď sa trocha 

zamyslíte , je odpoveď pomerne jed-

noduchá - žiadny. Museli ste si napr. 

v Nemecku meniť vaše „slovenské“ 

eurá za „nemecké“? Nie, jednou 

z výhod EÚ je totiž aj možnosť prijať 

euro ako štátnu 

menu, ktorá sa 

používa vo viace-

rých štátoch na-

raz. Za Euro 

v tomto bode 

nehovorí len 

uľahčenie medzi-

národného ob-

chodu, ale aj to, 

že my občania 

môžeme bez 

problémov platiť 

tou istou menou 

vo viacerých kra-

jinách.  

Po tom, čo som túto otázku položil 

skoro celej triede, bol som veľmi pre-

kvapený. Viac ako tretina 

spolužiakov nepoznala 

správnu odpoveď. Počas 

voľnej hodiny som sa po-

tom spolu s niekoľkými  

spolužiakmi rozhodol hľa-

dať odpoveď v uliciach 

ranného Popradu. Otázka 

bola položená 32 respon-

dentom a výsledok bol ešte 

horší. Polovica  poznala 

správnu odpoveď druhá 

polovica logicky  teda od-

povedala nesprávne. Zaujímavosťou 

však bolo, že aj keď  si ľudia mysleli, 

že nejaký kurz existuje, nikto nepo-

znal presnú ba ani približnú hodnotu. 

A aj keď presnú hodnotu neexistujú-

ceho   kurzu neexistuje, všetci opove-

dali, že kurz „nemeckého“ eura je vyš-

ší, pretože „nemecké“ uro má mať 

vyššiu hodnotu. To nedáva už vôbec 

žiadny zmysel, pretože ak aj by 

„nemecké“ Euro malo vyššiu hodnotu, 

kurz by bol nižší.  

Čo nám táto anketa priniesla? Zistili 

sme, že približne polovica ľudí nepo-

zná výhody vyplávajúce z  platenia 

eurom, a že práve euro je jedna 

z mála európskych výhod, ktoré doká-

že využívať priamo každý z nás. Aký 

by bol výsledok, keby sme sa boli pý-

tali na niečo komplikovanejšie? Naprí-

klad, aký je rozdiel medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou. 

Asi by sme veľa správnych odpovedí 

nezačuli.  

 

Kde však nastala chyba? V občanoch, 

ktorí stratili záujem o Európsku úniu? 

Nie. Chyba nastala v Európskej únii, 

ktorá stratila záujem o  občanov. Ak 

viac ako tretina opýtaných žiakov 

gymnázia nevie reagovať správne na 

otázku s takou ľahkou odpoveďou, 

nemôžeme , zrejme, hovoriť o tom, že 

by to bola iba ich chyba. Je to masív-

ne zlyhanie EÚ v oblasti kontaktu 

s občanmi. Po tzv. Brexite by to nebo-

lo prvýkrát, že neschopnosť EÚ infor-

movať obyvateľov o svojej činnosti, 

sa obrátila proti nim. Ak by jedného 

dňa došlo k odchodu Slovenska z  EÚ 

alebo nebodaj k rozpusteniu celej 

Únie, nerozhodnú o tom ani múdri, ani 

hlúpi, ale neinformovaní občania, kto-

rých si Brusel sám vytvoril.  

Jediné, čo si ľudia s EÚ spájajú sú 

migranti a vyhláška o maximálnom za-

krivení uhoriek. To rozhodne nie je 

správne a nahráva to rôznym akože 

národniarskym stranám, ktoré 

„chránia národ“ pred „hrozbou“ 

a „diktátom“ z Bruselu. V praxi skôr 

šíria xenofóbiu a nenávisť a izolujú 

Slovensko od zvyšku Európy. Môžeme 

sa hádať o tom, či ma projekt Európa 

budúcnosť a zmysel, ale jednoznačne 

by mali ľudia aspoň poznať výhody 

a nevýhody, ktoré im podľa mňa už 

skoro každý členský štát 

EÚ prináša. A ak sa 

v Bruseli budú aj naďalej 

naťahovať o krivých uhor-

kách, tak sa od obyčajných 

ľudí budú stále viac a viac 

vzdiaľovať, až kým jedného 

dňa nebude na dverách Eu-

roparlamentu  lístok 

s nápisom: „ Posledný nech 

zhasne svetlo.“  

Philipp Hahmann, II.E 

O slovenskom a nemeckom eure, alebo čo vieme o EÚ 
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 Vegetariáni na Bilinkách 

Terka, V. F 

Hlavným dôvodom môjho vegetariánstva je súčasný 

spôsob spracovania mäsa a zaobchádzanie so zviera-

tami v hromadných chovoch. S týmto mám najväčší 

problém a nechcem niečo také podporovať. Vegeta-

riánkou som v podstate od detstva. Za seba musím 

povedať, že zmena stravovanie mi pomohla aj po 

zdravotnej stránke. Zo stravovania som vylúčila len 

mäso, naďalej konzumujem mliečne výrobky, mlieko... 

Z času na čas zjem aj mäso, napríklad na Vianoce. 

Ale je to len mäso z bio hospodárstva, kde viem, že 

sú zvieratá chované v dobrých podmienkach. Inak by 

som mäso nezjedla.   

Maťa,  III.E  

Nesúhlasím so zbytočným zabíjaním zvierat a ni-

čením životov a aj planéty. Už len to, že sa pre-

stane zabíjať toľko zvierat je dobré. A s tým, 

príde veľa zmien. Nejem mäso vrátane rýb, nejem 

gumené cukríky (obsahujú kosti a bravčové kože), 

nejem ani vývar a nejem ani sójové výrobky, ktoré 

pripomínajú chuť mäsa ( nie je to živočíšne ale 

hnusí sa mi už len tá chuť). Snažím sa obmedzo-

vať mlieko, vajcia. Nepozerala som sa na zdravot-

né hľadisko, keď som sa chcela stať vegetarián-

kou, ale samozrejme, prišlo aj na to... Je to určite 

pre telo omnoho lepšie, ako keď prijíma mäsitú 

potravu. Všetky vitamíny sa dajú získať z rastlin-

nej potravy a niektorých vitamínov je tam omnoho 

viac,  ako si myslíme, ale o tom sa nehovorí... Telo 

tak neprijímania antibiotiká z mäsa zvierat... Člo-

vek nemôže zabúdať ani na množstvo chorôb spô-

sobených mäsom, napr. rakovina, infarkt, vysoký 

krvný tlak a veľa iných. Vegetariánkou som 2 a pol 

roka. Myslím si, že človeka to ovplyvní aj v tom 

ako vníma /začne vnímať svet. Otvorí konečne oči 

a uvidí koľko násilia sa zbytočne pácha na cítia-

cich bytostiach. Prestane byť sebecký a myslieť 

len na seba, ale začne myslieť aj na to, ako jeho 

voľba ovplyvní niečí život. My vegetariáni (aspoň 

väčšina) nehovoríme o vegetariánstve preto, aby 

mohli ostatní hľadať zámienky prečo je to zlé, 

ale preto, aby sa zamysleli a uvedomili si, ako to v 

skutočnosti je.  Chápem, že čo je človeku vštepo-

vané odmala (násilie na zvieratách je normálne i 

keď niektoré majú dokonca väčšie právo na život 

na Zemi ako my, lebo my našu Zem len ničíme) to 

sa už ťažko mení... Ale keď len jeden človek si 

uvedomí, že je to zlé, tak je to malý krôčik k veľ-

kému pokroku. Žiaľ, žijeme v spoločnosti plnej 

sebeckosti, povrchnosti bez citu k blížnym a to sa 

odzrkadľuje  aj na našej jedinej Zemi. Každý sa 

sťažuje na globálne otepľovanie, prečo s tým vlá-

da nič nerobí, ale kým si každý nevstúpi do svedo-

mia, tak si neuvedomí, že za všetko to zlé môže 

konkrétne on sám. Jeho voľba, čo si oblečie 

(práva koža), voľba čo zje (už je mnoho jedál, kde 

vôbec nie je potrebné mäso ), no najmä voľba či 

naozaj otvorí oči a začne vidieť, ako to v skutoč-

nosti je a bude sa to snažiť to napraviť   

Veronika, IV. F 

Vegetariánkou som v podstate od narodenia,  čiže 

nejakých 17 rokov. Stala som sa ňou akosi auto-

maticky, keďže aj moji rodičia sú vegetariáni. 

Dôvod? No, v prvom rade ide o životné prostre-

die, nakoľko produkcia vegetariánskej  stravy, 

ničí našu planétu v neporovnateľne menšej miere. 

Ďalej je v tom určite aj snaha o záchranu zvierat, 

ktoré sa stávajú obeťami konzumnej spoločnosti. 

Myslím si, že človek mäso a jeho konzumáciu 

k životu nepotrebuje a život bez mäsa je aj oveľa 

zdravší. A z času na čas si dám rybu. Presnejšie 

raz do roka, na Vianoce. 

Martina, IV.E 

Vegetariánkou som sa rozhodla stať asi pred ro-

kom. Na pobyte v Nemecku som bývala oproti far-

me, kde práve zabíjali malé teliatko. Tento zážitok 

vo mne zanechal taký silný dojem, že som sa roz-

hodla jednoducho prestať jesť mäso. Konzumujem 

všetky mliečne produkty a jem aj vajíčka. Z času 

na čas si dám aj kuracie mäso. 



17 

 

Adel, III.E  

Vegetariánkou som už niečo viac ako pol roka. Pres-

nejšie som pescetarián. To znamená, že jem len ryby 

a morské plody a nejem žiadne mäso. Nikdy som ne-

patrila k milovníkom mäsa, jednoducho mi nechutilo, 

vždy som ho musela jesť v podstate nasilu (preto 

som o tejto zmene stravovania rozmýšľala už niekoľ-

ko rokov) . Jedného dňa som si uvedomila, ako veľmi 

sa mi hnusí jesť niečo, čo je už v podstate dávno 

mŕtve. Až teraz som sa ju rozhodla zrealizovať a 

vydať sa na tuhý boj najmä v našej domácnosti zadu-

bených mäsožravcov. Cítila som, že nie je jednodu-

cho správne ,ak jem mäso. Okrem toho si myslím, že 

týmto druhom stravovania celkom určite pomáhame 

životnému prostrediu, ktoré je už aj tak dosť ničené 

a nejaký ten vegetarián navyše sa mu celkom hodí.  Či 

je to zdravšie ako bežné stravovanie? Celkom určite 

by obe strany mali milión dôvodov pre a proti. Za se-

ba však môžem povedať, že ako vegetarián sa cítim 

minimálne šťastnejšie. 

Emma, III.E  

V tejto dobe je možnosť výberu potravín taká veľká 

a pestrá, že nie je nevyhnutné konzumovať zvieratá. 

Deliť ich na miláčikov a produkt konzumácie mi ne-

príde správne. Približne od začiatku júla som vegeta-

riánkou. Konzumujem v podstate všetko okrem mäsa. 

Ale snažím sa obmedzovať palmový olej a  aj vajcia. 

Vegetariánstvo mi dalo minúty strávené čítaním eti-

kiet na potravinách, pár hádok s rodinou na tému 

„vegetariánstvo škodí zdraviu“. Na vegetariánskej 

strave sa cítim omnoho zdravšie a fakt, že kvôli mne 

nezomierajú ďalšie zvieratá, ma utvrdzuje v tom, že 

to je správne.  

Baška, I.F  

Zviera musí byť zabité, len aby  ho niekto 

mohol zjesť. Zdá sa  mi to ako veľmi ne-

férová závislosť. Odsudzujem zabíjanie 

zvierat a nechcem sa na ňom ani podieľať. 

Aj preto som sa rozhodla stať vegeta-

riánkou. Som ňou už dva roky a celkom 

určite sa cítim šťastnejšie keďže sa kvôli 

mne nemusí ubližovať zvieratám.     

Anonym, ... 

Vždy som bola  obrovským mäsožravcom. Dokázala som zjesť aj 7 hrianok tatáraku na 

posedenie...  Veľkou inšpiráciou mi bola kamarátka, ktorá je veľmi presvedčenou ve-

gánkou. Taktiež som  pol roka strávila v jednej domácnosti so svojou tetou, ktorá sa po 

prekonaní vážnej choroby úplne vzdala mäsa. Celé moje vegetariánstvo sa v podstate 

začalo len takým nezáväzným zaujímaním sa o tento fenomén (stále som bola presved-

čená, že ja by som sa mäsa  nikdy nedokázala vzdať). Nachádzala som však mnoho 

zdravotných, ale aj ekologických dôvodov, prečo byt vegetariánom. Nie som fanatik, 

nezdieľam svoj názor s nikým, kým sa ma na to niekto neopýta. Nikoho nepresviedčam,  

aby si zvolil rovnakú cestu ako ja. V marci to už bude rok, čo nejem  mäso (nie však 

úplne, pretože v ojedinelých prípadoch som malú porciu mäsa skutočne mala). A úprim-

ne,  mäso mi vôbec nechýba, nemám žiadne zdravotné problémy a cítim sa veľmi dobre. 

Nedostatok vitamínu B12 kompenzujem chlorellou a jačmeňom.  
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Martina Sedláčeková z 3.F je ďalšia umelkyňa, ktorá navštevuje Bilinky. Kreslí predovšetkým portréty, ale 

v poslednej dobe radšej dáva na papier výplody svojej fantázie, ktoré, ako sama hovorí, niekedy vyzerajú 

dosť morbídne alebo až gýčovo, avšak vždy majú nejaký skrytý význam.  

Ďalšia talentovaná umelkyňa 

Takmer ako každý z nás aj Maťa si kreslila už ako malá . Chytilo ju to 

a potom osem rokov navštevovala ZUŠ.  V absolventskom ročníku sa 

začala venovať portrétom a to bez akejkoľvek pomoci učiteľky. Inšpi-

ráciou jej boli videá na YouTub a zo začiatku kreslila čiernymi pastel-

kami, ktoré po roku vymenila za grafitové ceruzky. Na papieri zobra-

zovala portréty hercov, filmových postáv či hudobníkov, ktorí ju v tom 

čase najviac zaujímali. 

Napriek tomu, že od nástupu na Bilinky nemá na kreslenie veľa času, 

domá má až 160 kresieb od formátu A4 po A2. V budúcnosti by chcela 

usporiadať výstavu svojich diel. 

Keď má Maťa čas, kreslí aj na objednávky, takže môžete získať motív 

nakreslený jej rukou, ktorý si sami vyberiete  :)  
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...Coca Cola a Pepsi sa v Indii používajú 

ako pesticídy, pretože sú lacnejšie 

a efektívnejšie ako obyčajné pestícidy? 

... po dokončení filmovej školy chceli 

študenti Leigh Whannell a James 

Wan natočiť film, ale mohli si dovoliť 

iba jednu miestnosť? Vzali to ako 

výzvu, film natočili v jednej miest-

nosti a vydali ho pod názvom SAW.  

... Doctor Strange je vôbec 

prvou Marvelokou, v ktorej sa 

nevyskytuje ani jedna pištoľ?  

... astronauti majú vo 

vnútri svojej helmy 

kúsok suchého zipsu, 

o ktorý si môžu po-

škrabať nos?  

... srdce vytlačí do ciev približne 4800 litrov krvi 

za deň (cca 20 napustených vaní), 2 milióny litrov 

za rok (11 železničných vagónov) a 169 miliónov za 

život (to znamená, že za jeden ľudský život nami 

prejde také množstvo krvi, ktoré by dokázalo napl-

niť jazero s priemerom 500 m a hĺbkou 1m)? 

... najhoršia dopravná zápcha v histórii 

bola v Pekingu? Bola dlhá viac ako 120 km 

a trvala 11 dní. 

... kým odtlačky prstov sa posudzujú podľa 40 jedi-

nečných parametrov, dúhovku možno posudzovať 

podľa 256 jedinečných parametrov? Aj preto sa 

v zabezpečovacej technike stále častejšie používa 

skenovanie dúhovky. 

... močovina je jednou zo 

zložiek cigariet? Používa sa 

na zlepšenie chuti.  

... Ambiancé bude najdlhším fil-

mom  histórie? Bude trvať 720 hodín (30 

dní) a bude odvysielaný iba raz – v roku 

2020. Potom bude zničený. Jeden z jeho 

trailerov, ktorý vyjde v roku 2018, bude 

trvať 72 hodín (3 dni).  

... v celej knižnej tri-

lógii Pán prsteňov me-

dzi sebou nikdy ne-

prehovorili dve ženy? 

... v starovekom Ríme si hostia štrngali po-

hármi na zdravie až príliš silno, aby víno vy-

prsklo aj do susedných pohárov, čím sa po-

tvrdilo, že nie je otrávené? 

... cvičenie, ktoré malo naučiť pasažie-

rov Titanicu, ako sa správať v krízových 

situáciách, ako je aj potopenie lode, bolo 

zrušené a označené za nepotrebné? 

... počas života 

vyprodukujeme 

toľko slín, že by 

sme s nimi naplnili 2 

plavecké bazény? 

... ľaváci tvoria iba 10% 

svetovej populácie? 
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 RECENZIE 

208 sekúnd.         

Čas deliaci celkom 

obyčajný let číslo 

1549 od vyhasnutia 

155 životov. Airbus 

A320-214 sa 15. 

januára 2009, tri 

minúty po vzlete 

z newyorského le-

tiska LaGuardia, 

zrazí vo výške 859 

metrov s kŕdľom 

vtákov.  Najprv 

zlyháva jeden mo-

tor a krátko na to 

aj druhý . Kapitán 

Sullenberger, ktorého si zahral Tom Hanks,  je za-

slúžilým vojnovým veteránom. Rozhodne sa vziať si-

tuáciu do vlastných rúk. Je nemožné pristáť na jed-

nom z dvoch najbližších, dispečerom ponúkaných le-

tísk, a tak sa rozhodne pre  pristátie na rieke Hud-

son, priamo v  New York.  

V histórii sa ešte nestalo, aby lietadlu mu zlyhali oba 

motory v takej nízkej výške a aby dokázalo úspešne 

pristáť. To, že všetci pasažieri prežili, či už 

s väčšími alebo menšími zraneniami sa hodnotí ako 

obrovský zázrak. 

Napriek tomu, že celá verejnosť hovorí o kapitánovi 

Chesley B. "Sully" Sullenbergerovi a jeho prvom dô-

stojníkovi Jeffrey B. Skilesovi (Aaron Eckhart)  ako 

o hrdinoch, prebiehajúce vyšetrovanie ohrozuje ich 

povesť a kariéru. 

 

Film Sully  bol vytvorený podľa skutočných udalostí. 

Táto udalosť je označovaná ako „zázrak na rieke 

Hudson“ a je považovaná za najúspešnejšie núdzové 

pristátie v histórii letectva.  

Podľa môjho názoru je táto snímka výsledkom úžas-

nej spolupráce hercov a filmového štábu. Herci sa 

vcítili do úlohy postáv a z obrazovky priam až vyža-

ruje dych berúce napätie. 

Chcela som nohavice- Lara Cardella 

Predtým fantasy, teraz návrat do reality. V druhom čísle Biliniek sme sa 

pri výbere recenzií zamerali práve na príbehy, udalosti, v ktorých sú 

hlavnými hrdinami reálne ľudské bytosti. 3 recenzie, 3 silné príbehy, 

ktoré celkom určite stoja za prečítanie.  

Sully – Zázrak na rieke Hudson 

Novela Chcela som nohavice od Lary Cardelly 

bola prvýkrát uverejnená na Slovensku vyda-

vateľstvom Práca v roku 1991. 

Hlavnou predstaviteľkou príbehu je Anetta, 

ktorá nežije v dnešnej uvoľnenej dobe. Diev-

čatá v jej časoch sú na školách neustále kon-

trolované, či sa nemaľujú alebo nenosia vyzý-

vavé oblečenie. Pokiaľ ma niektorá na sebe 

prikrátku sukňu či na tvári stopy mejkapu, je 

okamžite zbitá a vyhlásená za miestnu pobeh-

licu. Podporu nenachádzajú zvyčajne ani do-

ma, bitky a nadávky sú temer na dennom po-

riadku.. 

 Anetta  sa nevie zmieriť s tým, že nemôže 

nosiť nohavice, a preto sa všemožne snaží 

nájsť spôsoby, ako by sa jej to mohlo poda-

riť.  

Popritom nachádza prvú lásku a od starších 

obyvateľov dediny, vrátane svojich rodičov, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320-214
https://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320-214
https://en.wikipedia.org/wiki/Chesley_Sullenberger
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 Kruh - Dave Eggers  

V tomto roku 

prichádza do kín 

dlho očakávaný 

film The Circle. 

Dostalo sa mu 

skutočne 

hviezdneho ob-

sadenia v 

hlavných úlohách 

s Emmou Watson 

a Tomom 

Hanksom. Film 

bol natočený 

podľa rovnomen-

ného bestselleru 

od Dave Eggersa. 

Ak aj vy túžite  

dozcedieť sa podstatu príbehu skôr, ako sa film 

dostane na plátna, tak vrelo odporúčam siahnuť po 

knihe. Orwellov “Veľký brat” tu je znova (ak sa 

tvárime, že niekedy odišiel). Je modernejší a najne-

bezpečnejší pre ľudstvo, ale aj nesmierne atraktívny.  

Inovatívna spoločnosť Kruh po kúpe gigantov ako 

Google, Facebook, atď. pod zámienkou zjednodušenia 

internetu dosiahne veľkosť a popularitu, ktorú 

nemožno ohroziť. Komu by sa predsa nepáčilo všetko 

ovládať jediným profilom a bez zbytočnych kom-

plikácii? Keď firma uvedie miniatúrne, takmer nez-

ničiteľné kamery, kto by netúžil mať prítup cez svoju 

obrazovku ku miliónom miest na celom svete? A keď 

Kruh príde s myšlienkou na rafinované očipovanie 

ratolestí s neustálym prehľadom o ich polohe a 

životných funkciách, ktorý rodič by odmietol? Cez 

hlavnú hrdinku Mae, ktorá je novou zamestankyňou 

Kruhu, spoznávame nielen zdánlivo idylický areál a 

kolektív spoločnosti, ale rovnako aj pozorujeme 

formovanie jej hodnôt a osobností vplyvom prostre-

dia. Z ľahkosti, ako si vysvetľuje svoje konanie, či 

konanie Kruhu človeku skutočne nabehnú zimom-

riavky. Najmä keď si predstaví, ako blízko sme k to-

mu, aby to nebola len fikcia.   

Katka, III. E 

žiť k tete Vannine, presvedčí sa, že povesť 

v dedine je dôležitejšia ako jej šťastie 

a bezpečnosť. 

Knihu som si prečítala už niekoľkokrát. Naj-

viac ma na nej oslovilo to, že zachycuje reálne 

problémy dospievajúceho dievčaťa 

v striktnom prostredí talianskeho vidieka, 

ktoré tínedžeri dnes často nezažívajú. Anet-

ta je symbolom vzbury a vzopretia sa vtedaj-

ším normám. 

Ak máte záujem, knihu si môžete požičať 

v popradskej knižnici. Neviem o tom, že by sa 

dala kúpiť v blízkom kníhkupectve, ale možno 

ju nájdete 

v nejakom an-

tikvariáte či 

na internete. 
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 RECEPRÁRIK 

Čokoládový raw zákusok bez cukru 

Na korpus budeme potrebovať:     

1 šálka odkôstkovaných datlí 

¼ šálky kakaa  

1 šálka orechov (vlašské alebo mandle, prípadne mix) 

Na plnku: 

2 banány 

2 polievkové lyžice medu alebo agávového sirupu  

¼ šálky kakaa 

3 polievkové lyžice kokosového oleja 

Postup: 

Datle namočíme na hodinku do teplej vody. V mixéri so sekacími nožmi rozmixujeme najprv orechy, potom pridáme 

scedené datle a kakao. Hmotu natlačíme do menšej nádoby vystlanej papierom na pečenie. Do mixéra vložíme dva ba-

nány, zľahka roztopený kokosový olej, med, kakao a premixujeme. Krém rozotrieme na korpus. Nádobu prikryjeme 

a dáme do mrazničky na cca 45 minút.  

RECEPRÁRIK 

Cesto:  

150 g bezlepkových keksíkov sladených ryžovým 

sirupom, 

2 lyžice solených arašidov, plus na posypanie, 

2 lyžice kakaa, plus na poprášenie, 40 g masla alebo 

rastlinného tuku Alsan alebo kokosového tuku 

2 pokrájané banány na korpus – môžu byť aj mra-

zené – nemala som čerstvé, pekne sa dali pokrájať 

a držali tvar 

Plnka:  

4 zrelé banány, šťava z 

polovice citrónu, 

250 g mascarpone, 

200 g gréckeho jogurtu, 

1 vajíčko, 

                                              pol lyžičky vanilkového extraktu 

Na vrch: 150 ml šľahačky a 100 g gréckeho jogurtu 

Postup:   

Do okrúhlej formy  som natlačila podrvenú keksíkovú zmes, na ňu položila nakrájané banány, na ne som vyliala vymixo-

vanú náplň a piekla som asi 15 minút na 220 stupňoch, potom som rúru stiahla a dopekala asi 30 minút na 150 stupňoch. 

Po upečení som ho ešte nechala vychladnúť v rúre. Po dôkladnom vychladnutí v chladničke – aspoň 3 až 4 hodiny—som 

dala na koláč vyšľahanú šľahačku s jogurtom. Kto by sa bál, že bude koláč málo sladký, môže pridať jeden vanilkový 

cukor. Povrch som posypala lyžicou posekaných arašidov – môžu byť rôzne orechy, poprášila jemne kakaom a pridala 

ešte moje milované granátové jablko.   

http://www.zdravepecenie.sk/kolace/cheesecakes/bananovy-cheesecake-bez-cukru/   

BANÁNOVY CHEESECAKE 

V téme zdravého životného štýlu pokračujeme a v „Recepráriku“. Tentokrát sme si pre vás pripravili 

raw zákusok a cheesecake bez cukru. Veríme, že sa nebudete báť vyskúšať niečo nové. Vhodnú príle-

žitosť budete mať už čoskoro, a na veľkonočný stôl sa celkom určite hodí niečo zdravé :)  
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SUDOKU   

P. Zimmermann: „Was ist der, die, das in Geschich-

ten.?“    

Žiak: „Joghurt.“ 

Žiak: „Hanbaté víťazstvo.“ 

Podarilo sa nám vytvoriť:  Žiačka: „Sie haben immer zwei Leute gekocht.“ 

P. Dikantová: „Čo nasleduje po pale-

olite?“ 

Žiak: „Brizolit.“ 

P. Dikantová: „Prečo sa toto obdobie volá Hó-

merove/Temné obdobie?“ 

Žiak: „Lebo Hómer bol slepý.“ 

Podarilo sa nám vytvoriť:  

Žiak: „Pani učiteľka, prestala mi ísť korytnačka!“ 

P. Nesládeková: „Tak jej daj umelé dýchanie!“ 

- Prečo by ste zabíjali pavúka? Ani nepokra-

čujte! 

- Viete mne je taký nepríjemný.  

- Mne je na ulici každý druhý nepríjemný! 

Denken macht doch Spaß! Warum denkt ihr denn 

nicht?  

Rechnen mit Integralen hat doch keinen 
Sinn! Das macht einfach Spaß! 

Žiak: „Und so Wasser...“ 
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Štvorec prehneme 

napoly a ešte raz 

napoly. 

Papier roztvoríme na 

štvorec a postup č.1 zo-

pakujeme (kolmo na pre-

došlé záhyby). Papier 

zvonu roztvoríme a 1/4 

prehneme vodorovne a 

dve postranné prehneme 

do stredu zvisle.  

Papier si natočíme ako na 

obrázku. Podľa čiarkova-

ných čiar papier zohneme 

(sú to len pomocné čiary) a 

vrátime naspäť. Vnútorné 

horné rohy (ľavá časť) 

ťaháme smerom dole čím 

vzniknú 2 trojuholníky, 

ktoré dajú štvorec. Dolné 

vnútorné rohy, tiež ťaháme  

smerom dole. Vytvoríme 

trojuholník. 

Podľa šípok ľavú 

polovicu štvorca 

zahneme dozadu. 

Pravú polovicu 

vyhneme hore.  

Podľa naznačených 

čiar prehneme a 

necháme preložené.  

Časť, ktorú 

sme v kroku č. 

4 zahli dozadu 

teraz vyhneme 

naspäť dopre-

du.  

Malý trojuhol-

níček prehneme 

dozadu. Po 

vyznačenej 

stredovej čiare 

prehneme.  

„Ušaciu“ časť 

začneme pomaly 

ťahať hore, kým 

sa nedopracuje-

me do stavu ako 

na obrázku č.9.  

Uši len roztvoríme (to 

sú tie prapodivne vyze-

rajúce šípky).  Zadnú 

časť vyhneme dovnútra 

(môj typ: zajac vyzerá 

estetickejšie ak je 

„telo“ trošku nastrih-

nete, a tak mu budete 

môcť labky zahnúť viac 

dovnútra, až dopredu). 

A váš zajačik je hotový :)  

Ak by ste sa aj napriek 

mojej popisnej pomôcke 

domotali, veľmi rada vám 

s tým osobne pomôžem

( nájdete ma v III.E). 



25 

 

Milí piataci, 

 o niekoľko dní sa dočkáte toho sladkého a vytúženého momentu, keď poslednýkrát 

vykročíte z Biliniek  ako ich študenti. Predtým vás však čakajú posledné predlhé 

minúty strávené na vyučovaní, kedy predstieraný záujem o výklad učiteľa už dávno 

nemá zmysel , či neodvrátiteľne blížiace sa ústne maturity skúšky.  

Dúfame, že vaše kroky budú ďalej smerovať len tým správnym smerom (pokiaľ taký 

vôbec nejaký existuje). Ďakujeme, že ste boli sú-

časťou Biliniek (niečo ste im celkom určite dali aj v 

podobe) a že ste nás dokázali zabaviť aj pomocou 

Bilinky Unofficial, kde vaša kreativita ne-

pozná hraníc :)  
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