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Are printed 
books bett er than 
e-readers? Why?
uesti on asked by many people re 

printed books be  er than e-readers  has 
been ans ered numerous ti mes. -read-
ers no adays are very popular, although 
they have their limits.  

n comparison to traditi onal books, 
e-readers are slightly easier to carry either 
in a bag or in hands. o ever, hen it 
comes to do nloading e-books, you need 
to be connected to a i-Fi net ork.  

Digital books are very customisable for 
every user ith changing font style, size 
and display brightness. On the other hand, 
paperback doesn t hurt your eyes. 

hanks to e-readers, learning languag-
es is no longer a problem for adults or 
teenagers ho are trying to learn a spe-
ci  c language their school doesn t o  er. 

he devices o  er an online translator that 
immediately translates ords or phrases 
by literally touching them. f you are a pa-
perback lover, you can buy bilingual books 
o  ering mother language and foreign lan-
guage in one.  

One of the greatest features that 
an e-reader o  ers is the text to speech 
functi on. t that moment your e-reader 
becomes an a esome audiobook reader. 
Printed books are also available in braille 
for blind people. 

hen it comes to prices, e-readers are 
priced at about  euros, hich may be 
a lot for someone, but a  er a hile, it ill 
become a good investment. E-books are 
slightly cheaper than normal books and 
you don t need to buy a shelf as storage 
area. Nevertheless, for fanati c readers, 
paperbacks or hardbacks are collectable 
items. 

hen it comes to comparison be-
t een e-reader and printed books they 
both have their pros and cons. t s only up 
to you hich path you choose. 

amuel oipersberger, . M

studentˈs contributi ons

sa znova konali vo veľmi skromných podmienkach, ako nám bolo odporúčané, 
ale stužky nádeje boli krstené aj odovzdané žiakom maturitného ročníka, aby im 
priniesli šťasti e... ech sa im pri skúške dospelosti  darí  mk

Foto: Marti n Petrík, ímea Šišoláková, Michal udec

Tohtoročné stužkové slávnosti 
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Moja večná súťaživosť ma vždy núti la nevzdávať sa a snažiť sa za každú cenu vy-
hrať v čomkoľvek nad kýmkoľvek. Moment víťazstva je vždy skvelým ocenením sám 
osebe. adosťučinenie z takéhoto úspechu je však veľmi krátkodobé, pretože sa hneď 
objaví niekto, kto je od teba predsa len lepší. úťaž s inými je toti žto vždy nerovný boj, 
keďže každý má úplne iné štartovacie podmienky a predispozície. Buď teda skončíš 
frustrovaný, že sa stále nájde niekto lepší, alebo upadneš v boji so slabšími, ktorí ti  
neposkytnú reálny obraz o tvojich schopnosti ach. k však hľadáš súpera na férový 
boj - choď proti  sebe. ím je človek starší, postupne zis  , že to je veľakrát tá najv čšia 
výzva.

Nemyslím však ísť proti  sebe  v zmysle, keď sa človek musí zapierať a pristrihávať 
si krídla, aby sa napasoval do klietky, ktorú si sám stavia z pohľadov a názorov druhých 
ľudí. eď sa do nej raz vtesnáš, bude sa len zmenšovať a dusiť ťa, až ohe  v tebe úplne 
zhasne.  niekedy sa už nikdy nerozhorí. o je risk, ktorý si nemôžeš dovoliť. 

Boj so sebou, ktorý mám na mysli, je ten, keď sa nebudeš báť skúšať a odkladať ti e 
veci, po ktorých túžiš. eď sa postavíš a spravíš to, čo ťa posunie o kúsok ďalej k tomu, 
o čom snívaš. eď si s vidinou vypracovanej postavy namiesto jednej časti  seriálu dáš 

-minútový tréning. eď namiesto vysávania podlahy vytvoríš malé umelecké dielo. 
eď obetuješ pár minút spánku na naučenie sa niekoľkých slov z nového jazyka. eď 

aj napriek obavám o výsledok napíšeš tomu človeku, ktorý tak dlho zamestnáva tvoju 
myseľ. eď znova skúsiš tú vec, ktorá ti  stále nejde tak, ako chceš, hoci si sa o u snažil 
už aspo  tridsaťkrát. 

o, že máš z niečoho obavy alebo nevidíš hneď výsledky, nemôže byť pádnym 
dôvodom na to, aby si na niečo zanevrel a nepokúsil sa. k sa nepremôžeš a nepôjdeš 
do toho, nikdy nezis  š, aký výsledok ťa čaká. Budú momenty, keď budeš bojovať len 
so svojou lenivosťou  budú aj také, keď budeš riskovať modriny na nohe či dokonca na 
srdci. Nechci sa im za každú cenu vyhnúť a nakoniec na ne budeš spomínať s hrdosťou 
na seba, že si sa nevzdal. Možno dokonca s úsmevom.

k ti  na tom naozaj záleží alebo 
ťa to láka, choď do toho. k je to už 
niekoľký pokus, nevzdaj to, pretože 
možno práve toto bude ten mo-
ment, keď to vyjde.  : )  

vaša nglish teacher . .

lustrácia  ominika ugovičová
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novej oddychovej miestnosti  
pre žiakov
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najviac, aby boli celý nasledujúci  rok pri 
sile, hovorilo sa mu tučný štvrtok.

ačiatok hlavných osláv sa konal na 
fašiangovú nedeľu, ktorá sa vždy nies-       
la v znamení zábavy, tancovačiek, hodo-
vania a všeobecného veselia. Niekedy sa 
jej preto hovorilo aj tanečná nedeľa, pri-
čom obľúbené boli predovšetkým jalové 
hody, ktoré organizovali ženy.

ancovalo sa, samozrejme, aj na fa-
šiangový pondelok. Na rozdiel od pred-
chádzajúceho d a však tentoraz medzi 
obľúbené fašiangové zvyky patrili muž-
ské bály, ktoré boli určené iba pre že-
natých a vydaté, takže na ne slobodná 
chasa nemala prístup. Na týchto báloch 
sa pri tanci hojne vyskakovalo, preto-
že ľudia verili, že ako vysoko sedliačka 
vyskočí, tak vysoko jej v nasledujúcom 
roku porastie obilie, ľan alebo napríklad 
konope.

Fašiangové obdobie vrcholilo vo fa-
šiangový utorok sprievodom zvieracích 
masiek a masiek parodujúcich ľudí na 
rôznych stup och spoločenského reb-
ríčka, štedrou hostinou a symbolickým 
pochovaním basy. Masky maškary  so 
sebou nosili raže  alebo palicu, na ktorú 
im v domoch ako odmenu napichovali 
klobásy, slaninu a iné pochutiny.

Fašiangová zábava sa potom v čši-
nou končila úderom polnoci, keď hlásnik 
zatrúbil na roh a richtár vyzval radujúci 
sa dav ľudí, aby sa všetci v pokoji rozišli 
do svojich domovov, pretože nastala Po-
polcová streda a s ou aj prísny štyrid-
saťd ový pôst pred blížiacou sa eľkou 
nocou. Predtým totiž ľudia verili, že ak 
budú v tanci pokračovať aj napriek pol-
noci, objaví sa medzi nimi diabol, a to 
najčastejšie v podobe cudzinca v zele-
nom kabátiku.

Fašiangy sú akýsi svet hore nohami , 
ľudia im hovorili šalené dni   či ostat-
ky . Boli odjakživa symbolom radosti, ve-
selosti a hojnosti.

Milí naši žiaci, prajem vám, aby sme 
na vašich tvárach nielen v tomto období, 
ale vždy videli úsmev, radosť a veselosť. 

ng. Monika oľavová
Foto: ng. ndrea Palcová,  lniečko

Fašiangy
Bujará ábava, fašiangové sprievo-

dy, blá nivé masky, vô a abíjačkových 
špecialít či smažených šišiek. o vám 
ako prvé napadne, ke  sa spomenú fa-
šiangy

Fašiangy poznali obyvatelia nášho 
územia už v . storočí. ú starobylým 
obdobím, ktoré v ľudovom kalendári 
symbolizuje prechodné obdobie medzi 
zimou a jarou. pájajú sa v nich slovan-
ské agrárne kulty so stredovekou kar-
nevalovou mestskou tradíciou, ktorá si 
v ľudovom prostredí našla svoje miesto 
ako symbol ľudového veselia, zábavy, 
hodovania, pitia a predovšetkým k nim 
patria fašiangové obchôdzky v maskách.

oci sa fašiangové obdobie praktic-
ky začínalo už po sviatku roch kráľov, 
dnes poznáme fašiangy ako slovenské 
tradície, ktoré sa konali až v priebehu 
posledných troch dní, teda od fašiango-
vej nedele do fašiangového utorka alebo 
tesne pred nimi.

Príprava na fašiangové oslavy sa za-
čínala už vo štvrtok pred fašiangovou 
nedeľou. Počas tohto d a sa chystalo 
všetko, čo bolo potrebné, napríklad za-
bíjačky. zhľadom na to, že podľa po-
vier mali ľudia v tento de  jesť a piť čo 

lustrácia: úlia Masareová
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N OD ON
Oh ord, there are so many factors 

that determine hat brilliance is. s it 
perfection  Nah. Everyone is able to 
portray perfection, because e do so all 
day in our heads, or maybe even dreams. 
Notches then  Not exactly, but e are 
ge ng closer. Good drama seeks notch-
es, notches that t.  believe that one of 
many factors that re ect uality of the 
movie is a uality of characters and skill 
of actors performing them. nd backsto-
ry of characters in the The Silence of the 
Lambs have notch or t o for sure.

E OO ED N
he very moment the movie begins 

e are surrounded by a precisely struc-
tured soundtrack that creates a pale e 
of tone(s) embedded through the hole 
length of the picture. n the opening 
scene e see larice - ambitious, clever 
young lady - training hard to become a 
FB  agent. ook at her. nd do so very 
carefully. he is not running for being 
chased, or is she  

ell, she receives an opportuni-
ty - a task, that if completed success-
fully might give her a bit of spotlight 
and determine her future career. he is 
supposed to meet Dr. annibal ecter, 

ho is held in the maximal security ing 
of he Baltimore tate ospital for the 

riminally nsane. he kno s ho he is, 
or at least she think she does. he re-
members him as annibal- annibal  a 
topic on some of her classes hen she 
studied serial killers ith a goal to be able 
to create a pro le of one.  nd thats hat 
she is told her task is. From here until 
their very rst meeting e are ge ng an 
introduction to him. e is described as 
extremely dangerous and manipulative, 
seeking just a play ith heads of his visi-
tors-observers. hen she arrives to the 
hospital, this picture gro s again, hen 
she is told about his a ack on an employ-
ee he preformed the very moment he got 
a chance.

o here it is.  short hall ith only 
four cells. n each nothing just a beast 

ith disassociatived mind. larice alks 
past the rst cell. n it a madman smiling 
in a creepy ay at her. s she alks past 

the second cell, she sees very di erent 
type - uiet, closed into himself, staring 
at her like ha k on his prey. n the third 

orst being so far, ith body-language 
of an ape, hispering sexist phrases. er 
expectations to ards the fourth are o  
the grid, hen she sees an absolute an-
ti-arechetype of a criminal - spruce gen-
tleman ith a calm maybe even friendly 
voice.

larice tries talking to ecter in a ay 
she as taught to: ith a small chat in the 
begginig, acting friendly and then giving 
him the personality test. hat, obviously, 
does not ork for ecter being an apex 
manipulator himself and psychiatric by 
profession. et e can t say larice is 
not doing ell, ecter usually ignores his 
visitors or just messes ith them for a 

hile, but he has a purposeful conversa-
tion ith larice and they even establish 
agreement on exchanging information. 

larice talks about herself and ecter en-
counters identity of Bu alo 

Bill, a serial killer ne s have central-
ised on lately. 

here is a lot to discuss about the main 
antagonist Bu alo Bill, but  believe the 
best description is the one ecter said in 
the movie: ...but he thinks he is. e has 
tried to be a lot of things,  expect.

E E  E   
ets not re- rite the plot, but rather 

analyze the structure of the movie as a 
hole.  already mentioned the alchemy 

of soundtrack, that as composed by 
o ard hore, but hat other elements 

are interacting
) MBO
ome of them are obvious, or even 

explained in the movie itself like Lamb-
Innocence and larice s chase to protect 
innocent, Moth-Change and ame Gumb s 
incarnation just as bu er ies do, and 
more refering to birds or made by com-
positon. 

) E
ou sympathize ith her. Okay,  

guess thats the idea ith the protagonist, 
but ith larice it goes further. nd it s 

not just because odie Foster s acting 
skills, no. here as some big amount of 
thought given to camera and it s angles: 

hey don t use the usual behind the 
shoulder  angle, but rather hen larice 
meets someone for the rst time the 
characters are staring directly at camera, 

hat creates a sense of eye contact for 
the vie er. nd that is not the only thing. 
For example hen larice meets ecter 
for the rst time, there is no doubt he is 
in the lead ith the high-ground in the 
conversation, and e can see that as his 
face covers more space on the screen, 

hile larice s like a half of it, ith a li le 
gro th as she strikes back in the dialogue 

ith her uestion.
) FE

The Silence of the Lambs is a thriller, 
yet it is considered also as horror. ith 
that in mind it is the only horror to in 
an academy a ard for the best picture, 
and not only  one oscar, but  in total, 

ith nthony opkins taking it for best 
actor in a leading role, odie Foster for 
best actress in a leading role, ed ally for 
the screenplay and onathan Demme for 
directing. eep in mind, that for opkins 
it as only about  minutes of screen 
time for an academy a ard so - hat as 
so great about it  ell, as  already men-
tioned he as introduced before actual-
ly appearing on the screen. larice as 
afraid of him before she met him, and so 

as the majority of vie ers.

Even  have seen The Silence of the 
Lambs many times since  sa  it for rst 
time hen  as like..eight  ve never 
read the original book by homas arris, 
only the Red Dragon. arris took inspira-
tion from real serial killers, for example 
Bu alo Bill as inspired by Ed Gain and 
ed Bundy. hat is more important, it 

became in uential. he movie became a 
part of pop-culture of the s.  can only 
imagine ho  cool it must have been to 
take your date to the cinema hen the 
movie premiered on the alentines day 

.                                                    n

The silence of the lambs
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ianoce sú pre krajincov veľkým 
rodinným sviatkom.  tohto dôvodu sa 
v čšina obradov koná v ú kom rodin-
nom kruhu.   

 predvianočný de , . januára, si 
krajinci sadajú k veľkolepému pôst-

nemu stolu. ednou z hlavných tradícií 
oslavovania ianoc je v tý večer. au-
jímavosť spočíva v tom, že sa celý de  
nesmie jesť, iba večer pri rodinnej večeri. 
mutné je, že to v dnešnej dobe málokto 

dodržuje. De  sa začína uprataním svo-
jich domov. Po uprataní majú krajinci 
zvyk pripravovať dvanásť sviatočných 
jedál. oci každý región a obec má na 
vianočné obdobie svoje vlastné gastro-
nomické tradície, existujú univerzálne 
a povinné jedlá. Nesmú chýbať kutia (vo 
vode varené zrnká pšenice alebo jačme-

a s medom), kompót či tradičný chlieb. 
Niektoré predmety mali pre našich pred-
kov symbolický význam, preto si na-
šli miesto na sviatočnom stole aj dnes. 
Najobľúbenejšie sú cesnak a peniaze. 

 mojej rodine dodržiavame túto tradíciu 
a dávame si pod tanier mince, ktoré mu-
sia byť počas celého roka v pe aženke, 
aby priniesli jej vlastníkovi peniaze.   

Na ianoce je zvykom chodiť po do-
moch s hviezdou a spievať koledy. Počas 
koledovania je tradíciou sa prezliecť do 
rôznych krojov. Betlehem je ďalšou jedi-
nečnou ukrajinskou vianočnou tradíciou. 

lasickou zápletkou betlehema je príbeh 
o narodení ežiša rista. krajinci však 
do scenára často pridávajú históriu ukra-
jinského ľudu a rôzne vtipy. Neodmysli-
teľným atribútom betlehema je vianočná 
drevená hviezda.  

 noci z . decembra na . januára 
sme zvykli oslavovať Nový rok. Ešte ke-
dysi dávno krajinci oslavovali príchod 
Nového roka v noci z . na . januára, 
teda po ianociach. Dátum oslavy bol 
v roku  zmenený. Na dávnu tradíciu 
sa však nezabudlo, a tak sa sviatok zacho-
val pod názvom tarý Nový rok. hlapci 
chodia ku krstným rodičom a susedom, 

Vianoce u nás na Ukrajine
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Je to preto, lebo rbi slávia ianoce 
až . januára.  nás vo ojvodine ich 
voláme račúm. oci všetci lováci 
oslavujú ianoce, tí  na lovensku, aj my 
na olnej emi, mnohé vyky sa líšia. 

aždú osadu, v ktorej lováci žijú, cha-
rakteri ujú určité špeci  cké tradície.

ak ako v každej domácnosti  na 
lovensku, aj v rbsku vojvodinskí lo-

váci majú zvyk, že celý Štedrý de  za-
sv ti a prípravám na dlhoočakávaný 
večer. Počas d a jedia menej, respek-
 ve menej kalorické jedlá.  nás ve-

čera teda nie je pôstna a bezm sitá, 
ale m sitá a sýta, nič si neodopiera-
me. radičné vianočné jedlo lovákov 
v rbsku je ťapša. Na veľký plech sa na-
krájajú zemiaky, klobása, rôzne druhy 
m sa, údené aj neúdené.

árma je vlastne paradajková poliev-
ka a mleté m so skrútené v liste kyslej 
kapusty. čšinou sa chystá aj Baklava 
a nejaké drobné koláčiky. eľa ľudí spája 

ianoce práve s jedlami, ale čo sa týka 
duchovného života, cez de  sa pracuje, 
večer ideme do kostola a následne sa 
celá rodina zíde pri jednom stole. on-
ba za darčekmi nasleduje po večeri, na 

čo sa aj dospelí tešia rovnako ako deti .  
Po večeri sa deti  zoskupia na ulici a idú 
spievať nábožné piesne susedom a prí-
buzným. 

Niekde sa spievalo iba pod oblo-
kom, no obyčajne spevákov zavolali dnu 
a potom ich pohosti li večerou, nápojmi 
a koláčmi. í sa trochu pobavili a šli ďalej. 
Domov sa niekedy vracali až po polnoci. 
Najčastejšie chodili viacerí spolu alebo 
sa u niekoho stretli, potom šli spolu ďalej 
spievať a trochu sa pobaviť.

Deti  mali v prvý de  ianoc svoj 
sviatok, lebo chodili palazuvať (vinšovať) 
k príbuzným, ktorým vopred volali. Po la-
zuvári dostávali do batôžteka jablká, ore-
chy, koláče alebo nejaké dináriky (drobné 
peniaze). en, kto sa chystal palazuvať, 
musel sa naučiť odriekať nejaké veršíky.

 Napr. a som maľí juhás

Ja som maľí juhás, palazujem u vás,
ouce  sa mi na doľiňe a ja behám po ďeďiňe, 

kapseľka mi trčí a pez doňéj vrčí, 
dajťe mi orieške, nak sa mi napučí.

vana alabrin, . MB

„Zo srbských obyčajov
nevniklo do našich slovenských tradícií nič.“

[žiacke príspevky]

lustrácia: vana alabrin

sejú im obilie a želajú šťasti e gazdom. 
ento obrad je navrhnutý tak, aby prilákal 

šťasti e a úrodu v novom roku.  
ianočné obdobie trvá do roch krá-

ľov, na krajine do . januára.  tento 
de  je typické sv tenie vody v kostole 
alebo branie vody z rieky. radíciou je 
umývať sa ou. vykom je aj ponoriť sa 
do ľadovej vody v rieke.  

Pre krajincov je však najdôležitejšie 
to, aby sa počas sviatkov stretla celá ro-
dina a oslavovala ti eto dni spolu.

driana Buchmei, . MB
Foto: driana Buchmei 
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Project Mauna Loa
Najsilnejšia mena na svete nie je dolár ani euro, ani bitcoin. e to D  . o ma počas pan-

démie priviedlo k myšlienke, ako zmysluplne naplniť voľný čas našich žiakov. Na začiatku všetkého je 
krásna idea a eufória, ktorá sa od nápadu po realizáciu postupne vytráca. e to spôsobené rôznymi 
prekážkami, ktoré nachádzate pri každom projekte. Našťasti e nikdy nie ste sami, a keď vám pomôžu 
vaši kolegovia, prekážky sa odstra ujú ľahšie.

Názov súťaže. k  vna sopka 
Mauna oa predstavuje postup-
né a trpezlivé zhromažďovanie 
a neskôr výbuch (v našom prípade 

 kreati vity), ktorý mení charakter 
krajiny a spôsob života ľudí.

Moti vácia. Od začiatku mi bolo jas-
né (nepochybujúc o ochote a akti vite 
našich žiakov), že by bolo vhodné mo-
ti vovať ich okrem ocenení aj inou život-
nou skúsenosťou.  tak sa mi podarilo 
zrealizovať ďalší nápad (bol to nápad 
mojej manželky).

Najsilnejšia mena na svete nie je dolár ani euro, ani bitcoin. e to D  . o ma počas pan-
démie priviedlo k myšlienke, ako zmysluplne naplniť voľný čas našich žiakov. Na začiatku všetkého je 

Symbióza. Prepojil som našu súťaž 
s reálnou reklamnou agentúrou s me-
dzinárodným pôsobením a bohatými 
skúsenosťami.  agentúre EFFE som 
s malou prestávkou pracoval  ro-
kov a vedel som, že keď ich oslovím 
s možnosťou sponzorstva a partner-
stva, nezavrú mi hneď dvere, ale budú 
so mnou hľadať možnosti , ako na súťaži 
parti cipovať.  za to E  .



Realizácia. Po konzultáciach s pá-
nom Šte  kom, MO , sme sa rozhodli, že 
predmetom súťaže bude: Vytvor vlastnú 
grafi ku pre svoj obľúbený alebo vlastný 
audio album. časť na súťaži bola pod-
mienená registráciou do . . . 

egistrácia je potrebná na vytvorenie 
a udržanie skupiny súťažiacich kvôli ko-
munikácii. Bol som veľmi milo prekvape-
ný vysokou účasťou súťažiacich. by sme 
znížili hendikep medzi . a . ročníkom, 
zvolil som osobné a online brie  ngy, kde 

som súťažiacim vysvetlil všetky nejasnos-
ti  ohľadom technických špeci  kácií. er-
mín odovzdania projektu bol stanovený 
na . . . ento 
termín sme vybrali, aby 
sme sti hli vyhodnotenie 
pred ianocami, ale ako 
to už býva, ďalšou pre-
kážkou boli zatvorené 
školy. ermín vyhodno-
tenia súťaže sme museli 
presunúť na . . .

Zadanie. Dizajn na: D Back over, 
D abel, D Booklet, P inyl over, 
P inyl abel.

Vyhodnotenie.
tretli sme sa . .  o .   

hod. v školskej jedálni za účasti  pána 
riaditeľa školy a zástupcov agentú-
ry EFFE  pána gora rnka (senior 
graphic designer) a pani Michaely 

eichovej (account for social media). 
  prác sa porota po ťažkom zva-

žovaní rozhodla nasledovne:

9

Konklúzia. Neskromne si myslím, 
že sa podarila skvelá vec. úťažiaci žiaci 
zmysluplne vyplnili svoj vzácny voľný čas, 
majú hotové krásne projekty do vlast-
ného por  ólia a ich práce videli a hod-
noti li ľudia v reálnej reklamnej agentúre. 

 agentúre EFFE o nich vedia a nie sú pre 
nich neznámi.

– špeciálna cena agentúry EFFE za 
dizajn: ndrej rálik, . GMB (poukaz 
do N  v hodnote  )

– špeciálna cena riaditeľa školy: a-
tarína emčeková, . GMB (poukaz do 
N  v hodnote  )

– špeciálna cena majstra odborného 
výcviku Ján Minárik, . M  (vecný dar 
v hodnote  ).

Ostatní súťažiaci dostali diplom za 
účasť.

Poďakovanie. akujem všetkým 
súťažiacim. Pre m a sú všetci víťazmi. 

akujem pánovi riaditeľovi za podporu 
a invenciu. akujem reklamnej agen-
túre EFFE za partnerstvo, sponzorstvo 
a ľudský a profesionálny prístup. aku-
jem pani ížikovej za morálnu a admi-
nistra  vnu podporu a všetkým kolegom, 
ktorí akoukoľvek formou prispeli k úspeš-
nému priebehu súťaže.  teším sa na ďal-
ší výbuch kreati vity. entokrát to bude 
Project Whakaari.

oman ožík 

Foto: Marti n Petrík

 . miesto  u ana alásová, . G 
(poukaz do N  v hodnote  )

. miesto  ina Tessediková, . G
(poukaz do N  v hodnote  )

. miesto  dela rbertová, . GMB 
(poukaz do N  v hodnote  )

noti li ľudia v reálnej reklamnej agentúre. 
 agentúre EFFE o nich vedia a nie sú pre 

nich neznámi.

N  v hodnote  )
– špeciálna cena majstra odborného 

výcviku Ján Minárik, . M  (vecný dar 
v hodnote  ).

Ostatní súťažiaci dostali diplom za 
účasť.
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Tlač pomocou došti čky gelli je ne-
náročná a ponúka veľa možností . Je to 
želatí nová doska, na ktorú môžete apli-
kovať širokú škálu farieb a tlačových 
médií. Farby by mali byť vodou riediteľ-
né, aby sa povrch došti čky dal poriadne 
očisti ť. Nesmieme používať riedidlá, ti e 
by gelli došti čku rozleptali. Na vytváranie 
návrhov možno použiť šablóny, pečiatky 
a iné predmety s textúrou. Proces tvorby 
je veľmi jednoduchý, farba sa nanesie na 
povrch gelli, napr. maliarskym valčekom 
(môžete si kúpiť rôzne typy valčekov 
s rôznou štruktúrou). Na nanesený fa-
rebný povrch na gélovej doske následne 
umiestnime rôzne šablóny a iné textúr-
ne predmety (listy, kvety, bublinkové fó-
lie). Poriadne ich pritlačíme na farebnú 
vrstvu a následne ich odstránime. Do-
šti čku môžeme hneď umiestniť na papier 
alebo na látku. Šablóna zanecháva tex-
túru alebo vzor na došti čke gelli, ktorá 
sa prenesie na to, na čo tlačíme. Šabló-
ny je možné umiestniť aj na látku alebo 
papier pre iný efekt. Existuje nekonečne 
veľa spôsobov, ako použiť tlač Gelli Pla-
te so širokou škálou atramentov, šablón 
alebo naozaj čohokoľvek na pridanie 
textúry  a tlačových techník. Obrovskou 
výhodou je priehľadnosť platne, ktorú 
vďaka tomu môžete presne umiestniť na 
určené miesto. Gelli Plate je opakovane 
použiteľný tlačový povrch vyrobený z tr-
vanlivého gélu.

Mgr. art. Barbora Molnárová

Gelli 
Plate Printing
Gelli 

Pressing matt er 7.

Foto: Barbora Molnárová



amlyn je malá osada, ležiaca v lie-
šovskej kotline v okrese volen.  minu-
losti  tu žili roľníci, no dnes je  nej vy-
chytená chatárska oblasť.  pôvodných 
obyvateľov tam už nikto nežije. aoko-
lo je nádherná príroda s hustými lesmi 
a horami. utom sa sem dá dostať len 
ťažko, cesta je v čšinou ob vlášť blati stá 
a ťažko preja dná. ž pár rokov tu ne-
napadlo veľa snehu a ak áno, rýchlo sa 
ro topil.  

Naša rodina si v tejto lokalite v roku 
 postavila na kopci na samote dom. 

Ostal v podstate nedotknutý dnešnou 
dobou. Dom naši predkovia, vdova 

uzana s dvoma deťmi, boli prinútení 
vlastnoručne postaviť po tom, ako im 
zhorela strecha na prvom dome. le ako 
dlho sa staval, to už nikto nevie. do-
va uzana bola, bohužiaľ, posti hnutá 
a chodila o paličke, ktorou príležitost-
ne trestala svoje deti . Manžel jej padol 
v boji počas prvej svetovej vojny, v a-
liansku v bitke na Piave.

Dom staval hlavne uzanin -ročný 
syn án z kame ov, ktoré si musel sám 

vykopať a vysekať zo skaly neďaleko od 
domu. by mali spomienku na prvý dom, 
použil zachované trámy pri výstavbe 
toho nového. Dodnes vidno, ako sú ob-
horené. ati aľ čo stavali nový dom, boli 
odkázaní na bývanie v tom vyhorenom. 

eď už bola stavba konečne dokončená 
a obývateľná, mala len jednu kuchy u, 
pitvor a komoru. uchy a bola predelená 
na spaciu časť a na obývaciu časť. úto 
miestnosť nazývali aj ierna kuchy a  
kvôli tomu, že v nej stále horel ohe . 

Deti  dospeli, sestra sa vydala a odišla 
bývať do Pliešoviec. Pozemky teda ostali 
synovi ánovi a jeho manželke. Po čase 
si k budove pristavali ďalšie miestnos-
ti . ivili sa iba tým, čo si dopestovali a 
dochovali. 

Do roku  vôbec nemali elek-
trinu, takže všetky hospodárske stroje 
boli pohá ané na  ovým motorom a do-
ma si svieti li petrolejom. ez zimu po 
vodu potrebovali kráčať aj  kilometrov, 
aby našli potok, ktorý nebol zamrznutý. 
Niesli ju v sudoch na ramenách.

odu do kuchyne a na umývanie 
brali z najbližších potokov vo vedrách 
do času, kým si pri dome nevykopali 
studne. Mali šesť kráv a dva kone. ie 
každý de  vyhnali na lúku, aby sa mohli 
napásť a napiť. Potom ich znovu nahnali 
do maštale. eď zarezali nejaký dobytok, 
m so buď vyúdili, alebo ho zasolili, keď-
že vtedy žiadne chladničky neexistovali.  

 potom ho uložili do sudov do pivnice. 
eďže by čerstvé m so nesti hli spotre-

bovať, zabíjačky teda robili iba vtedy, keď 

bolo veľa práce, ako napríklad kopanie 
zemiakov, žatva alebo veľká zima. hlieb 
si ti ež piekli sami, na dvore mali veľkú 
pec, kde stará mama vždy upiekla chlieb 
alebo podymníky, obdoba dnešných po-
súchov, a ti e potom potreli cesnakom 
a údeným sadlom. 

 lete ručne kosami kosili lúky, po-
kosenú trávu usušili a senom k mili do-
bytok. j neskôr, po opustení rodinného 
domu na samote, moja rodina ešte stále 
kosila lúky a brala si odti aľ usušené seno 
pre svoj dobytok. Môj otec si doteraz 
pam tá, ako sem každý rok na konci leta 
chodil so svojím otcom a mojím starkým 
kosiť trávu a potom tam do noci opeka-
li a oddychovali po náročnej práci. án 
s manželkou mali dve deti , moju prastar-
kú uzanu a jej brata. eho žena umrela 
v lese po tom, ako spadla a zlomila si rebrá. 
Pretože v okolí nikto nebol, nemal jej kto  
pomôcť, a tak zomrela v júni roku .

án tu žil do posledných chvíľ svoj-
ho života, do roku . ch dcéra, 
moja prastarká, stále žije, tento rok 
oslávi úctyhodných  rokov. Býva 
spolu so svojím synom v rodinnom 
dome.  Na históriu domu a celej pri-
ľahlej usadlosti  som sa opýtala môj-
ho starkého, ktorý o tomto rozpráva 
veľmi rád, keďže tu strávil v detstve 
a v mladosti  nesmierne veľa času. Dom 
teraz prerába naša vzdialená rodina, aby 
ho mohla znovu obývať. Bude predelený 
na dve časti  a prístupný vždy pre každé-
ho obyvateľa. 

aura alentí ková, . MB

Zamlyn

Foto: aura alen  ková 11
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Stratégia 
tratégia je veľmi dôležitá na to, aby 

krea  vci vedeli, ktorý typ zákazníka budú 
kampa ou oslovovať. i to budú deti , 
muži, ženy, ľudia do  rokov, dôchod-
covia... tratég spraví zárove  mediálny 
prieskum, aby zisti l, ako podobnú tému 
komunikujú ostatné agentúry, a aby ne-
prišlo k rovnakej komunikácii, ktorá už na 
trhu bola.

Brainstorming
 krea  vci môžu začať. ak ako v re-

klamnej agentúre, aj my sme vytvorili kre-
a  vny  m, ktorý tvoria: copywriter (tvor-
ca myšlienok, príbehu, scenára, textu...), 
art director (vizualizuje a výtvarne, dizaj-
novo dotvára idey kampane, pripravuje 

ey isual), graphic/designer (rozrába 
rôzne mediálne formáty, vychádza pritom 
z ey isualu), DTP operátor (pripravuje 
všetky rozrobené formáty do tlače, onlinu 
a všetkých ostatných špeciálnych médií, 
je zodpovedný za to, že odovzdané dáta 
budú mať presné atribúty na základe 
technických špeci  kácií). Neoddeliteľnou 
súčasťou každého  mu je aj account ma-
nager (jeho prácou je komunikácia s klien-
tom a tvorí istý manti nel medzi klientom 
a krea  vnym  mom). ednotlivé pozí-
cie v  me sa však prelínajú, ich určenie 
práce nie je striktne stanovené a zvlášť 

pri brainstormingu tvoria ideu kampane 
spoločne. Najlepšie nápady vznikajú bez 
prítomnosti  rušivých elementov, a teda 
aj naši žiaci opusti li počítače a s perom 
a papierom v rukách, mimo učebne, si za-
pisovali jednoduché myšlienky a kľúčové 
body na ekologickú tému. u sa ukázalo, 
že spoločné myslenie vytvára hodnotné 
a výnimočné nápady.

Dobre, nápad je na papieri, poďme 
ho realizovať. ey visual (kľúčový vizuál 
s proporciami  na výšku) je alfa a ome-
ga každej kampane, a preto je dôležité ho 
perfektne doladiť. Na práci sa viac-menej 
podieľal každý člen  mu. i už myšlien-
kovo, alebo priamo gra  cky. otový key 
visual potom členovia  mu komunikovali 
s majstrom a až po zapracovaní pripomie-
nok, teda až keď bol key visual doti ahnutý 
do čo najmenších detailov, mohli začať 
rozrábať ostatné formáty podľa zadania. 

aždý člen  mu pracoval na určenej časti  
zadania.

Teasing
ento anglický výraz v reklamnom žar-

góne znamená dráždiť čitateľa istou pro-

„Sila tí mu spočíva v pracovitosti , 
úprimnosti , spätnej väzbe

a konštruktí vnej kriti ke každého člena.“

Ekológia, klíma, životné prostredie je 
v súčasnosti  nosná téma pre odborní-
kov, ale aj širokú verejnosť. Dnes už asi 
každý chápe, že človek vo svojom kon-
zumnom štýle života musí niečo rapíd-
ne zmeniť. Preto som sa pokúsil spojiť 
túto ťažkú, ale veľmi horúcu tému so 
zadaním projektu pre žiakov. Využil 
som skúsenosti  z praxe a namodeloval 
som žiakom procesné a hierarchické 
podmienky v reklamnej agentúre.

Sila tí mu

Briefi ng
Na začiatku komunikácie konkrétneho 

projektu s klientom je vždy brie  ng. e 
to osobné stretnuti e, kde sa klient pred 
reklamnou agentúrou čo najzrozumiteľ-
nejšie vyjadrí, čo, poprípade ako chce 
komunikovať v reklamnej kampani svojim 
súčasným alebo aj novým zákazníkom. 

lient určí  nančný budget, ktorý vyhradil 
zo svojich zdrojov na reklamnú kampa . 

ýsledkom brie  ngu je zadanie.

Zadanie
. ytvorte  m reklamnej agentúry
.  pravte prieskum v literatúre, na 

internete
. Nájdite myšlienku
.  ymyslite príbeh (môžete ho 

podporiť storyboardom)
. ey visual 

a) eadline
b) ubheadline
c) opy text
d) all to acti on

.  Print nzercia:  x  mm,
 x  mm,  x  mm

.  Billboard:  x  mm (mierka 
: )

.  itylight:  x  mm (mierka 
: )

.  Bannery:  x ,  x ,  
x ,  x ,  x  px



13

vokáciou v texte alebo gra ke kampane. 
ampa  tak môže pokračovať s konzis-

tentnou vizualitou, ale so zmenenými gra-
ckými a textovými prvkami. ak to urobil 

aj jeden z našich mov a treba uznať, že 
sa to fakt podarilo. Posúdiť môžete sami. 

le pri kritike nezabudnite byť úprimní. 

Prezentácia
Blížime sa ku koncu. e dôležité pripra-

viť pre klienta prezentáciu, v ktorej nájde 
myšlienku kampane, médiá zo zadania 
a ich vizualizáciu v priestore. j prezentá-
cia musí byť vyšpičkovaná, bez gramatic-
kých a gra ckých nedostatkov. našom 
prípade sa práca končí známkovaním. 

praxi to ale koniec byť nemusí. lient 
sa totiž nemusí stotožniť s našou myšlien-
kou a prezentáciu nám vráti s pripomien-
kami na prerobenie alebo so žiadosťou 
o úplne iný koncept, teda o vytvorenie 
novej kampane na tú istú tému. praxi sa 
pred klientom prezentujú až  alebo aj  
koncepty na tému podľa zadania.

odnotenie práce mov bolo pre maj-
stra radosťou a samotná práca všetkých  
žiakov obohatila o nové skúsenosti a ob-
zory v práci gra ka. ytvorená idea preta-
vená do gra ckého spracovania a zásahu 
cieľovej skupiny, to je   práce každého 
gra ka. Nemusí to byť hneď celá kampa , 
tvorivo rozmýšľať je potrebné aj pri práci 
na letáku či vizitke.  me sa vytvárajú tie 
najhodnotnejšie práce.

oman ožík, M

n the list of things that are irreversi-
bly devastating our planet, climate change 
is de nitely in the top , near to the orld 
hunger and diseases. e learn about this 
topic at school but is it enough  p to no  

e have a plenty of studies and data that 
sho  ho  bad it is to change the natural 
climate and e do so li le to prevent it. 
actors that in uence climate change can 

be divided to t o sectors, rst represent-
ing the ones a ecting climate changing 
upon nature itself and second represent-
ing human contribution to the change of 
climate. eople are responsible for the 
most environmental issues and especially 
global arming causes, hich are broadly 
kno n as greenhouse e ect,  emis-
sions from cars and factories, pollution 
from mining ores, acid rains, oil spillage 
from oil rigs, dumping aste to the ocean, 
testing of nuclear bombs and so on.

hen it comes to the uestion hat 
has the orst impact on climate change 
the ans er is the greenhouse e ect. But 

hat is the greenhouse e ect and ho  to 
prevent it from happening  et s start o

ith the easier uestion and that is hat 
exactly greenhouse e ect is. Our atmos-
phere normally contains some greenhouse 
gases such as carbon dioxide and methane 
and hen the light from the sun passes 
through atmosphere, some of the ener-
gy arms the land and oceans, some of 
it bounces back in to the space and a bit 
of the energy, thanks to the greenhouse 
gases, stays in the atmosphere, arms 
the planet and keeps it at a constant tem-
perature. tmosphere acts like a glass 
in a greenhouse and naturally arms 
everything in it, but not in this case. No -
adays, e have a lot of greenhouse gases 
from pollution and aste that join the al-
ready existing greenhouse gases and mul-
tiply them by a huge amount. Because of 
this, a portion of energy from sunlight can t 
escape to space as usual and stays in our 
atmosphere and due to this e experience 
events such as global arming hich can 
lead to melting of icebergs, rising of sea 
levels or even creation of natural disas-
ters. egular temperature has risen about 

,  degrees elsius compared to the last 
decade and in the next fe  years it ill 
increase even faster. t doesn t seem like 
much but if it goes like this in next decade 
the rctic might not exist any longer. 

o ans er the second uestion about 
preventing unnatural production of green-
house gases, rst of all, e have to admit 
it does not have one simple ans er. t all 
consists of small changes that form the 
solution. hange of our diet could be one 
of them as co s produce up to  percent 
of all greenhouse gases so next time you 
are going to eat meat at least consider eat-
ing plant-based meal, no  you kno  ho  
much it ill help. ecycling in general has 
a big impact too and can be one of the 
easiest but at the same time extra helpful 

ays to reduce greenhouse gases. imple 
recycling of clothes ould decrease pol-
lution by  percent. Ge ng rid of fossil 
fuels ould drastically change the overall 
pollution and greenhouse gases, but every 
coin has t o sides. 

People have been trying to discover 
be er resources of energy than the fossil 
fuels for many years, the biggest debate 
being replacing gasoline po ered en-
gines by electric ones. ombustion engine 
makes about  more pollution in the 
air than the electric ba ery does, but is it 

orth it  hen making a ba ery, pollution 
from mining the lithium is far greater than 
running regular car for  years on a daily 
basis. n addition to this, hen the ba ery 
breaks do n, the amount of energy that 
it needs to be recycled is huge in com-
parison to a normal car. Electric cars have 
a great potential and might become  in 
emissions in the future, but for no  they 
still need a bit of improvement.

only touched the pinnacle of this big 
iceberg and if have learned something, 
it is that even the smallest changes can 
make a big impact. e are improving so 
much in technology but e still have unre-
solved issues that e have to solve in the 
rst place and the climate change is one of 

them. he Earth can be a be er place but 
the change has to start from each of us. 

bert ováč, . M

Is climate change the most serious threat to the world?

studentˈs contributions
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Pani ZIMA SA LÚČI
fotogra e Michaely ou ilovej
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ábery 
 ysokých 

Tatier (Nový 
mokovec, 

kalnaté 
pleso).



Zaujímavé  diela v nikli 
pod rukami našich šikovných 

žiakov pre oddychovú 
miestnosť školy...

Foto: Mgr. art. Barbora Molnárová




