
JÚN 2017

the gymes times
ČÍSLO 01
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The Gymes Times. 
Časopis pre tých, ktorí hľadajú… 

Zdá sa mi, akoby som až teraz, 

na sklonku svojho štúdia, 

začínala skutočne hľadať. 
‘Lepšie neskoro ako nikdy’,
ale ‘čím skôr, tým skôr’.  

Nie som jediná, kto má pocit, 

že sme si tie roky strávené 

na Gymese dostatočne 

neužili. Koľko šancí zostalo 

premárnených a koľko 

príležitostí nevyužitých sa už 

nedozvieme, a predsa cítime 

váhu každej jednej z nich.   

Preto neopakujte naše chyby 

a užívajte si tento čas naplno!

Ťažké časy, samozrejme, prídu.. 

Ale setback-y sú dôkazom, 

že sa o niečo snažíš. 

Číslo, ktoré práve držíš 

v rukách je dôkazom, že my sme 

tie svoje prekonali. Obetovaný 

čas, úsilie a vytrvalosť nás 

priviedli až sem. Nevzdávaj to 

preto ani Ty! 

Zopár motivačných citátov:
"Time will pass whether you 

worry or not."

"If you can't do it today, what 

makes you so sure you'll be able 

to do it tomorrow?"

"Someday you will look back at 

all the progress you’ve made 

and be so glad you didn’t give up 

when you felt like that was your 

only option."
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14.11.2016 - jeden z ďalších 

večerov, na ktorí mnohí z nás 

nezabudnú. Smiech, výzvy, tanec,

mafia a skvelá hudba sú len útržky 

z celého mimoriadneho večera, 

prežitého v kruhu učiteľov, 

starších študentov a spolužiakov.  

Veru tak, večer o 18.00 sme 

v spoločenskom centre AULA 

videli známych aj neznámych 

študentov našej školy v nie tak 

obyčajnom šatstve. Keďže ako 

som spomínala, imatrikulácia je 

večer, na ktorý sa nezabudne   

Keď sme vstúpili do budovy, prvé, 

čo sme si určite všetci všimli, bol 

obrázok nášho pána 

zástupcu Hribľana, vyobrazeného 

ako jediného pravého krstného 

otca. Teda čo-to sme už z toho 

vyčítali, a tým bolo to, že hlavná  

a preto, aby celý zážitok z nej bol 

akýsi „dospelejší“, tak aj ten náš 

dress code bol formálny. Všetky 

dievčatá si na seba obliekli kúsky 

hodné celebrít a z chlapcov sa 

na pohľad stali gentlemani, 

ako sa patrí.  

Imatrikulácia



                                  Aktivity   05

nalakovala na krásnu béžovú 

farbu. Ktokoľvek splnil úlohu 

dostatočne, dostal možnosť vrátiť 
sa na svoje miesto, avšak ten, 

ktorý neuspokojil predstavy našej 

školskej „mafie“, tomu zalepili 

ústa, zviazali ruky a odviedli ho 

kľaknúť si na pódium. V každej 

hre sa náhodne vybrali dvaja 

spolužiaci z každej triedy, ktorí

mali danú úlohu splniť.  

téma bude teda stopercentne 

mafia. Všetci študenti prvej A,B,C 

a prímy si sadli na stoličky, plní 

očakávania, čo sa vôbec bude 

diať. A celé fantazírovanie 

skončilo keď členovia školskej 

rady vstúpili do miestnosti, 

vyzerajúc ako praví mafiáni.  

Druhá výzva bola o niečo 

„špinavšia“, jednalo sa totiž 

o nájdenie vajíčka na tvrdo a to, 

Celý večer pozostával z 5 výziev.  

Prvou z nich si prešla aj 

moja spolubývajúca. Bolo to 

lakovanie nechtov na slepo. 

Paradoxom je, že tesne 

pred imatrikuláciou si ich  
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prosím pekne, rozbitím vajíčka

o hlavu. Touto úlohou zas nikto 

neprešiel a preto číslo ľudí 

s izolepou na ústach len a len 

stúpalo. 

Tretia výzva bola zas spojená 

s jedlom. Klepalo sa mäso. 

Hlavou. Pretože sa stále predsa 

hovorí, že na všetky veci treba ísť 
„hlavou“. Zas sa počet 

zaviazaných rúk zdvojnásobil 

a už s očakávaním sme sedeli, 

ktorý bude ďalší z vyvolených.  

Na ďalšiu úlohu vybrali mňa, 

„zdatné a nekyľavé“ dievča. 

Avšak dosť sa mi uľavilo, 

 keď som zistila, že nejde 

o žiadnu úlohu, pri ktorej 

by som potrebovala nejakú tú 

zdatnosť. Išlo čisto o šťastie. 

Výzvou bolo hodiť guľku 

do rulety tak, aby skončila 

na zelenom políčku. Avšak 

pri mojom šťastí tam neskončila 

a tak som skončila aj ja 

na pódiu s izolepou.  

Posledná výzva bolo prejsť slalom 

so spolužiakom na stoličke, teda 

dvaja ho prenášali. Víťazi aj boli, 

čiže sa to dalo brať za úspešne 

dokončenú misiu. 

Nastal moment, kedy som naozaj 

začala rozmýšľať, čo a ako ďalej, 

pretože ešte som stále bola 

uväznená v izolepovom väzení. 

Našťastie sa nám ušla troška 

zľutovania a naši spolužiaci nás 

mohli vyslobodiť, ak pohladili 

zbraň hlavy domácnosti 

a pobozkali prsteň pani domácej. 

Nakoniec náš spolubojovník 

prečítal slová známej španielskej 

pesničky, ktorá sa pokladala 

za sľub, keďže nikto nevedel, čo 

sa tam vôbec píše. Po prečítaní 

na nás začali padať takzvané 

„Hribľan money“ ( jednodolárovky 

s tvárou pána učiteľa Hribľana). 

A bum, začal tanec a diskotéka.

Vôbec som netušila, aké svižné 

pohyby majú naši učitelia.  

A takto okolo 11 večer sme sa 

všetci vybrali svojimi cestami, 

 či už domov, na internát, alebo 

na pizzu; so spomienkami, potom 

a možno aj s pocitom istej 

dospelosti.  
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Zlomené palce, narazené hlavy, „vydarený“ free-ride... Možnosti, ako 

sa vrátiť z lyžiarskeho výcviku. Avšak, keďže naši prváci sú šikovní, 

podarilo sa im vrátiť sa zo Ždiaru relevantne v poriadku.  

Prváci a'la Zuzulová

Od 9.1. do 13.1. nám zo školy 

akosi vymizli prváci. Dôvod je 

jednoduchý - išli si užiť týždeň 

lyžovania a nekonečnej zábavy.

Určite si z neho veľa odniesli, 

ak už nie lyžovanie, tak aspoň 

zážitky s masážnymi kreslami 

a šľahačkou. Samozrejme, 

lyžiarsky je jedným z tých 

nezabudnuteľných výletov, 

ktorý si pamätajú aj naše 

prababky. Už len ten celý 

nápad toho, že ste 4 dni spolu 

so svojimi spolužiakmi na 

izbách, spoznávate ľudí z 

iných prváckych tried a 

vymýšľate somariny o 

polnoci,znie ako niečo, čo sa 
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vynechať nemôže. Ale, bohužiaľ, 
niekedy osud nesúhlasí s názorom 

človeka a rozhodne sa niečo 

zapotiť v poslednej chvíli a preto tu 

máme aj ľudí, ktorí sa nezúčastnili. 

Prišli o dosť, ale čo už, niekedy 

nejde všetko podľa plánu. Ale to, 

čo som len počula z rozprávania 

spolužiakov, ma donútilo pýtať sa 

viac a viac, všetko si spísať 
a nasmiať sa s nimi. Ach, veď tie 

šľahačkové odplaty, voľné jazdy 

(väčšinou nárazy), fénovanie 

brucha a komediálne večere. 

No okrem tých neplánovaných 

zábav sa samozrejme konali aj tie 

plánované a to v podobe 

zábavných večerov a súťaží. 

V súťažiach všetci naši prváci 

uspeli veľmi dobre.  

Aby sme sa dostali aj ku lyžovaniu, 

zo začiatku to pre mnohých nebol 

kus koláča. Ale, samozrejme, 

vďaka skvelým inštruktorom sa 

každý na konci týždňa naučil 

lyžovať sťa Veronika Zuzulová. 

Avšak, aj tí „najsamlepší“ niekedy 

potrebujú oddych a ten prváci našli 

v kecaní v „čajovni“, kde im najviac 

vyhovovalo teplo i wi-fi. 

Komfort našli aj v šiestich 

minútach v masážnom kresle. 

Ako sami spomínali, prežili šesť 
minút šťastia. Aby to zas nebolo 

samé „leháro“, užili si aj trošku 

tanca na diskotéke, ktorá bola 

určite úžasná.  

Každá sranda má aj koniec 

a takisto ho mal aj lyžiarsky. 

V posledný deň sa naši zbalili 

a vyrazili na cestu domov, 

ktorú už určite každý očakával. 

Domov prišli s nezabudnuteľnými 

spomienkami na všetky krásne 

veci, ktoré sa dali zažiť len 

v Hoteli Magura v Ždiari. 
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Z výsledkov medzinárodného 

testovania TIMSS 2015 vyplýva, 

že deti zo strednej Európy 

chodia najneradšej do školy 

zo všetkých ostatných 

vyspelých krajín. Nuda v škole, 

dlhé memorovania a častokrát 

neobjektívne hodnotenia 

sa spolupodieľajú na vytvorení 

tejto pre nás nelichotivej 

štatistiky.  

Je preto jasné, že súčasný 

systém vzdelávania si zaslúži 

reformu a zmenu k lepšiemu. 

Uvedomuje si to aj naša škola, 

a preto tento školský rok 

rozbehla pre štvrtákov 

a piatakov unikátny vzdelávací 

projekt zameraný na rozvoj 

osobnosti a kritického 

myslenia. Vznikol takto nultý 

ročník Kolégia Gymes. 

Kolégium 

Gymes
Kolégium funguje na princípe 

diskusnej metódy výučby. 

Znamená to, že odpoveď 

na danú otázku či problém,

zvyčajne z oblasti morálnej 

filozofie či súčasnej kultúry, 

si nevypočujú študenti z úst 

prednášajúceho, ale na ňu 

postupne hľadajú sami 

odpoveď. Počas seminára 

sa preto rozmýšľa a diskutuje 

na plné obrátky, a tak na jeho 

konci dospejeme k záveru.  

Príklad môže túto metódu 

výučby ešte lepšie ozrejmiť. 
V dobe protireformácie bolo 

populárne heslo „Účel svätí 

prostriedky“, čo znamená, 

že je dovolené použiť akýkoľvek 

spôsob, aj zlý, na vykonanie 

veci, ktorá má v konečnom 

hodnotení pozitívny výsledok.  
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Ale je to v skutočnosti tak? 

Je správne nechať zomrieť 
skupinu ľudí, aby sa iní 

zachránili? Je správne, aby lekár 

neliečil pacienta, o ktorom vie, 

že je vrah a jeho vyliečenie 

by mohlo spôsobiť viacej škody 

ako úžitku?  Počas seminára 

si kladieme takéto a podobné 

otázky a skúmame dôvody pre 

jednotlivé odpovede. 

Na kolégiu nás však nečakajú 

len dlhé hodiny filozofovania, 

ktoré občas aj bolí. Zažijeme 10 

doobedňajších stretnutí, počas 

ktorých sme ospravedlnení 

z celého vyučovania, takže 

nemusíme vstávať na nultú, 

alebo sa vracať na siedmu 

a ôsmu hodinu. Okrem toho 

sú pre nás pripravené 

poobednejšie kolokviá 

so zaujímavými hosťami 

v príjemnej atmosfére,

na ktorých preberáme dôležité 

otázky typu „Ako si mám 
správne zmenežovať môj 
čas?“, „Akým smerom sa mám 
uberať po skončení štúdia na 
Gymese?“ či „Nebolo by lepšie 

presťahovať sa napríklad do 
Činy?“ a podobne. Párkrát do 

roka sa všetci stretneme na 

spoločnej večeri, dvakrát si 

urobíme nezabudnuteľný 

celovíkendový výlet, duchovne 

sa obnovíme na duchovnej 

obnove. Máme možnosť 
sa bližšie spoznať s niektorými 

spolužiakmi, nové známosti 

sme však nadobudli aj vďaka 

mentorskému programu. 

Kolégium je preto jedinečná 

príležitosť získať nové vedomosti, 

zručnosti, priateľstvá a ďalšie 

kvality.  
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"Prebudilo to vo mne túžbu po múdrosti. Moje 

kritické myslenie sa rozvinulo. Cítim sa byť 
inšpirovaný na mojej ceste životom v hľadaní 

pravdy. Priviedlo ma to k čítaniu kníh. Moja 

skúsenosť totálne prevýšila moje očakávania. 

Nadobudol som nový akademický rozmer. 

Prehĺbil som priateľstvá a našiel som nových 

ľudí, s ktorými sa môžem zamyslieť nad nie 

tak bežnými otázkami, ale veľmi dôležitými."

"Kolégium mi dalo veľa príležitosti na osobný 

rast. Na rozdiel od školských povinností, ktoré 

sú hlavne o zapamätávaní si obrovského 

množstva informácii, tie v kolégiu zahŕňajú 

rozvíjanie kritického myslenia. Naučila som sa 

zamýšľať sa nad vecami z viacerých uhlov 

pohľadu a vyvodzovať si z nich vlastné 

názory, nie len bezhlavo prijímať názor 

väčšiny."

"Kolégium mi dalo možnosť veľmi rásť nie len 

intelektuálne, ale napríklad aj v debate, 

organizovaní vecí, práci v tíme. Určite vidím 

pokrok v kritickom rozmýšľaní, v analýze textu, 

hľadaní a nachádzaní toho podstatného. 

Vďaka kolégiu som tiež dostala priestor na čas 

s novými ľuďmi, na formovanie nových 

priateľstiev. Som vďačná za ten čas, čo máme 

v kolégiu a určite by som to odporúčala 

ďalším." 
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"Do kolégia som prišla bez očakávaní, pretože 

som sa chcela nechať prekvapiť. Rozhodne 

ma to veľmi obohacuje alebo učí bez toho, aby 

som mala pocit, že to je nejaká záťaž navyše. 

Keďže maturujem z bioly a chémie je to pre 

mňa zmena sa cez týždeň rozprávať o živote 

aj z troška filozofickej stránky. Veľa vecí, o 

ktorých sme hovorili, mi pomohli zamýšľať sa 

nad vecami alebo zložitými situáciami inak."

"Stredoškolské KAN pre mňa predstavovalo 

nejaké lepšie vzdelávanie, ako sa nám dostáva

bežne v škole a očakával som od neho najmä 

priestor a skupinu ľudí, kde by sme mohli spoločne 

rozvíjať svoj záujem o filozofiu a poznanie. Po viac 

ako pol roku som ale veľmi spokojný, že som sa 

nahlásil a urobil by som to zas. Naplnilo to moje 

očakávania. Dalo mi to veľa, učím sa kriticky 

myslieť a dívať sa na veci novým pohľadom. Na 

našich seminároch sa bavíme o témach a knihách,

ku ktorým by som sa zrejme normálne nedostal, 

čo je pre mňa skvelé, lebo si rozširujem obzory. " 

"Program KAN môžem hodnotiť len pozitívne. 

Moje očakávania boli priam až niekoľkonásobne 

prekonané. Hodnota kritického myslenia je 

na nezaplatenie. Človek to vie využiť vo 

všetkom, čo robí. Z tejto skúsenosti neoceniteľný 

prostriedok na prekonávanie prekážok v škole 

alebo v bežnom živote. KAN mi dal nový pohľad 

na myslenie. Myslenie rozumom."
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5 THINGS 
I WISH I DID IN MY JUNIOR YEAR 
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Minimalist lifestyle may not be for everyone, but I'm 

here to advocate the benefits it has brought about 

for me: 

01
Start living minimally. 

increased productivity (a.k.a. I procrastinate less), 

tidiness (because I want to keep my space tidy, I 

clean up, wash dishes, and do laundry much more 

often), 

and healthier lifestyle (I started drinking tea or water 

instead of fizzy drinks - and even cook my own meals 

instead of eating processed food all the time.). 



16    Lifestyle

If you want to become financially independent and/or 

go study abroad, you need some budget (usually 

around 3000€). Now, I have the privilege to live by 

myself half a month and own a debit card. I have 

started checking my spending more closely this 

March. There’s around 50€ every month I could have 

saved (instead of spending it on coffee outings, 

chocolate, and so on). That’s 600€ a year! 

02
Start saving up. 
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I mean, really studying. Develop a study routine, 

keep my notes organized, complete assignments 

on time. It’d have saved me so much stress. 

03
Start studying. 
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If I had known where I wished to apply, how, and had 

had some necessary things prepared in advance, life 

would have been so much easier. 

04 Choose a university.  
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The more things you really want to do, the less 

things you feel like you should do. Also, you may 

reconsider the extracurriculars you take. Partially  

because of the tight schedule, but also because 

of an overdue priority shift. 

05 Do the things I enjoy.  
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You're a perfectionist and you 

can't bring yourself to start. Or 

maybe you’re just trying to do 

everything at once. We all have 

our troubles. The thing is: even 

if you’re buried under a heap of 

assignments, you can’t get out 

of this by suddenly finishing all 

of them. Each of the 

responsibilities takes time to 

complete.  

You need to start somewhere. 

Prioritize.  You hear it all the time, 

but is the p-word any good? 

The only thing it does is 

indirectly pressuring you to 

tackle that Thing that’s important 

to everyone else but you. Here’s 

the trick: you don’t have to do it 

first. Start off with small things - 

this will lead to  feelings of 

accomplishment and 

productivity, which can give 

you strength to proceed with 

the Thing. Just don’t get stuck 

in that area. It’s a loophole to 

procrastination. If you’re 

already procrastinating 

majestically, suck it up and do 

the Thing. 

Don’t think about your failures 

and past experiences. That's 

in the past. Don’t think about 

the humiliation you’ll feel 

when you’re forced to admit 

that you haven’t completed it. 

That’s the future. The only 

thing you can change is right 

now. Just start somewhere. If 

there’s a deadline for a big 

thing coming up, make a dent 

in it. Prepare something for 

your future self to deal with 

tomorrow. Because tomorrow 

will become today. The only 

way to make a better 

tomorrow is to start today. 

Productivity issues?
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 Loch Ness Lake.

Kelvingrove Art Gallery & Museum.
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Eilean Donan Castle.

Inverness Department Store.Highland cattle.



Minim
living
Do you feel overwhelmed, 

waging a constant battle with all 

your stuff and mess? I grew fed 

up enough with my permanently 

packed, messy room to get rid of 

majority of my belongings. 

Of course, you don’t have to get 

rid of everything, or even as much 

as I did. There isn’t a number 

of things you’re supposed to own 

to be considered being a 

‘minimalist’. It’s about deciding 

what it is that you truly need and 

what you consider the most 

important.  
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There is a myriad of resources you can use to help you tidy up. 

These are the ones that I found valuable: 
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An excellent blog for anyone 

struggling to get motivated 

for everyday cleaning.  Before 

and after photos are a great 

motivator. 

Unf*ck Your Habitat 

This japanese cleaning 

expert offers tips on long- 

term tidying - throwing away 

things which no longer make 

you happy and the ones you 

don’t need + finding space 

for the things that remain. 
Joshua Fields Millburn and 

Ryan Nicodemus offer advice 

on various topics in their 

podcast, but they also have 

books, a documentary and a 

blog. 

A japanese editor who 

realized things ≠ personality. 

After jettisoning most of 

his possessions, he enjoys 

cleaning again and feels 

better about his life.  

The Minimalists 

Goodbye, things 

Life-changing Magic 

of Tidying Up  

Now, to tell the truth: just by 

removing your excess stuff 

your life doesn’t have to 

change fundamentally. 

There are still your workload 

and old habits to consider. 

Getting rid of the material is a 

beginning, though. By taking 

that first step, you might find 

yourself being able to do 

things you never thought 

you could. 

by Fumio Sasaki 

by Marie Kondo 



Lifestyle   27

If you're unhappy

where you are -

pick up every thing

in your life, 

one by one, 

and ask yourself:

is it making my life 

any better?
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Andrew 

Patrick 

Quinn 

Gorman
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"From a very young age, I had no idea what I wanted to do with 

my life. When I was young, about the age of 10, I wanted to be 

a priest, but then I kind of lost connection with religion as I got 

older, so the desire to go into that role left me. Then I went and 

thought: ‘Well, if I can’t do that, I’d like to be a teacher.’ I lost 

direction again. I had a really good teacher in Business Studies 

who told me I should go for it and that maybe it’s something 

I’d find interesting so I went on to study Management and 

Business Studies. A funny thing had happened and in my first 

year, I got an offer from a company to go into their 

Management Development Programme - so I left university 

and went to pursue that because that’s what I was studying 

and I was offered a course. Within a year, I was a manager in 

England - I’d moved from Scotland to England - and from that 

moment I was a manager. Then I changed companies, 

progressed and then went into training with them and yeah, so 

it was a strange circumstance that I ended up in management 

- I just had a really good teacher and then I went into 

management (laughter) I wish there was a more romantic 

story where I was born into business but I think for me - I was 

good at it, so that’s why I stayed in it."
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"You have a… it’s almost like a defined path. That even though 

you didn’t know it, it was meant to be. But I think for me, the 

only thing when I look back ... I didn’t go back and finish my 

degree, I just left it.. and then worked for the rest of my life. 

When I look back, [I think] I don’t regret it, it’s made me the 

person I am today… I don’t define myself by my education, but 

I would like to do it just to prove to myself that I can - and that it 

isn’t a situation where I say to myself that ‘I left it because I 

couldn’t do it’ - because there’s many obstacles and 

challenges that I’ve overcome in my life and I’ve been really

happy that I’ve done so. It’s one of the things that I just didn’t 

go back to and I had it in my head ‘Well yeah, I could do it 

anytime’. I’m not gonna get this opportunity again. And I go 

and I see so many people who get their degree and they 

don’t have a job at the end of it. So I always thought to myself, 

‘Well, if I leave my job to go and get a degree, to come back 

and do the same exact job, what am I doing?’ Ah, so, I never 

went back and that’s been.. a long time (laughter) since I did 

that, so yeah." 



         Humans of Gymes   31



32    Literárny kritk: George Orwell

19



Literárny kritik: George Orwell   33

84



Aby som vás trochu uviedol do 

tematiky, táto kniha nevznikla 

v čase reálneho socializmu, 

ale v roku 1948. Jej autor, 

George Orwell, mal totiž 

úžasne naštudovanú politickú 

situáciu vo svete a vedel, 

že niečo podobné ako 

socializmus v dejinách ľudstva 

príde. 

Kniha opisuje vládu (v knihe 

označovanú ako Strana), ktorá si 

podmaňuje nielen činy, ale aj 

myslenie, city a vnímanie 

občanov. Hlavnou postavou je 

Winston Smith, ktorý si uvedomí, 

aký je tento systém zlý 

a rozhodne sa otočiť proti prúdu. 

Keď čítate túto knihu, je mierne 

desivé uvedomiť si, že táto vízia 

sa neskôr stala hlavne v Európe 

realitou a ľudia, ktorí sa rozhodli 

filozofovať a rozmýšľať, boli 

odstránení ako nevyhovujúci 

a nebezpeční pre spoločnosť.  

Teraz k samotnému hodnoteniu. 

Kniha vás do deja vtiahne 

naozaj rýchlo, nie je to ako 

napríklad pri Julesovi Vernovi, 

kde sa dej rozbieha dvesto 

strán. Je pútavo písaná, ale to 

neznamená, že formulácia viet je 

ľahká na pochopenie. Niektoré 

vety si treba prečítať aj trikrát, 

kým ich pochopíte. Keď vás 

kniha už vtiahne do deja 

a odložíte ju, vydýchnete si, 

že žijete v dobe, v akej žijete.  

34    Literárny kritik: George Orwell

Veľmi sympaticky na mňa 



V knihe sa taktiež veľmi tajomne 

a nejasne spomína detstvo hlavnej 

postavy, jeho pocity, že za sestrinu 

a matkinu smrť môže on. Mučivé 

uzatvorenie do seba a obviňovanie 

sa je v knihe tak zreteľné, že máte 

pocit, že to vy za to môžete. 

Celkovo by som dojem z knihy 

zhrnul tak, že vás vťahuje do deja 

v každej príležitosti, kedy je to len 

možné. Takéto sugestívne čítanie 

som nezažil už dávno a myslím, 

že by si to mal vyskúšať úplne 

každý fanúšik či už psychologickej, 

alebo dramatickej literatúry. 

Teraz trochu k nevýhodám knihy 

- na štylistike textu pri čítaní 

určite spozorujete, že kniha bola 

písaná v roku 1948. Autor často

používa archaizmy, no to diele 

neodoberá na nadčasovosti. 

Taktiež sa mi celkom nepáči, 

že sa v deji dá ľahko stratiť 
(určite túto knihu neodporúčam 

čitateľom-začiatočníkom). 

A ešte jedna vec - kapitola, 

ktorá vám umožní pochopiť 
pravidlá Newspeaku (oficiálny 

jazyk v krajine, kde sa dej 

odohráva) je umiestnená 

nelogicky na konci knihy. 

Preštudujte si ju pred čítaním, 

niektoré dialógy a pasáže 

v knihe sú práve v tomto jazyku. 

Celkovo ale išlo o dobré čítanie 

a tých pár nevýhod knihe nejak 

značne neškodí. 

Moje hodnotenie je 8/10! 
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pôsobila postava Syma, ktorého 

ale (POZOR SPOILER) unesú 

a zabijú niekedy v štvrtine deja, 

pretože uvažoval a pýtal sa až 

veľmi veľa. Keď sa hlavné 

postavy dostanú do (POZOR 
SPOILER) bezpečného úkrytu, 

máte pocit, že odľahlo aj vám. 

Jedna z postáv, O'Brian, 

dokonca napíše knihu, ktorú 

by si mali prečítať všetci voliči 

neonacistických strán - 

opisuje politickú situáciu 

v diktátorskom štátnom zriadení. 

Skúsenosť pri čítaní je naozaj 

obrovská - podľa mňa ten, kto 

chce lepšie pochopiť 
komunizmus, by si mal prečítať 
toto fantastické dielo. 
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The Sound of Music
(rodinný životopisný muzikál, 

USA 1965, 174 min.) 

Réžia: Robert Wise 

Scenár: Ernest Lehman 

Hudba: R. Rodgers, I. Kostal 



Filmový kritik: Za zvukov hudby   37

Dnes si preberieme trochu 
historický film. Vznikol 
v roku 1965, zarobil si 
v prepočte 2, 366 mld. $ 
a predal 283,3 mil. 
vstupeniek. 
Je to štvrtý najúspešnejší 
film v dejinách. Čísla ale 
nikoho nezaujímajú, takže 
poďme si povedať niečo 
o tom, aký som mal 
z tohto filmu dojem. 
Pri prvých krásnych 
záberoch Rakúskej krajiny 
(film je síce americký, ale 
točený v Rakúsku) 
divákovi naskočí husia 
koža, a potom príde 
scéna, pri ktorej herečka 
Julia Andrews (v úlohe 
Marii von Trappovej) 
vybehne do hôr a začne 
spievať. Nádherný úvod 
do nádherného filmu. Túto 
scénu sa podarilo natočiť 
až na asi desiaty pokus, 
keďže sa točila 
z vrtuľníka a závan vetra 
z vrtuľníka vždy Juliu 
zhodil. 

Tento film je veľmi 
"zákerný". Máte pocit, 
že pozeráte pomalú, 
rodinnú drámu 
s prvkami humoru, 
no na vašu psychiku 
pomaly, ale isto zaberá 
pozitívnosť celého 
filmu. Aj tá najtemnejšia 
scéna filmu (Maria a 
von Trapp vs. Nacisti) 
v sebe nesie 
pozitívnosť celého 
filmu. Pokiaľ tento film 
pozeráte s deťmi, určite 
sa pripravte na slzy 
kvôli psychickému 
vypätiu. Tento film má 
asi tri hodiny, uprostred 
má normálne prestávku 
(samozrejme s krásnou 
hudbou, keďže ide 
o muzikál). No 
nemusíte sa báť, že 
rozkúskovaním filmu 
o niečo prídete. 

Tento film je natočený 
podľa knihy, ktorú 
napísala samotná 

hlavná postava filmu 
(Maria von Trappová). 
Kniha sa volá „Spievaj 
v mojom náručí“ alebo 
„S piesňou okolo 
sveta“. Ešte za 
komunizmu bol tento film 
na Slovensku zakázaný, 
ale šírili sa tu nelegálne 
kópie, ktoré nadaboval 
jeden človek. 

A na záver veľmi dôležitá 
vec: Hudba. 
Pri muzikáloch si na ňu 
tvorcovia potrpia. 
Výnimkou nebol ani 
tento. Hudbu zložil 
Richard Rodgers a Irwin 
Kostal. Opíšte tento link 
do svojho webového 
prehliadača a stavte sa, 
že tento hudobný motív 
nepustíte z hlavy: 
yt.com/watch? 
v=0IagRZBvLtw 



38    Umelecký kútik

by Robert Frost

Stopping by Woods 

on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.   

His house is in the village though;   

He will not see me stopping here   

To watch his woods fill up with snow.  

My little horse must think it queer   

To stop without a farmhouse near   

Between the woods and frozen lake   

The darkest evening of the year.   

He gives his harness bells a shake   

To ask if there is some mistake.   

The only other sound’s the sweep   

Of easy wind and downy flake.  

The woods are lovely, dark and deep,   

But I have promises to keep,   

And miles to go before I sleep,   

And miles to go before I sleep. 
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Umiestnila sa na prvom  

mieste - srdečne 

gratulujeme! Jej príspevok 

bude publikovaný 

v zborníku. 

Naša spolužiačka Ema 
Mlynarčíková zo 4.B 

sa zapojila do súťaže 
'Slovo', ktorú už druhý rok 

vyhlasuje vydavateľstvo 

Orbis Pictus Istropolitana. 

Ak si doteraz nemal 

príležitosť, jej dielo 
'Znovuobjavenie' si môžeš 

prečítať na nasledujúcich 

stránkach. 
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