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jar bude patriť filmovým
a seriálovým fanúšikom

majstrovstvá sveta
v krasokorčuľovaní
všetky nové upútavky nájdeš tu

Jar sa pomaly blíži a s ňou aj filmové a seriálové novinky, na ktoré čaká celý svet.
Na konci marca do kín prichádza Dumbo. Tim Burton sa pokúsi oživiť svoju kariéru
vo veľkom štýle, Disney totiž do kín uvedie ďalší hraný remake svojej animovanej
klasiky (v roku 2019 uvidíme až 3). Ak má byť tento rok pre filmy skvelý, tak celé to
zdôrazní mesiac apríl. Čo tento mesiac teda predstavuje? Nuž, čo sa týka televízie,
svoje vysielanie zavŕši poslednou sériou najdrahší a najsledovanejší seriál všetkých
čias, Game of Thrones. Okrem toho však dorazí do kín aj (pravdepodobne) posledný film
zo série Avengerov od Marvelu – Avengers Endgame. V apríli sa určite oplatí ísť pozrieť
film The Best of Enemies. Táto dráma nám vyrozpráva skutočný príbeh ľudskoprávnej
aktivistky, ktorá sa vrhla do súboja s lídrom Ku Klux Klanu. V máji si na svoje prídu
fanúšikovia Pokémonov. Do kín prichádza Pokemon Detective Pikachu. Koncom mája
sa môžeme tešiť na filmy John Wick 3 a hraný film od Disneyho Aladin.

Rebeka Šuveríková

najtvipnejšia najoriginálnejšia najlepší interiérový design najlepší bordel najkrajšia najestetickejšia

miss skrinka

Dizajnuchtivé študentky z 3.A sa rozhodli, že netreba zabúdať ani na našu miestnosť,
ktorá je počas vyučovania tichá a prázdna ale počas prestávky sa mení na priestor boja
otvorenia vlastnej pandorinej skrinky. Je to úschovňa našich náhradných outfitov,
pokladov na tvorenie, zabudnutých učebníc, gastronomických pochúťok a možno
i odpadu, ktorý postupom času naberá na svojej intenzite. Preto sme zapojili kreatívne
mysle a vytvorili súťaž o Miss skrinka v rôznych kategóriach. A veru originalite sa medze
nekladú ani v našom pedagogickom zbore v ktorom sa najväčším kráľom stal náš učiteľ
Peter Pisár a za neočakávanú účasť sme nemohli vecnou cenou a diplomom neoceniť
nášho zástupcu Petra Majera.

Korčule na ľade,
výskoky a pády,
krátke, dlhé programy,
muži i ženy.
A to všetko
v Japonsku, v Saitame.

Domáce páry však bez zlata,
tešia sa im Číňania a Francúzi.
A japonské krasokorčuliarky,
tesne po prvej trojici,
Na čele stojí
ruska Alina.

Nažhavený dav,
povzbudzuje súťažiacich.
Každý však chce zlato
a prvenstvo na svete.
Na každoročnom stretnutí,
na majstrovstvá sveta.

Dvojnásobný olympijský
medailista,
Yuzuru Hanyu,
zo svojim programom,
vybojoval striebro,
predbehol ho len
Nathan Chen z Ameriky.
Martes Karolčíková

ostrým nožom...
Dňa 12.3.2019 sme sa zúčastnili premietania filmu Ostrým Nožom. Premietanie sa konalo
v obchodnom centre Max v Žiline. Film nám približuje smutný príbeh otca, ktorému zavraždili syna.
Kvôli nefunkčnému súdnemu systému sú pachatelia prepustení na slobodu. Keď sa však dozvie,
že za vraždou stála organizovaná skupina extrémistov, rozhodne sa bojovať za spravodlivosť sám.
Príbeh bol inšpirovaný vraždou Daniela Tupého z roku 2005.
Film sa nám veľmi páčil z hľadiska spracovania príbehu, ale tiež aj z pohľadu emócie, ktorú v
nás zanechal. Najviac sa nám páčila oscarová scéna Romana Luknára, ktorú mnohí prirovnávajú k
Remimu Malekovi z filmu Bohemian Rhapsody.
Andrea Gazdaricová

Katarína Nábilková

kde sa (ne)musíš ocitnúť ?
Veľkonočný malý trh
Kde: Nová synagóga
Kedy: 6.4. o 10:00 - 18:00
Prečo: Spoznáš čo-to zo
slovenskej tvorby a zahráš
na strunky aj svojim
chuťovým pohárikom.

Zakázaná móda
Roberto Capucci

Dorota Križanová

V mesiaci marec si žiaci tretieho ročníka mali taktiež možnosť vyskúšať novú
atrakciu v Žiline. Lezecké centrum s názvom La Skala sme navštívili počas
štvrtáckych maturít z anglického jazyka. V lezeckom centre sa nachádza 12 až 17
metrov vysoká lezecká stena s farebne odlíšenými stupienkami podľa obtiažnosti
trasy. Žiaci, ktorí zo zdravotných alebo iných dôvodov neliezli, si mohli dať kávu
alebo iný nápoj, ktorý im pripravili na miestnej recepcii. V lezeckom centre sa
nachádza aj reštaurácia, kde si môžete dať po vyčerpávajúcej aktivite dobré
jedlo. Všetci sme si túto aktivitu veľmi pochvaľovali a pevne dúfame, že ju
vedenie školy zakomponuje do hodín telesnej výchovy.

Kde: Danubiana Art museum, Bratislava
Kedy: 17.3 - 30.6.2019
Prečo: Ocitneš sa v období medzinárodnej
avantgardy 20. storočia, ktorej tvorcovia chceli
umením ,,meniť svet“. Zároveň spatríš zaujimavé
architektonické riešenie múzea s parkom plným
sochárskych skvostov.

El Lisickij & Er Sikora

Katarína Nábilková

vynovená konvica
Po kratšej pauze si od 25.3. môžeš opäť vychutnať kávičku v našej školskej kaviarni. Pre študentov,
ale aj učiteľov chceme vytvoriť príjemné prostredie, kde sa môžu počas obednej prestávky skryť
pred všetkými svojimi povinnosťami a tlakom školského prostredia. V konvici nastalo niekoľko
noviniek. Keďže ekológia a plasty sú stále horúcou témou a obrovským problémom ľudstva, rozhodli
sme sa byť v konvici čo najviac ekologickí a pomôcť aj takto zdanlivo zanedbateľne našej
planéte. V konečnom dôsledku, zástup ľudí, ktorí sa snažia o zníženie množstva plastového odpadu
má efektívnejší dopad ako hŕstka ľudí, ktorí žijú dokonale bez. Preto namiesto kávy z kapsulového
kávovaru ťa čaká instantná popradská káva, ktorou zároveň podporíme aj slovenský trh. Ak si donesieš
vlastnú šálku, budeš mať dokonca zľavu. Popri káve sa môžeš tešiť aj na rôzne koláče. Ak ťa baví
pečenie, môžeš sa pokojne realizovať a svoj výtvor doniesť, tvoj kulinársky talent veľmi radi
oceníme.
Karolína Rešetárová

english corner

Ak ťa baví módna tvorba a chceš posunúť
svoju koncepčnú myšlienku o ekologicky
stupienok vyššie, určite preštuduj tento
projekt. Ide o prvú textilnú galantériu, ktorá
dáva život materiálom ,,dead stock“ mŕtvym
zásobám, ktoré vznikajú vďaka nadmernej
výrobe veľkých módnych spoločností. Jedná
sa o myšlienku, ktorá nemá v Európe
obdobu, preto si môžeš naplánovať jarný
výlet do Prahy a nakúpiť si zaujímavý
materiál na svoje návrhy.
PS: Nezabudni si ekologické vrecúško,
žiadne igelitky.
Katarína Nábilková

B Jako Bauhaus
Kniha nie je len o Bauhause... V abecedne usporiadaných esejách sa dozvieš o predmetoch
a názvoch, ktoré ti prídu tak samozrejmé až neuvažuješ o ich význame. Dozvieš sa napríklad
viac o pojmoch ako sú autenticita, design, logo, móda, alebo ako vnímať GTAčko a aj niečo
o Youtube.
Průvodce neklidným územím
Ak ťa zaujíma architektúra a chceš spoznať takmer ikonické stavby, osudy ich autorov
a zaujímavé príbehy, ktoré sa počas tvorby udiali, určite si prečítaj túto
(povinnú) literatúru. Pretože už ako povedal Walter Gropius: ,,Stavať znamená vytvárať
udalosti.“ A ako umelci by sme o takýchto udalostiach mali vedieť.
Nové kapitoly z dejín dizajnu
Ucelená koncepcia dejín dizajnu, ktorá ťa prevedie od neolitických nástrojov cez obdobie
priemyselnej revolúcie, keď sa osamostatnila profesia dizajnéra až po 21. storočie. Kniha
obsahuje bohatú obrazovú prílohu a zaujímavé hodnotenia vývoja dizajnu od medzinárodne
uznávaného odborníka Zdena Kolesára.
Katarína Nábilková

textile mountain

dizajnérske povinné čítanie

hlásenie z lezeckej steny

Kde: Bratislava, Kino
Lumière
Kedy: 24.4.2019 o 18:00
Prečo: Dozvieš sa ako
vníma šaty, látku,
siluety jeden
z najlepších talianských
návrhárov, ktorý si
svojimi nezvyčajnými
modelmi podmanil svet
módy 20. storočia.

quotes of the month
“Every time I paint
a portrait, I lose a
friend.“
John Singer Sargent

epilóg
Minulý rok 14.3.
Stratili sme veľa
Stratili sme génia
Stephena Hawkinga

“Painting is easy
when you don’t know
how, but very difficult
when you do.“
Edgar Degas

Martes Karolčíková Alžbeta Štetiarová

