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...nieco je za
dverami...
...našej školy a je to nová vizuálna
identita, ktorú sme vypustili do sveta.
Dúfame, že bude pre širokú verejnosť
dostatočne odvážna, inšpiratívna,
identifikujúca a tak trochu aj iritujúca,
a spochybňujúca tradičné vnímanie
značky. My sa z nej tešíme!

cajka

Koľko vegetariánov a vegánov
je u nás na škole?
vegetariánov - 14 / vegánov - 1

* Forky´s, OC Mirage, Námestie
Andreja Hlinku 7B, Žilina
Otváracie hodiny: PO-NE 9:00-21:00
Pobočka českej siete fast foodových
vegánskych reštaurácií. Ponuka jedál
pozostáva z burgrov, wrapov a tzv.
„superbowls". Jedlá podobné VegGu.
Cenovo priemer.
Tiež dostupný rozvoz.

Tipy na bistrá:
* VegGo Bistro, Kálov 7 Žilina
(oproti hornej hurbanke)
Otváracie hodiny: PO 11:00–14:00,
UT, ST, ŠT 11:00–18:00, PI 11:00–
20:00, SO 13:00–20:00
1. žilinské vegánske bistro.
Cena priemerná. Každodenné menu

Vege bistro a café
Slnečný dvor, Horný Val č. 30 Žilina
Otváracie hodiny: PO-PI 11:00 – 14:00
Vegetariánske samoobslužné bistro
a kaviareň. Zákazník si naberá sám
na tanier takú veľkú porciu, na akú
má chuť a také množstvo si aj zaplatí
(100g=1,20€). /Lívia

jesenna anketa
1 - Máte radi jeseň ?
2 - Preferujete dušičky alebo Halloween?
3 - Máte čas sláviť
sviatky ?
4 - Ako si plánujete
užiť jeseň ?
5 - Zbierate gaštany?
6 - Viete, ako vznikol
Haloween?
P. uč. Malík
1 - Áno.
2 - Dušičky.
3 - No.
4 - Neplánujem.
5 - Nie.
6 - Nie, to je v Amerike
nejaký sviatok.

P. uč. Škrobianová
1 - Nie
2 - No, z kresťanského
hľadiska by som mala
dušičky - a asi aj dušičky - Mne sa páči, keď na
tých cintorínoch je veľa
svetielok, jedno
s druhým, ale zasa nie
som ani proti Halloweenu. Takže mne ani
Halloween nevadí.
3 - Momentálne hej.
4 - Užiť v tejto situácií
moc nie, lebo kde sa dá
ísť v tom rúšku?
No, mali sme ísť do Krakowa s malou, ale už to
bude asi pasé.
5 - Áno :)
6 - neviem.

P. uč. Rybárová
1 - Ja milujem jeseň!
2 - Dušičky.
3 - Ale hej, hej. Nájdem si.
4 - Ja si nič neplánujem čo príde, to bude.

5 - Nezbieram už.
6 - Asi hej, ale už si
to nepamätám veľmi
nejak.

P. uč. Lajda
1 - Mám. Všetky obdobia
mám rád. Každé má
niečo do seba.
2 - Dušičky, halloween
je americká kultúra,
ktorá sa k nám nejako
dostala.
3 - Sviatky sa vždycky
musia sláviť.
4 - No, väčšinou s vami.
5 - Už nie.
6 - No, moc nie, ale ani
ma to príliš nezaujíma.

5 serialov
a dokumentov
netflixu
1/ Abstract: The Art of Design
Nahliadnite do hláv dizajnérov a pozrite
sa, ako dizajn ovplyvňuje váš každodenný život.
2/ The Mind Explained
Zamysleli ste sa niekedy, čo sa vlastne
deje vo vašej hlave? Seriál vysvetľuje, ako
funguje mozog, od snívania až po poruchy úzkosti.
3/ Explained
Seriál preskúmava širokú škálu tém, ako
napr. budúcnosť mäsového priemyslu,
tetovanie, programovanie...
4/ The World’s Most
Extraordinary Homes
Ukážka svetových nezvyčajných domov
modernej architektúry.
5/ The Social Dilemma
Nedokážete odlepiť oči od telefónu? Nie
ste v tom sami. Sociálne siete sú návykové a nieje to náhoda, ale zámer.
/Lucy a Klaudy

P. Mintálová
1 - Občas.
2 - Dušičky.
3 - Áno, to si musíš nájsť.
4 - Ako príde no.
5 - Áno .
6 - V Amerike.
/Alicia + Natália

Jonathan Livingston
Sloboda, voľnosť a neobmedzený pohyb.
Ak nám karanténa uzatvára tieto tri možnosti pre telo, nemusí to
ovplyvňovať naše vnútro
a intelekt. Aj toto nás
môže naučiť útly román
od Richarda Bacha.
Kniha zo sedemdesiatych
rokov má blízku podobu
s Malým princom od Antoine de Saint-Exupéryho.
Zobrazenie idividuality
a osobného rozvoja.
Zvláštna forma, kedy
sa môžeme skrz životy
čajok dozvedieť niečo
o tých našich.
Čo všetko by dokázala
čajka, ak by zistila, že sa
nemusí držať len kŕdľa?
Ak by zistila, že má vyšší,
podstatnejší zmysel?
Prečítajte túto jednohubku a zistíte!
/Beáta

The days are getting shorter and colder
and I am shivering every morning at
the bus stop. Hot tea burns my lips and
my glasses fog up. I wipe them on my
shirt.
It’s getting harder to think when your
mind wants to hibernate and you’ re
way too tired to stay awake and draw
for eight hours straight.
It’s foggy outside and I can’t get out of
bed. I crave the warmth of my blanket.
It’s the season of oversized sweaters
pulled over your palms and melancholic songs ringing in your ears.

veg

andy

Vzhľadom na to, že v posledných rokoch sa stravovanie bez mäsa
veľmi rozšírilo, sme sa rozhodli tejto
téme venovať krátky článok.
Aký je rozdiel medzi vegetariánom a vegánom? Strava vegetariána neobsahuje mäso, obsahuje
však mlieko, vajcia či med. Vegán
na rozdiel od vegetariána dodržuje
striktnú, čisto rastlinnú stravu, teda
žiadne vajcia ani mlieko a med.

etariani
ani
pozostáva z polievky (2,50€)
a hlavného jedla(4,50€). Okrem neho
je v ponuke výber burgrov, wrapov
a rôznych iných jedál. Ponúkajú aj
rozvoz.
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*toto číslo pripravili študentky 3.B_odbor grafický
dizajn _ Briestenský Steinbach Alicia, Hegyiová
Klaudia, Jarábová Beáta, Kormanová Anna, Laurenčíková Natália, Nemčeková Natália, Silberová
Lucia, Slotová Sarah, Valientová Lívia + jana
hrabovská
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