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Nevynechal som pohľad na
hodinky – ešte jeden...a ešte
jeden. Niečo sa mi prestalo páčiť.
Už som tušil to, čo mi dnešné ráno
doteraz zatajovalo. Tá hrozná
myšlienka ma úplne opantala.
Musím sa presvedčiť posledným,
sústredeným pohľadom. Po chrbte
mi prešiel mráz, nevedel som, či
sa mám smiať, alebo plakať. Tá
najhroznejšia a zároveň najlepšia
možnosť sa potvrdila: ešte hodinu
som mohol spať!
Zaskočený
týmto
nečakaným
zvratom, zvrtol som sa na päte a
vykročil smerom späť na intrák.

Aspoň stihnem nultú. Cestou ma
niečo koplo a v mojej polospiacej
hlave sa zrodila myšlienka.
Podrobne som o nej popremýšľal
zo všetkých strán a čím ďalej, tým
viac sa mi pozdávala. Popri tom
som skončil cestou do izby na
nesprávnom poschodí, ale to bolo
hádam už posledné faux-pas
tohoto rána. Vošiel som do izby a
zapol počítač. Posledný raz som
zhodnotil situáciu a začal písať
tento článok.
LuBoss

Kult farebnych kamienkov
Mozne ste si vsimli divne sfarbenie
podlahy medzi 2. a 3. poschodim.
Na prvy pohlad to vyzera ako
rozsypane papieriky, alebo nieco
zmutovane, mozno radioaktive. V
skutocnosti to nie je ziaden
radioaktivny material, len vyfarbene kamienky. Ich vyfarbovanim
si viaceri ludia kratia volny cas a
uplatnuju svoje umelecke vlohy.
Ako to vlastne zacalo? Jedneho
dna sme s Lukasom cakali na
pana koordinatora a tak sme si
sadli k Nadke. Ona si len tak
perom vyfarbovala kamienok na
zemi. Tak ma napadlo, ze s
fixkami by z toho nieco mohlo byt a
za chvilu sme uz vyfarboval vsetci
traja.

O par dni som zasa mal volnu
hodinu, a tak som sa ku kamienkom vratil a Katka B sa ku mne
pridala.
Ak to takto bude pokracovat,
mohla by z toho vzniknut tradicia
a cela skola by bola pomalovana.
Z viacerych dovodov su tieto
kamienky
vemi
prospesne.
Predstavuju nevyhnutnu zmenu v
stereotype bielych kamienkov po
celej skole. Nedeprimuje Vas ta
zaplava bielych kamienkov?
Takto sa clovek potesi vzdy, ked
zniceny
odchadza
od
IB
nastenky. Okrem toho ich
vyfarbovanie ma pozitivne ucinky
na vyfarbujucich. Pomaha uvolnit
stres, napatie, zufalstvo a ine
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pocity,
s ktorymi
sa
denne
stretavame. Napriklad pri Internali
z history.
Takisto je to moznost skratit si cas,
ked treba cakat na dalsiu hodinu.
Okrem toho je to skvela kreativita.
Predtym som si myslel, ze vobec
nie som kreativny, ale tie kamienky
ma vazne bavia. Su pre mna nieco

viac ako len pomalovana dlazka.
Proste farebne kamienky su
super a keby sa zapojilo viac
ludi, mozno by sa dala pomalovat
cela skola. (Za pokus by to stalo)
Matus

Zmeň svoj look!
Milé čitateľky, opäť vám vo vašom pretože je vždy hore dlho do noci.
obľúbenom
časopise
o imidži „Myslím, že je čas na zmenu,
a výzore prinášame rubriku Zmeň pretože môj výzor je príliš nudný,“
svoj look. Tradične v nej stretávate povedala nám Izidora, „vlastne, ja
jednu odvážlivkyňu, ktorá nie je si nemyslím, ale kamaráti mi to
spokojná so svojou vizážou a chce povedali. Tak som prišla sem.“
ju zmeniť. Na tento účel si každý A je vraj potrebné spomenúť ešte
mesiac pozývame renomovaných jednu
jej
charakteristickú
odborníkov
na
krásu.
Našu vlastnosť: je to ajbíčka. (Nevieme
nespokojnú
čitateľku síce, čo to znamená, ale ona
odfotografujeme pred premenou, povedala, že to tam máme
team odborníkov zmení
rozhodne napísať.)
jej look a jej fotografia po
Na slečnu Izidoru sa
premene sa tiež objaví na
odborným okom pozreli
našich stránkach.
hneď štyria odborníci:
Tento mesiac sa tou
Evelyn, odborníčka na
šťastnou,
ktorá
úpravu tváre, Majkl,
podstupuje
veľkú
poradca pre oblečenie,
premenu, stala slečna
Paul,
odborník
na
Izidora. Izidora je mladé
správanie
a dojem,
žieňa, študentka. Rada sa
a Cathalina,
oblieka klasicky dievčensky, jej psychologička, ktorá mala na
najobľúbenejšou farbou je ružová. starosti aj celkový imidž.
Jediný make-up, ktorý používa, sú Keďže takáto závažná a najmä
obrovské množstvá krycieho krému, prudká zmena si vyžaduje veľmi
ktorý aplikuje na svoje kruhy pod silnú
osobnosť
a veľkú
očami. Tvrdí, že sa ich nevie zbaviť, prispôsobivosť, rozhodli sme sa,
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