Milí čitatelia!

EDITORIAL

Nový rok je tu a ide poriadne z kopca. Ani sme sa nenazdali a január,
prvý mesiac v roku, je preč. Mesiac, od ktorého máme najväčšie očakávania.
Veľa ľudí si myslí, že akonáhle ručička na hodinkách ukáže 0:01 a my privítame nový rok, všetko sa zázračne zmení výbuchom šampanského. Tak to ale
bohužiaľ nefunguje. Navyše, už je február... Pre nás študentov NAŠŤASTIE
najkratší mesiac roka, mesiac s prívlastkom OPTIMISTA.
Všetko v našom živote si vyžaduje čas, obzvlášť zmeny, ktoré sa snažíme
vykonať. My sme sa však rozhodli, že sa nebudeme deptať predsavzatiami
ako je to na začiatku roka dobrým zvykom, no urobíme si plány, vďaka
ktorým sa budeme tešiť na každý ďalší mesiac. Preto v tomto čísle nájdete
nápady na voľný čas, to čo je pred nami... Napríklad výber tých najlepších
letných festivalov, na ktoré sa chystáme, článok o slovenských teniskách,
ktoré si kúpime a tiež nákupoch našich každodenných, ktoré už na nás čakajú vo svojich regáloch a mnohé iné.
Dúfame, že si z tohto čísla vezmete inšpiráciu, či už na zaujímavú akciu,
myšlienku, ktorá vám rozšíri obzory, alebo aspoň kus optimizmu do ďalších
dní.
Martina Šmajstrlová

OBSAH
SIB
FESTIVALY.SK
JESSICA KOBEISSI
NOVESTA

VIEME ČO KUPUJEME
IN-VITÁCIE

.SIB

School Info BOX

PLESOVÁ SEZÓNA
ZAČALA!!!
1.2. ČESKOSLOVENSKÝ PLES
(SPŠP)

4.-9.2. LYŽIARSKY KURZ
pre žiakov HA a SPŠP
5.2. KARIÉRNY
WORKSHOP pre IV. roč.
SPŠP a ŠG a V. roč. HA
13., 19., 20.2.

Hodnotenia pekárenských,
cukrárenských, mäsových
a syrových výrobkov, piva a
8.2. FILMOVÁ NOC (HA)
vína pre SPŠP

15.2. ĽADOVÝ PLES
(ŠG)
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14.2. NEZABÚDAME !

FESTIVALY.SK,
ktoré chceme navštíviť

Keďže lístky na
tohtoročné
festivaly sú už
v predaji,
prinášame
Vám výber tých
najlepších, na
ktoré sa mi
jednoznačne
chystáme.

NV

Dovolím si povedať, že jedným z najznámejších a najnavštevovanejších festivalov Slovenska je jednoznačne festival POHODA. Atmosféra tohto festivalu sa nesie v duchu jeho
mena. Je to veľmi netradičné spojenie hudby, kultúry, divadla, folklóru či dokonca cirkusu. Festival sa každoročne uskutočňuje na Trenčianskom letisku a tentokrát bude
prebiehať 11.-13.7. Ročne tu vystupujú svetoznámi hudobníci a toto leto sa tu objavia
mená ako Lykke Li, the 1975, the Roots, Liam Gallagher či Dream Wife.
Ďalším tiež veľmi známym festivalom je GRAPE. Prebehne 9.-10.8. na letisku Piešťany.
Bol založený v roku 2000 partiou štyroch kamarátov. Momentálne je Grape navštevovaný tisíce ľuďmi, keďže line-up býva z roka na rok lepší. Tentokrát budeme mať
možnosť zažiť umelcov ako sú Yesayer, the Kooks, Algiers, CHVRCHES alebo Rudimental.

UPRISING najväčší stredo európsky reggae festival. Už 12. ročník tohto podujtia prebehne
v Bratislave na Zlatých Pieskoch tak, ako zvyčajne. 23. a 24.8. sa tu objavia interpreti ako
Medial Banana, Smola a Hrušky, Julian Marley, Getleman alebo Mellow Mood.
Ďalší, nie veľmi známy slovenský festival je ROCKFEST. 2.-4.8. sa na priehrade v Nitrianskom
Rudne uskutoční ešte len 3. ročník. Celé dva dni sa budú niesť v rockovo-punkovej atmosfére,
ktorú spríjemnia umelci ako sú Bijouterrier, Marturos, Slobodná Európa, Karpina a Inekafe.

TOPFEST už niekoľko rokov prináša zaujímavé prekvapenia pre rockových fanúšikov. Tento rok si však určite pochutíme! Na javisku sa totižto objaví jedna z najväčších rockových ikon - gitarový čarodejník v klobúku s kučeravými vlasmi a cigaretou.. Dámy a páni.. Mr. SLASH (USA)!

Z rockového žánru býva veľmi obľúbený tiež CIBULAFEST, ktorý môžme tento
rok zažiť 18.-20.8. na letisku Holíč v oblasti Skalice. Objavia sa tu skupiny ako
Smola a Hrušky, Polemic, Kryštof a Queenie, čo je celosvetovo uznávaná
česká Queen tribute kapela.
Festival KONČINY, donedávna známy pod názvom Vúdstok, je spojenie alternatívnej hudby,
tanca, jogy, kvetov a piva. Tento rok sa uskutoční 2.-3.8. na lúke v obci Mojtín pri Púchove.
Prevláda tu atmosfére 60-70. rokov, no postupom času sa mení na multižánrový festival
prezentujúci slovenskú hudbu.Vystúpi tu Katarzia a Vydrapená Bužírka Punk System. Ďalšie
mená interpretov budú zverejnené čoskoro.
K slovenským festivalom samozrejme nesmie chýbať najznámejší nitriansky festival
SLÍŽOVICA, ktorý, už podľa názvu, organizuje kapela Horkýže Slíže na počesť svojich
narodenín (27). Každý rok 28.8. na parkovisku Agrokomplex si môžete užiť noc plnú
rockovej a punkovej hudby. Okrem skupiny Horkýže Slíže sa tu objavia aj Heľenine Oči, Vypsaná Fixa, Davová
Psychóza a Zoči Voči.

O

Jessica Kobeissi
Jessica je libanonsko-americká fotografka z Detroitu v štáte Michigan. Vo veku 12 rokov sa začala
učiť dizajn a vo veku 15 rokov vytvorila svoju prvú grafickú webovú stránku.

IN-FOTO

Má bakalársky titul v oblasti grafického dizajnu. Fotografovať začala od druhého ročníka vysokej
školy, založila si kanál YouTube, kde pomáha fotografom fotografovať a upravovať fotografie. Niekoľko fotografov v jej meste pridávalo svoju prácu na Facebook a okamžite sa jej to zapáčilo. Ako grafický
dizajnér bola zručná vo Photoshope a milovala robiť fotky, upravovať ich a všetko brala ako výzvu.
Nikdy nechcela byť profesionálnym fotografom, išiel jej grafický dizajn a vždy bola zmätená z fotografie na vysokej škole, proste ničomu nerozumela. Dokonca absolvovala filmovú fotografiu, kde bola pravdepodobne najhorší študent. Vôbec nemala o to záujem. Po skončení vysokej školy nerozmýšľala o fotografií ale o grafike.
Jej fotografie obsahujú najmä silu, dôveru a postoj...
Trvalo roky, kým si našla vlastný štýl. Nevedela či chce mať fotky svetlé alebo tmavé, preto sa rozhodla skúsiť
všetko. Na konci roka 2016 cítila, že konečne našla svoj štýl, ktorý jej vyhovuje a môže sa ho držať. Za najpohodlnejšie považuje pri fotografií prirodzené svetlo, najradšej má slnko. Raz ho dokonca prenasledovala, pretože
modelka mala vysoké topánky a snažili sa zachytiť kúsok svetlá cez budovy... bola to zábava, ale nebolo to
úspešné.

O

Jessica Kobeissi
Svoju prácu propaguje pomocou sociálnych sietí. Keď nespí, zvyčajne aktualizuje
svoj Instagram a YouTube.

IN-FOTO

Keď prvýkrát začala fotografovať, všetky fotky boli o zeleni a kvetoch, no neskôr si
obľúbila textúrované steny a zvláštne farby.
Má pocit, že je chyba keď ľudia ktorí prvýkrát fotografujú sa zaujímajú hneď o technické veci. Dôležité je aby nezabudli, že sú kreatívny. Preto im odkazuje: "choďte
von a experimentuje“ - jediný krok akým sa fotografovať naozaj naučíte, fotografujte v noci, fotografujte veci, ktoré sa vám nepáčia - skúste všetko.
Jessica patrí medzi moje najobľúbenejšie zahraničné fotografky. Jej videá sledujem
už vyše roka...sú veľmi inšpiratívne a pomáhajú mi v zlepšovaní sa. Väčšina videí je
takých, že viacero fotografov fotí tú istú modelku a zábery si neskôr porovnávajú.
Je zaujímavé sledovať, že každý je inak kreatívny. Robí aj rôzne recenzie na techniku alebo hodnotí fotografie
svojich fanúšikov. Na jej fotkách sa mi páči jej snaha odlíšiť sa od ostatných, niektoré fotky sú tmavé, iné zas
svetlé. Vždy vie čo ktorá fotka potrebuje a to je jej talent, ktorý jej dúfam vydrží navždy.

NOVESTA
slovenská obuv, ktorá dobíja svet

BZ

Značka NOVESTA bola založená v roku 1992, no jej história sa
začala písať už oveľa skôr. V roku 1939 založil slávny obuvník Antonín
Baťa svoje Baťovské závody, kde sa tieto tenisky vyrábajú dodnes.
V čom sú tieto topánky tak výnimočné? Sú ekologické! Sú vyrobené z kvalitných prírodných materiálov ako napríklad: prírodný
kaučuk, 100% ľan či bavlna. Okrem toho je každý pár vyrobený ručne.
Novesta vyrába tenisky a gumáky. . Najpopulárnejší model je STAR
MASTER. Bol vyvinutý z vojenskej športovej obuvi. Tento model je
takzvanou „európskou klasikou”.
Spoločnosť NOVESTA neskôr začala vyvážať svoje produkty do
celého sveta. Všetko sa to však zlomilo v Japonsku, kde zožala najväčší
úspeh. Dnes ich už vyhľadávajú trendsetteri v Soule, v Los Angeles, v
Paríži, v Londýne aj v Škandinávii. NOVESTA má okolo 100 predajných
miest v Ázii, 27 v Severnej Amerike, 25 v Afrike, no len 7 zo 172 v Európe
je na Slovensku

Pýtate sa prečo tento jedinečný produkt nie je ocenený u nás? "Na
Slovensku sa zarobiť nedá," tvrdí o biznise spolumajiteľ firmy. Slovákov
zaujíma najmä cena. A hoci tá nie je vysoká, väčšina mladých siahne
radšej po overených značkách ako napríklad Adidas. Prečo však
nepodporiť slovenskú firmu, ktorá nezabúda ani na životné prostredie ?
Tak čo ? Aké tenisky si kúpite najbližšie ?

Každý z nás rád nakupuje. Medzi nami sú však veľké rozdiely, ktoré sa prejavujú nielen v tom, aké veci sa nám
páčia, ale tiež v tom, aké veci uprednostňujeme. Poďme
sa preto pozrieť na naše životné postoje a nákupné správanie k luxusným výrobkom, drahým značkám, „fejkom“
a bezobalovým výrobkom...

VIEME
ČO
KUPUJE
ME

K luxusným značkám
„Ja osobne si na príliš luxusné veci nepotrpím, aj keď nevravím, že niektoré veci u
mňa nemajú nadpriemernú hodnotu. Väčšinou si v obchode vyberám podľa zovňajšku a nie podľa toho, čo má akú značku. Avšak otázkou je „čo je vlastne ozajstný
luxus?““
„Rada podporím prácu mladých, ale aj známych módnych návrhov, pretože mám rada
jedinečnosť a osobitosť.“

„Ja osobne nemôžem povedať, že by som mala nejaký vzťah k luxusným značkám alebo potrebu ich kúpiť. Lebo aj keď niektoré sú fakt krásne, nestoja za to. Tie peniaze čo
by som vyhodila za ne môžem precestovať, kúpiť si také isté pekné a kvalitné oblečenie za lacnejšie, môžem nimi potešiť rodinu (kúpiť maličkosti). Luxusné veci neboli
vytvorené na to aby sa dobre nosili, boli pohodlné, ale preto aby vyššia sociálna
vrstva sa mohla ukázať že si môžu dovoliť také veci, veď predsa pri novej sezóne tie
veci nebudú už ničím zaujímavé a tak sa vyhodia.“
„Od malička som bola od rodičov vedená k tomu, že „čo je drahé, je najlepšie“, oni
tak žijú stále. Ale ja to beriem ako zbytočnosti. Nepotrebujem kabelku za 50 €. Som za
názor, že radšej si kúpim veľa a lacnejších vecí.“

K fejkom
„Fake“ si v módnom, elektronickom, či dokonca už aj v automobilovom priemysle dobýva svoje
popredné miesto. Čoraz viac ľudí volí lacnejšie varianty, ktoré sú vernou kópiou výrobkov drahých
značiek. O tieto výrobky majú predovšetkým záujem ľudia, ktorí síce nemajú veľa peňazí, lebo sú
prehnane šetrní, no napriek tomu chcú pôsobiť ako presný opak. Ceny replík môžu byť veľakrát
len desatinou originálu. Môj názor na repliky je zmiešaný.“

„Fejky - nesúhlasím! Do výroby fejkov nás tlači konzumná spoločnosť, lobbisti, developeri. Kúpou
niečoho fejkového rozhodne nepodporujeme dobrú vec. Len takpovediac „ovce nasledujú dav a
chcú sa rovnať“ , ľudia majú pokrivený charakter čo spôsobilo, že dnešný trh poskytuje možnosť
každému mať Louis Vuitton kabelku.“
„Na fejkové výrobky mám podobný názor ako väčšina ľudí. Nekupovať! Nie sú kvalitné, kupovaním si neviem ceniť robotu tých, ktorý pracovali na tej originálnej.“
„V dnešnej dobe je na trhu fejkov neskutočné množstvo. A ľudia si ich kupujú. Sú pre nich naozaj
lacné. Existujú výrobky, ktoré keď uvidíme, hneď vieme, že sú to fejky. Avšak videla som už aj fejky, ktoré by som nerozoznala od originálu. Ešte aj visačku mali ako daná značka. Preto v dnešnej
dobe je ťažko povedať, kto nosí fejk a kto nie. A možno ani ľudia, ktorí to nosia nevedia, čo kúpili...“

„Ja osobne nepodporujem tento typ produktov, samozrejme keď som bola menšia, tak nákupy
týchto produktov ma lákali. Podľa mňa je to znehodnocovanie originálov, samozrejme sú faky, na
ktorých to nie je poznať a ľudia , ktorí nemajú dostatok financií to využívajú. Ja fake produkty
nemám, ale ak aj niekto má, neprekáža mi to.“
„Tento produkt výroby nie je zákonníkmi až tak vyhľadávaný. Človek, ktorý nemá dostatok financií
si občas tento produkt kúpi, ale nerád sa k tomu priznáva. Niektorí ľudia si myslia, že fejky sú nerozpoznateľné.“

K značkovým výrobkom
„Značkové výrobky ( tým nemyslím tričká Calvin Klein, ktoré mám dnes na sebe každý, pretože nerozumie o čom módny priemysel je, ale len slepo nasleduje dav, čaká follow a píše „Swag“ ) sú
stelesnením jedinečnosti a keďže babka bola krajčírka úzko sa mi to prepája (súčasťou sú aj
reklamné produkty)“

K bezobalovým
výrobkom
„Osobne považujem nápad „bezobalových“ prevádzok ako jeden z najlepších, ktoré človek v
téme „ekológia“ vymyslel. Keby ľudia používali vlastné nádoby na šampóny, mydlá, maslá či hocičo iné jednorazové plasty by úplne zanikli. Podľa môjho názoru sa systém „bezobalových“ predajní zavedie v takmer každej krajine v priebehu najbližších 20 rokov. Planéta si to totiž vyžaduje,
keďže ďalšie využívania jednorazových plastov by ju zničilo.“
„Súhlasím s takýmto spôsobom predaja a dúfam, že sa čo najrýchlejšie rozšíri ekológia, šetrí
planétu a čas a je pravdepodobné, že kvalita výrobkov sa zvýši.“
„Bezobalové obchody a životný štýl v poslednej dobe podporujem alebo sa to snažím podporovať
čo najviac, lebo zistila som, že keď budeme používať iba jednorazové plastové výrobky, tak my sami zničíme našu planétu. Znížiť odpad ( zbytočný ) je veľmi dôležité, aby sme mohli poďakovať prírode za to čo nám dala.“

„Je to ekologickejšie, šetrí to životné prostredie, ja som úplne za tieto veci. Všetko sa dá robiť ekologickejšie, len ľudia príliš spohodlneli a nechce sa im. A koniec koncov od roku 2021 sa budeme
musieť jednorazových plastov zbaviť úplne. Mne sa tento nápad páči. Avšak „Biznis zabíja biznis“.“
„Z pohľadu šetrenia planéty je to super nápad, ale keď si predstavím, že by sa tak predávali všetky
potraviny to by som nechcela. Napríklad keď si predstavím rodinný nákup na víkend a že idem do
obchodu so 40 dózami. To naozaj nie, podľa mňa nech tak nakupujú ľudia čo chcú, a ja čo chodím
do obchodu 20:50 a o 21:00 zatvárajú si to kúpim v obale.“
„Produkty nie sú vhodné na skladovanie, ale na okamžitú spotrebu. Tieto výrobky moc nevyhľadávam. Nie sú vhodné pre ľudí, ktorí si kupujú produkty na ďalšie uskladnenie.“
„Pre mňa veľmi pochybné produkty bez záruky kvality, nie som proti predaju, ale myslím si, že ja
by som si taký výrobok nekúpil.“

Použité texty spracovali žiaci HA

6.2. Marián Žilík — Všetko je inak —
Nitrianska galéria

6.2. Slovenský ornament Majstra Kostelníčka— Dom
Matice slovenskej v Nitre
8.2. Futbalový ples Veľký Lapáš
9.2.

Krňačkové preteky v TURECKEJ

9.2. Vrábelská zabíjačka na námestí

9.2.-10.2. Snežné psy — Tatranská Lomnica
10.2. Majstrovstvá
Donovaly

SR

v

akrobatickom

lyžovaní—

11.2. HC Slovan BA vs. CSKA Moskva

16.2. Swingový Valentín—Bratislava
12.2. Cesta na Severný pól—rozprávkový muzikál—
Levice

15.2. Poľovnícky ples Rišňovce

21.2. DUO JAMAHA!!! - Nitra!!! (tip redakcie)
23.2. Matičný ples v Šuranoch

23.2. Majstrovstvá sveta v
2019—Nájomná jednotka Nitra

pánskom

striptíze

FAŠIANGY
V Nitre od 2.3.
Od tohto dátumu tiež v:

Žemberovciach, Cabaj-Čápore, Komjaticiach a i.

Ps: pozor na Turoňa...

LACK

X
.. táto sekcia patrí tebe..

Klikni na ikonu CHANGE, alebo nám pošli mail a napíš
svoj nápad
do redakcie, ako
zlepšiť veci na škole,
v našom časopise, alebo nám napíš len tak ak chceš
všetkým ukázať, čo ťa baví ..
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