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֍ Rozhodli sme sa. V rámci krúžku Školský časopis budeme pravidelne prispievať 

článkami do nášho „súkromkárskeho plátku“ SPICY NEWS”.  Píšeme pre vás.  

 

֍ Témy sme starostlivo vyberali, aby boli srdcu blízke. Všetkým nám. Nám 

súkromkárom. 

 

֍ Narcistka roka Sára nám dovolí nazrieť do jej života plného zvierat a sarkazmom 

prešpikovaného všedného dňa. 

 

֍ Paťka poradí ako zostať fit, správne sa stravovať a ponúkne nám množstvo 

receptov na chutné zdravé jedlá. 

 

֍ Módna ikona Barča vie čo je „in“, ako sa vkusne a štýlovo obliecť či nalíčiť. Tak 

nebuď „out“ a nevynechaj rubriky o módnych trendoch. 

 

֍ Nevieš, čo s voľným časom? Už ťa nebaví ho celý preležať na gauči a bolia ťa oči 

od večného pozerania do mobilného telefónu? Tak určite nevynechaj články od 

Emy, inšpiruj sa!  

 

֍ Finančné okienko bude patriť druhákovi Viktorovi. Priblíži nám kryptomeny, kde 

je najlepšie investovať a ako ušetriť nejaké to „euríčko“. 

 

֍ Filmy, knihy či animé? Super tipy, čerstvé novinky, recenzie a hodnotenia majú 

pre nás prichystané Lívia a Melanie. 

 

֍ Ani o život na škole a rozhovory nebudeme ukrátení. Lívia a Simča nám podajú 

mesačný report. 

 

֍ Budeme vďační za spätnú väzbu, privítame rôzne návrhy či pripomienky, 

a samozrejme aj nových členov. Neváhajte obrátiť sa na Mgr. Ruženu Prosnanovú 

či už osobne alebo prostredníctvom správy cez EduPage. 
 

                                                                                                                   

Príjemné čítanie! 
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Tento školský rok do našej súkromkárskej rodiny pribudli nové tváre, samozrejme,  

v prváckych triedach.  Aké majú prvé dojmy z novej školy? Čo ich zaujalo? Čo by 

uvítali? Spýtali sme sa žiakov z 1. A... 
 

➢ “Páči sa mi prístup učiteľov k žiakom, 

krásny areál, výborné obedy.“ 

 

➢ „Je super, že tu nezvoní.“ 

 

➢ „Páčia sa mi farebné steny v triedach 

a na chodbách.“ 

 

➢ „Sú tu super učitelia!“ 

 

➢ „Páči sa mi veľký školský dvor.“ 

 

➢ „Pekné prostredie, dobré obedy 

a učitelia.“ 

 

➢ „Nepáči sa mi, že máme veľa hodín.“ 

 

➢ „Uvítal by som kávu s kofeínom 

v automate na chodbe.“ 

 

➢ „Chýba mi free-wifi, lepší internet.“ 
 

A to najlepšie na záver: 

 

„Na tejto škole je všetko dokonalé. Učitelia a ich prístup je veľmi priateľský,  vyžaruje z nich 

dobrá energia a chuť do učenia. Neverila by som, že to niekedy poviem, ale do tejto školy sa 

vždy teším.  Je tu čisto a voňavo. Svoj výber strednej školy neľutujem. Učitelia sú k nám 

otvorení a chápaví.“ 
 

    Mgr. Ružena Prosnanová 
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Budem písať o svojej maličkosti. Veď kto by nechcel mesačný life-update obyčajného 

dievčaťa, čo sa dajako ocitlo na škole podnikania, pričom má doma celú ZOO a nestíha sa o 

tú psychiatriu starať... Haha. Ja sa tomu však nesmejem. Ono celkovo všetko okolo mňa je 

také trochu... „Cáklé“.  

Moje kone sú samovražedné zvieratá, ktoré sú stále nespokojné a zakaždým sa ma snažia buď 

dolámať alebo rovno odpratať z povrchu zemského. Samozrejme... Z lásky. Namiesto sena, 

žerú peniaze a namiesto vody, pijú nervy. Nuž čo.  

To by som ešte zvládla. Veď... To je to, čo ma baví, nie?  

Možno… Keby nám ovce nebliakajú ako choré vrany akonáhle vstúpim na pozemok! Lebo 

pravdepodobne ich týrame, nedostávajú jedlo ani vodu a keď sa nudím, vytrieskam z nich 

dušu. To je to, čo mám v povahe. Presne tak ich bľačanie znie.  

Aj to by sa ešte dalo... 

Kebyže môj pes netrpí autizmom. Neustále kňučí, šteká, piští... Každé auto znamená, že sa 

moja matka vracia domov z práce. Každý jeden turista, bicykel, autobus, tatrovka alebo 

lietadlo znamená, že k nám ide návšteva. O druhom psovi... Škoda reči. Má ochrnuté zadné 

nohy. To ste ešte ale nevedeli, že s tými sa najlepšie cez deň lieta za srnkami a v noci sa 

najlepšie zavíja od bolesti.  

Jediný zajac je normálny. Je ticho.  

A cez túto všetku psychiatriu sa snažím s nadhľadom zvládať seba, školu, rodinu a to malé 

percento kamarátov. Budeme sa tváriť, že slovné spojenie " s nadhľadom" som nepoužila 

zámerne, aby som nevyzerala, že mám dosť veľké problémy to všetko zvládať.  

Nevadí, nejako bolo, nejako bude. To dám... 

 

Sára, najúžasnejšia ľudská bytosť, ktorá po 

tejto zemi kedy kráčala 
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Po najkrajších dvoch mesiacoch v roku nám opäť zaklopal na dvere september 

a s ním aj veľa ďalších povinností. Počasie začína byť čoraz chladnejšie a jesenné 

farby už možno vidieť aj na stromoch. Aby sa nám ten nový školský rok začínal 

príjemne a hlavne zdravo, mám tu pre Vás stručnú charakteristiku obľúbeného 

sezónneho ovocia. 
 

Pre jeseň na Slovensku sú známe plody zo stromov ako napríklad: jablká, slivky, 

orechy, hrušky alebo gaštany. 

Ja vždy vravím, že najlepšie čo môžeme pre svoje zdravie a peňaženku urobiť,  je 

jesť ovocie a zeleninu priamo z našich záhrad. Už len preto, že neabsolvovali púť 

cez polovicu Európy až do regálov v našich supermarketoch.  Ste si istí tým, čo 

jete a tiež tým, že neboli nijako chemicky ošetrované. Kto však nemá možnosť, 

aby si dopestoval vlastné ovocie, môže poprosiť o tento poklad prírody svojich 

rodinných príslušníkov z dediny vlastniacich ovocné sady či záhrady. Ak to však 

nejde ani touto cestou, stále sú tu pre nás trhy, kde prevláda ovocie a zelenina 

dopestovaná zväčša na Slovensku. 

 

Začala by som jablkom. Jablone sú na Slovensku najrozšírenejší ovocný strom. 

O jablkách sa vraví, že už jedno jablko denne predlžuje život. Ja osobne by som mala, 

podľa tejto vedeckej štúdie, žiť asi až nadpriemerne dlho (haha). Ale späť k faktom. 

Jablko obsahuje vysoké množstvo vitamínu C, čo poteší našu imunitu a taktiež podporí 

trávenie vďaka bohato obsiahnutej vláknine, ktorú nájdeme prevažne v šupke, preto 

ich nechajte vo svojich šupkách aj na vašom tanieri, aby ste sa zbytočne 

neochudobňovali o cenné látky. Taktiež pomáha znižovať hladinu cholesterolu 

a aktívne chráni organizmus pred infarktom či stresom. 
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Ďalšími mojími favoritmi  pri jesennom zbere úrody sú slivky. Tieto malé 

modro-fialové plody pomáhajú v boji proti cukrovke, pri stavoch úzkosti, 

taktiež sú nápomocné pre zdravé trávenie a udržujú zdravé srdce. Pre mňa 

jediná nevýhoda pri slivkách sú ich veľké kôstky. Tie ale nepatria do koša. 

Príroda si s nimi poradí ;). 

 

Spomínané vlašské orechy, patriace do sezóny jesenného zberu, 

majú tiež veľa výhod, o ktorých ste možno doteraz nevedeli. Od 

pradávna boli považované za „potraviny mozgu“ pre svoj podobný 

vzhľad a vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín, ktoré dobre 

pôsobia na pamäť a koncentráciu. 

 

K ďalším mojím jesenným obľúbencom patria hrušky. Toto 

nevinné ovocie obsahuje kvantum vitamínov a minerálov čím 

zbavuje telo toxínov, udržuje zdravé srdce, pôsobí 

protizápalovo, zlepšuje zdravie kostí a tiež posilňuje pokožku 

a vlasy. 

 

Ja teda všetko toto ovocie jem prevažne surové, ale nie je od 

veci, odložiť si niečo na zimu do mrazničky, prípadne usušiť 

či sterilizovať. Ak nás tuhá forma týchto plodín neoslovila, 

stále sa dá z každého ovocia spraviť šťava alebo džem.  

 

Čím viac sa dozvedáme o ovocí, tým viac zisťujeme, že 

v našom jedálničku má prosto nezameniteľnú hodnotu. Naše 

telo je na rastlinnú stravu  prispôsobené a dokáže nám za ňu 

aj adekvátne poďakovať. 

Patrícia Janúšková, 3. A 
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Ako správne využiť voľný čas? 

 

Toto je otázka, ktorá sa často nachádza vo vyhľadávači na internete.  Rozhodla 

som sa  dať  niekoľko rád ohľadom využitia voľného času a pokúsiť sa vám 

priblížiť moje aktivity. Možno si z nich niečo odnesiete... 

 

Mnohí z vás majú určite rôzne krúžky, že? Priznávam sa, že ja tiež, pretože je to 

veľmi dobré na odreagovanie. Jasné, že tu nájdeme maliarky, tanečníčky, 

futbalistov, hokejistov a veľa ďalších.  Pokiaľ vás takáto činnosť napĺňa, tak nie je čo 

riešiť.  

 

Ale čo  tí ostatní ? Bohužiaľ, chodíme do školy, takže nás veľa povinností  

obmedzuje, však? Zo školy vždy prídeme unavení a znudení. Preto po 

príchode domov neuškodí menší šlofík. Tento čas sa dá ale využiť aj 

inak.  Môžete si prečítať knihu, pre majiteľov domácich zvieratok zobrať 

svojho milovníka na prechádzku.  V mojom prípade by to bol môj zajac alebo 

mladšia sestra :DD. Ale predsa nezáleží na rase a druhu, nie? Kľudne aj 

škrečka vyvetrať, len pozor aby vám už nezmrzol v takomto počasí . No 

poďme späť k našej téme.  Prebrali sme krúžky, ukľudňujúce aktivity... No 

predsa sa musíme do školy aj učiť!  Áno, nikoho to nebaví ale musíme prejsť 

:).  Príklad uvediem na sebe. Keď sa konečne dokopem k učeniu, nikdy pri 

tom nesmie chýbať hudba. Nemyslím tým metal, ale napríklad pop či chill 

hity. Dokáže ma to ukľudniť a pomáha pri osvojení učiva. Tieto činnosti sa 

dajú striedať niekoľko dní ale pravda je, že po čase nás to nebude 

baviť.  Preto si skúste nastaviť ľahké ciele a robiť všetko preto, aby sa vám 

splnili.  
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Ja som mala sen pracovať s koníkmi a splnilo sa mi to. Venujem sa im tak, 

ako som si želala.  Taktiež sa dá spraviť menši výlet s priateľmi či  rodinou. 

Treba aj  ekonomiku  a informatiku dostať z hlavy a odložiť bokom,  kým 

nenastane koniec sveta , pretože si sa nenaučil na písomku ;D .  

 

V peknom počasí sa dá robiť naozaj veľa vecí ako napríklad prechádzka v 

prírode, bicyklovanie, korčuľovanie.  Nemusíme presedieť celý deň pri 

seriáloch. Dá sa toho nájsť naozaj veľmi veľa, ide už iba o váš postoj k 

určitej činnosti.   

 

Ema Bolebruchová, 3.A 
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Tento rok bol veľmi zaujímavý, nič nové neprišlo, skôr sa vrátilo, ale 

v modernejšom znení. Vraciame sa do roku 1980. -Ooops počkať čooo? 

1980? -Tak tak, dobre čítate.  

 

Ako prvá vec, ktorá prišla z 

osemdesiatok naspäť, je 

výrazný červený rúž. Ja 

osobne si myslím, že k 

výraznému make-upu je to 

úžasný doplnok. Najlepšie 

niekam na drinkový večer s 

kamarátkami. 

 

Ako druhú vec tu máme veselé 

očné tiene, aby sme sa opäť 

vrátili do osemdesiatok 

a najlepšie, keď ich skombinujete 

s výraznými farbami. Úžasný 

look. Ešte lepšie to bude, keď 

budú trblietavé.  

 

LÍČENIE:  
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Medzi ďalšie výrazné líčenie 

patrí dymové líčenie. Výhodou 

je, že môžete experimentovať 

ako sa vám zapáči.  

 

Farebné riasy. Farby sú tento 

rok naozaj trendom číslo jedna. 

Klasická čierna maskara je už 

dosť nuda, a preto by sme ju 

mali vymeniť za žiarivejšie 

odtiene. Skvele budú vyzerať 

riasy modrej, zelenej alebo 

napríklad červenej farby;) „Try it 

girls.“ 

 

Tu by som ako prvý trendy kúsok roku 

2021 uviedla trtrtrtrtrtr ( predstavte si 

zvukové efekty bubnov) balónové 

rukávy. Áno, balónové rukávy. Tento 

trend síce začal už minulý rok, ale stále 

pokračuje a úprimne si myslím, že je 

veľmi vkusný, keďže vlastne spája úzky 

a zároveň voľný strih oblečenia. Pozrite 

sa sami ;) 

 

Voľné kúsky! Kúsky oblečenia, čo sú 

najväčším hitom posledného roku a milujú to 

všetci. A ten, čo povie nie, klame len sám 

seba. Naozaj, veľké tričká či mikiny, 

nohavice... BOMBA! Každý v nich vyzerá 

úžasne a navyše - je to pohodlné. „JUST 

WEAR OVERSIZE CLOTHES!!“  

 

OBLEČENIE: 
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Podprsenkové topy! Je to kúsok, ktorý 

môžeš kombinovať s kraťasami, džínsami či 

sukňou. Ak si insecure o svojich malých 

alebo veľkých prsiach, tak okamžite zahoď 

strach. Vyzerá to úžasne na každej! Len si 

musíš naozaj nájsť presne taký top, ktorý sa 

tebe páči a cítiš sa v ňom ako v bavlnke.  

 

A  čo vrúbkované a pletené 

oblečenie? Teraz kľudne môžeš 

vojsť k babke do skrine a 

požičať si pekný sveter :D Je to 

naozaj pohodlné, napríklad na 

sobotňajšie nákupy ďalších 

svetrov. 

 

Teplákové súpravy. WOW! Ďalší 

pohodlný kúsok, ktorý ti treba v šatníku. 

Je jedno akej je farby, ale keď si na to 

oblečieš počas jesene kabát neutrálnej 

farby, tak akože modelka ako lusk. 

Garantujem ti, že sa aj kríky budú za 

tebou otáčať.  
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Nakoniec, keď ide tá jeseň, tak sú tu 

mohutné podrážky alias chunky soles. 

Možno nie každému sa to bude páčiť, 

predsa máme každý svoj štýl, ale toto je 

kúsok, čo si myslím, že by mala mať 

každá žena. Aspoň jeden pár.  Len sa 

pozrite ako vám osviežia váš outfit!  

 

 

  
A keď sme pri tých farbách, tak tento 

rok sa naozaj chytili všetky farby 

sveta! Skombinuj  prvé veci, čo  

nájdeš ráno v šatníku, keď sa 

zobudíš. Nehanbi sa, že budeš ako 

klaun, experimentuj.  

 

                                                                                                 

Barbora Hláčová, 3. A 
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To sú všetko digitálne meny, do ktorých sa dá investovať,  avšak môžeme si za 

ne kúpiť aj tovar na internete, jedlo alebo v niektorých prípadoch aj auto. To sú 

všetko digitálne meny, do ktorých sa dá investovať,  avšak môžeme si za ne kúpiť 

aj tovar na internete, jedlo alebo v niektorých prípadoch aj auto. 

 

Pravdepodobne už mnohí z vás o týchto internetových menách počuli,  a je dosť 

možné,  že niektorí si vďaka nim aj nejaké to euríčko privyrobili alebo naopak aj 

stratili. Prečo je o nich toľko počuť a ako s nimi zachádzať ? 

 

Tieto meny sú tu s nami už relatívne dlho, no v posledných mesiacoch akoby sa 

s nimi roztrhlo vrece. Niektoré z nich pravdepodobne vlastní už aj váš mladší 

brat či kamarát. Príčinou, ako to tak býva, je cena, ktorá sa posledný rok 

niekoľkokrát znásobila, a tým upozorňuje na seba  medzi ľuďmi i sociálnymi 

médiami. 

 

Z tohto dôvodu väčšinu ľudí láka pokušenie rýchlej vidiny zisku, čo nemusí vždy 

dopadnúť úplne dobre,  najmä pre začiatočníkov, ktorí sa s týmto prostredím 

len zoznamujú. Vždy je dôležité  určiť si mieru rizika a neprepadať  emóciám, 

čo sa ľahko povie. Preto to často vyzerá skôr ako stávka v rulete, než investícia.  

No v budúcnosti to tak byť nemusí. Ako nás môže tento fenomén ovplyvniť v 

budúcnosti? 
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Popularitu tohto projektu si začali všímať najmä veľké firmy a nadnárodné 

banky. Niektoré korporácie dokonca začali technológiu vo veľkom 

implementovať. Očakávať v prvom rade môžeme nárast online služieb 

ponúkajúcich tieto platby. Za zmienku stojí PayPal či Alza a veľa ďalších. Tak 

isto o tejto téme pravdepodobne bude postupne hovoriť viac a viac mladých 

alebo vysoko postavených ľudí, čo samozrejme môže samotnej technológii len 

pomôcť. Avšak každá minca má dve strany. 

Popularita kryptomien otvára dvere aj viacerým podvodníkom, ktorí sľubujú 

astronomické návratnosti. Tie,  ale často bývajú falošné a jediné čo po sebe 

zanechajú je množstvo ľudí, veriacich, že sa ich život zmení. Vo výsledku vždy 

vyhráva podvodník. Skúsený človek na prvý pohľad zistí, že niečo do seba 

nezapadá,  no začiatočníci, čo chcú byť súčasť komunity, sa dajú ľahko nalákať 

aj vďaka sociálnym sieťam ako TikTok či Youtube. 

To, čo by sme mali vedieť je, že so zvyšujúcou cenou rastie aj riziko. Nikdy by 

sme sa nemali v návale spoločenského tlaku robiť niečo alebo dávať peniaze 

do niečoho, čomu nerozumieme. Nie nadarmo sa hovorí, že neistota pochádza 

z nevedomosti. Snažme sa predtým, než čokoľvek spravíme zistiť o danej 

problematike čo najviac dokážeme a predísť tak nepríjemným situáciám, kedy 

si nebudeme vedieť dať rady :) 

 

                                                                               

Viktor Sedlák, 2. A 
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Čas, pevná vôľa a 

pravidelnosť 

 

Možno už mnohí z vás viete, aké chcete mať budúce povolanie. 

Pravdepodobne máte isté základy finančnej gramotnosti či už od 

rodičov alebo zo školy. Viete, koľko si odložiť z výplaty alebo koľko 

maximálne minúť. Ale pri téme investovania svojich ťažko 

zarobených peňazí si už mnohí nevedia rady. 

 

Na začiatku je dôležité 

poznamenať, prečo vôbec 

začať investovať. Prečo nie je 

lepšie nechať svoje financie v 

bezpečí na sporiacom účte?  

Odpoveďou jednoducho je,  

že vaše budúce JA vám za to 

nesmierne poďakuje. Faktom 

je, že vaša investovaná suma 

by sa za roky niekoľkokrát 

znásobila oproti sume 

položenej len tak na účte. 

Otázkou je: Ako na to? 

 

V prvom rade sa treba zbaviť strachu a 

povedať si, že investovanie je dlhodobá 

záležitosť,  pokojne na desaťročia. Máte 

dve možnosti. Prvá je, otvoriť si 

investičný účet vo vašej banke, ak ste 

plnoletý  rozhodne to  nebude veľký 

problém. Ta druhá, lepšia možnosť,  je 

vybrať si správnu platformu podľa 

recenzií,  kde si môžete sami vyberať,  

kam investovať a pustiť sa do toho. 

 

Prečo investovať sám a nedať peniaze pod správu niekomu inému? Odpoveďou 

by mohlo byť, že mať prostriedky pod vlastnou rukou je často oveľa výhodnejšie. 

Ušetríte na  poplatkoch, čo vie za roky urobiť viac, ako sa zdá. Nehovoriac o 

daňových výhodách a samotnému faktu, že viete, kde sa váš kapitál nachádza bez 

toho, aby sa vám ktokoľvek pokúšal niečo predávať. 
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Pre väčšinu ľudí je najlepšie investovať do známych 

firiem, ktoré denne vidíte okolo seba ako napríklad: 

Apple, Google, Coca-Cola, McDonalds, a podobne, 

alebo si rovno kúpiť ETF, kde tieto firmy máte 

pekne všetky v jednom. Ak máte platformu a 

vybranú investíciu už nastáva posledná vec, ktorá 

vám zaručí úspech. Je to čas, pevná vôľa a 

pravidelnosť! 

 

Ako bonus je tu graf, ktorý 

ukazuje, ako sa suma približne 

200 eur mesačne dokáže za 

roky akumulovať, a aký je 

rozdiel medzi tým, v akom 

veku začne človek riešiť svoju 

investičnú budúcnosť. Preto by 

sme nemali zahadzovať svoj 

potenciál, pretože, ako je 

možné vidieť, každý človek, čo 

sa dokáže čiastočne uskromniť, 

vie byť za roky slušne 

odmenený bez zbytočných 

skratiek. 

 

                                                                               

Viktor Sedlák, 2. A 
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Evie je tínedžerka. Má šestnásť 

rokov a prakticky šancu na nový 

život. Nová škola, noví spolužiaci, 

nový začiatok. Posledné tri roky 

strávila bojom s obsedantno-

kompulzívnou poruchou, ktorá 

jej skomplikovala život. Pointa 

celého príbehu  je nevyčnievať, 

byť takým ako sú ostatní, aby si 

nebol šikanovaní. Aby sa nestali 

vyvrheľmi a outsidermi, sú 

schopný urobiť čokoľvek - aj 

stratiť samých seba. Presne tak 

ako Evie – mať frajera a stratu 

panenstva za sebou – jej zaručí 

vstup do „normálneho sveta“. 

Autorka poukazuje na to, aký je 

dnešný svet skazený. Aký je 

odporný, ako zabíja individualitu 

a prekrúca hodnoty. A tieto 

naivné dievčatá, ktoré sa „opičia“ 

po svojich rovesníčkach, si až 

neskoro uvedomia, aké boli 

hlúpe. 

 

Evie pomaly vysadzuje lieky a 

teší sa, kedy bude skutočne 

normálna. Lebo ona si myslí, že 

je nenormálna. Áno, nutkavé 

myšlienky nie sú normálne, ale 

podľa Evie je taktiež 

nenormálne nemať v 

šestnástich chalana a byť ešte 

panna. A tak to musí zmeniť. 

Všetko.  A tak si nachádza nové 

kamošky  - Lottie, ktorá je taká 

veľká feministka, že sa 

zamiluje do prvého  borca, 

vyspí sa s ním a potom plače 

(ale to nie je veľmi 

feministické) a Amber – 

naozajstnej feministky až do 

špiku kostí. Tri dievčatá si 

založia KLUB OKAŠĽANÝCH 

BÁB.  

 

1 2 
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Napriek tomu, že ma niekedy Evie 

neskutočne vytáčala, musím dať 

tejto knihe vysoké hodnotenie. Nie 

pre feminizmus, ktorý bol veľmi 

silený, ale pre reálnosť tohto príbehu 

– či už zobrazenia psychického 

ochorenia alebo skazenosti 

dnešného sveta.  Knihu veľmi vrelo 

odporúčam dnešným  tínedžerkám,  

ktoré to majú podobne ako Evie - za 

každú cenu sa chcú páčiť, chcú byť 

ako modelky, ako tie dokonalé 

babenky na instagrame, ktoré sú na 

fotkách zmachlené viacej ako 

kraslice na Veľkú noc. Realita je však 

iná, to  je každému jasné. Kniha sa 

nemala páčiť, kniha mala poučiť. 

Niekoľkokrát som sa  poriadne 

nasmiala a  taktiež 

musím pogratulovať autorke, že 

zvládla tak dokonale vykresliť, čo 

prežíva človek s psychickou 

poruchou . Je to neľahký boj s 

mnohými pádmi. Autorka sa nebála 

vložiť na papier realitu dnešnej 

mládeže a uvedomenie si, že pojem 

„normálny/a“ je veľmi relatívny.  

  

Podľa mňa bol tento nápad 

skvelý, ale niekedy, aj napriek 

ich feministickým pravidlám, sa 

rozprávali o chalanoch. Mali to 

prísne zakázané, aj Evie aj 

Lottie. Vždy si ako ich princa na 

bielom koni totižto zvolili 

nevyspelého „frajera“, ktorý  

im zlomil srdce,  a potom 

vyplakávali... A  keď som mala 

počas celého čítania chuť Evie s 

Lottie vyfackovať,  nemôžem 

tejto knihe nič vytknúť.  

Zobrazila realitu veľmi verne.  

3 4 

-Holly Bourne- 

                                                                

Lívia Valovičová, 1. A 
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