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Voláme sa výtvarníci a na škole
sme nezabudnuteľné 4 roky.
Odpadky a všetok materiál,
ktorý je recyklovateľný
nám robí pôžitok a naše
majstrovské diela sa nám
neujdú na výstave pretože
sa vždy nejako stratia... Náš
kolektív je najsilnejší, avšak

náš názor je vždy nevypočutý.
Ovládame všetky remeslá
a výtvarné techniky, od
sieťotlače až po rôzne
počítačové programy.
Výsledok našej prace však
nestačí tak jediné čo môžme
robiť je búrať ľady rečami a
ponúknuť Vám tento “časák”

Festival. Experiment. Utópia.
Púšť. Prach. 70 000 ľudí.
Jeden týždeň. Ríša snov.
Žiadne peniaze. Žiadny tieň.
Žiadna elektrina. Horúčava.
Mráz. Umenie. Fantázia.
Sci-fi. Gigantické sochy.
Šialené kostýmy. Radosť.
Smiech. Plač.

BIG
MOUTH

ČASOPIS
V NOVOM
FORMÁTE

Ako to dopadne, keď životy
nadržaných pubertiakov
riadia hormonálne monštrá
v zábavnom tínedžerskom
seriály ? Big Mouth je
originálnym seriálom, ktorý
postupne začína rozoberať
aj vážnejšie témy. V prvom
rade však má za cieľ pobaviť
ťa svojimi úchylnými vtipmi
a niekedy aj záchodovým

humorom. K dôležitým
pubertálnym témam, ale
pristupuje citlivo a snaží
sa vyzobraziť množstvo
skutočných situácií, ktoré
môžu nastať u mnohých
dospievajúcich detí. Takže ak
ti nieje úplne jasné čo sa deje
s opačným pohlavím v
puberte určite si ho pozri.

Nezabudnuteľný zážitok.
Burning man
/Teri/

BURNING
MAN
AVENGERS

@slavorum_official

Stránka fb/ig Slavorum.
Ide o stránku o Slovanských
národoch a poukazovanie
na atypický životný štýl
populácie týchto krajín.
Väčšinu ich obsahu tvoria
memes
o zastaralom systéme,
tradíciách, vidieckom živote,
atď. Viac nájdeš na ich
stránkach.

@bosslogic

/Natália/

TYP
NA ZÁBAVU

Je rozhodne efektívnym miestom pre verejnosť i mládež
so široko spektrálnymi záujmami. Okrem príjemných
chvíľ, ktoré si môžete vychutnať v útulných priestoroch,
knižnica taktiež ponúka aj zaujímavé prednášky, výstavy, či
workshopy. Krajská knižnica v Žiline organizuje ročne cca
600 podujatí. Verím, že motivácia a chuť sa rozvíjať nechýba
ani študentom našej školy a čas strávený v tomto prostredí
bude pre nich prínosný.

/Dia/

Máte dojem, že divadelné dianie na Slovensku je sto rokov
za opicami? Nie je prekvapením, že nás unavujú staromódne
inscenácie, na ktoré chodia jedine dôchodcovia. Veľký zvrat
prináša naše Žilinské divadlo! Reziséri si rozhodne nekladú
servítku pred ústa, nevyhýbajú sa sarkazmu, sexu, expresívnym
výrazom a silnej dávke čierneho humoru.
Odporúčam vám navštíviť www.divadlozilina.eu a vybrať si
konečne hru, ktorá zaujme našu generáciu!

/Dia2/

A hlavne - NO SPOILERS

/Maťa/

Žilinská krajská
knižnica

Marvel nás prvý krát zoznámil
s našimi hrdinami už v roku
2008 so snímkou Iron Man.
Od vtedy prešlo 11 rokov a na
scénu nám pribudlo množstvo
ďalších postáv, ktoré nám
prirástli k srdcu. Už v minulý
rok sme prežívali prvú čast Avengers: infinity war a tento
rok sme sa dočkali poslednej
časti - Avengers: End Game.
Týmto filmom Marvel
ukončuje jednu veľkú filmovú
fázu. Takže ak si ešte nevidel
tento trhák utekaj do kina.
Because some people move
on. But not us... Not us.

Už dávno to nie je nuda..

Fun fact
Sanytol univerzál dezinfekcia
Grapefruit 500 ml
Benzoinový olej vás podporí
vždy, keď potrebujete ukľudniť
intelekt a posilniť sústredenie,
napr. pri meditácií, rozjímaniu
a modlitbe. Pomôže vám i v
snahe odpútať sa od ťaživých
myšlienok.
Benzoin je extrahovaný zo
živice stromov v juhovýchodnej
Ázii, najmä v Thajsku a
Indonézii.

/Maťo/

