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De n n í k zač í naj úcej b loge rky

1.3.'19lpiatok/

predstava toho Že mám pred sebou týždeň zaslúženého odpočinku v podobe jarných prázdnin ma
náramne teŠÍ Lebo to, Že bývam na farme odtrhnutej od mesta mi akosizabraňuje v spoločenskom
Žtvote tYPrckej tínedŽerkY, l ked'váčšinou pre mňa vol,no znamená aj robotu, už som si zvykla. A jazdu
na koni bY som nevYmenila za niČ" Tentokrát však mám aj iné plány, Konečne sa pustím do tvorenia
mÓlho blogu, NajskÓr sa vŠak musím rozhodnút', o čom písat,.. zrelme som až príiiš kreativna _

nápadov mám mnoho.

2.3.'í9 /sobota/

To, Že som sa, suďujúc po internetových blogoch, takmer utopila v domácich polievkach a
cudzokrajných moriach ma nePrekvapilo Všetcivaria, všetcicestujú.., a všetci sa chcú podelit.. Na
obzore 1e vŠak iný Problém. Prehl'adala som tol'ko internetových stránok a len t,ažko vyrnyslím
originálny nápad, ktorý by zaujal. No čo, aspoň som sa tak zbavila starostíz vel,kého množstva tém _neostala mi anijedna",VŠetko už niekto napísal, a tým ma pripravil o všetko nadšenie, Našt,astie misestra hodila záchrannú vestu, vtrhla mi ráno do izby a ryi,chlost'ou minimálne desat'slov za sekundu
ma oboznámila o tom. Že sme mali v noci nečakanú návštevu. s otcom našli zničenú bránu a piot,
rozryté pole a stopy diviakov, Tak preto tie psy tak v noci Štekalil

3.3.'í 9 /nedel'a/

Dnes ráno som spustila mój blog publikovala som príspevok o tej nočnej udalosti, verím, že by to
mohlo na l'udÍŽijÚcich v betÓnovej džunglizapósobit'. pochybujem o tom. že sa nlekto na internete
móže pýšit'takýmto zážítkom. Nemóžem sa dočkat'prvlich ohlasovl

5.3.'19 /utorok/Počet návštev na stránke: 627

UŽ desat'minút slintám nad krásnYm číslom 627 Presne takú úrodu prečítaní pozbieral mój prvý
farmárskY Článok, Podl'a mňa Je to na začiatok skvelé skóre. Daniela, moja mladšia sestra, je
odJakŽiva PrÍrodný Živei. Zatial' Čo.1a sa v týchto dňoch práci u nás na farme vyhýbam asi akohrachovejPolievke, BÍfřlSl'úbila som ségre. že jelzakaždú novri tip pre moj niog kúpim čokoládovťrtvčinku Snád'mi tak zaisti najčerstvejšie novinky.

17.3;1?/nedel'alPočet návštev na stránke: 2012

Venovat'sa popri škole aj blogu 1e pomerne vyčerpávajúce



5,4.'19 /piatoUPočet návštev na stránke: 3520

Nemám Čas. Neustále som po krk zahrabaná v učebniciach, A pokial'na mňa konečne mrkne čo i len
laznak vol'na. nastúpi postrach všetkých tvorcov -prokrastináciaSummasummarum., za meslac sonl
naPÍsala len dva prispevky. Diviačí návštevnici a ]eden výí'ah z internetových informácií o strážnych
osoch Snád'to takto nepójde d'alej Dúíam že čoskoro budem mat'čas a tómu,,,

17.4.'19 /streda/Počet návštev na stránke: 4020

t/ei'konoČné prázdniny sú na obzore Navyše mám konečne o čom písat'. Dnes sa Rachel, našej
nalmladŠe.1 kravičke, narodilo diet'atko O, Ktory; čitatel'móže odolat'roztomilým zvieratkám? čoskoro
sa Pustím do PÍsania, len musím od otca zrstit podrobnosti. Beriem fot'ák. nastal čas na fotenie
n ovorod e nca,

19.4.'19 /piatok/Počet návštev na stránke: 6533

PrísPevok o malom teliatku naozaj zabodoval! KaždÝ deň sledujem stav. nové komentáre, iajky,
oozretia, zdielania ..ĎalŠÍzáŽitok sa blíži, Danka mi rozprávala o tom, ako s otcom vyberaltvajíčka do
liahne Milučké kuriatka možno spósobia ešte váčší rozruchl

9.5.'19 /štvrtoUPočet návštev na stránke: 83í2

Tak. ako mne V posledných pár týždňoch vyschla studňa inšpirácie (niežeby sa nič nedia]o, deje sa,
ale mne to akosi nepÍŠe 6) nám včera vyschia studňa na vodu, Jednoducho sa H2o stratila,
Zelenine v záhrade neostala ani kvapka, čo je v takýchto nemtlosrdných horúčavách prram
nrÓZostraŠné. Na druhej strane...Nie je život o hl'adani dobrého v zlom? Aspoň sa móžem tešit,
z nového námetu. ako sa vysporradat's nedostatkom vody

í1,5.'19 /sobota/Počet návštev na stránke: 9683

Vral sl uŽ Prvé kuriatko statočne pred'obalo cestu na svet. Konečne!. Prvý príspevok o mame Rachel
a 1eJ Potomkovi uŽ má Čosi vyŠe troch týždňov Všetci čitátelia už určite netrpezlivo čakajú na d,alšie
správy z naŠejfarmy. Jedno kura, ,tentokrát ten novýprírastok nepójdem odfotit,. Počkám na d,alšie
ušetrím óas a budem sa móct'viac venovat'článku

16.5.'19 /štvňoUPočet návštev na stránke: 12 365

MameuŽmojeneustálekontrolovaniewebulezienanervy.KaŽdémojekliknutiespúŠtasmrŠt
výčitiek tYPu. ,Je to len umelé uznanie- " . Prerastá tito cez hlavu j" ,.Ani len netušíš, ako strácaš ,

mttoŽstvo Času vecami, ktoré nemajú nijaký výsledok." Zrejme netuší, čo znamená čísio 12 365 . '

17.5.'19 /piatoUPočet návštev na stránke: í4 001



Cisla stúpajú neskutočnou nichlost'oul Mám takú radost'ljl

't9,5.'í9 /nedel'a/Poěet návštev na stránke: 15 020

Facebook je zasypaný zdiel'aniamj mo.1ich článkov Skvelé!

20.5,'19 /pondelok/Počet návštev na stránke: 16 340

Včera som ce|ý deň strávila odprsovaním mojím fanúšikom. Hrdinsky som sa prehryzla cez dvesto
tridsat'šest'me1lov a d'alších dvadsat'komentárov, Niektoré správy ma prekvapili, Zváčša to boli tie. v
ktorých sa mo.1r čitatelia spovedali z úprimnej a neškodnej závisti Že by mi naozal niekto závidel život
na farme?

21.5.'19 lutorok/Počet návštev na stránke: 17 123

"KoneČne blog, ktorý ponúka niečo nové. ""Kto by bol povedal že móže byt'život na farme taký
zaulÍmavý? Závidím:-""Máš št'astie, že to všetko máš na dosah ruky. Ja som ako malý chlapec
chodieval k babke na dedinu, Tie časy mi chýbajú.,."

Takéto a podobné odkazy do mňa vklada.lú húfy pochýb...Neokráda ma blog skutočne o čas, ktoryi
som mohla venovat'..,, no povedzme ? Čim viac sa venujem farme na blogu, tým menejvychádzam
von do skutočnej prírody...

22.5.'19 /stredal Počet návštev na stránke:19 002

UŽ aj Daniela mi vyčíta čas premárnený kontrolami lalkov a komentárov,,.V lese za domom dozrievalú

.1ahodY,' Povedaia mi naoko l'ahostajne. Vždy sme chodili na ]ahody spolu. Asi nri to naozaj prerastá
cez hlavu.

23.5,'19 /štvňolďPočet návštev na stránke: 19 833

VŠetky malé kuriatka sa už vyiiahli. Ja som ešte nevtdela aniledno z nich. Pomaly prichádzam o chut
PÍsat. Začínam túžit'po slnku a vóni pokosenejtrávý. Vstajnisom neboia už dávno. ,, čo robímój
Sultán? Asi by som si mala dat'prestávku od počítača a všetko si to premyslieť. A dost'l ldem osed|at
Sultána a za,lazdrt' si!

30.5,'19 /štvrtoUPočet návštev na stránke: 20 542

Dnes som vydala mó1 posledný č|ánok Lúčenre sa s čitatelmla patrlčné vysvetlente sú bodkou za
mojou krátkou, no poučnou blogerskou kariérou. Netuším, aké reakcie móžem očakávat, no verírn. že
Som sa rozhodla správne. A možno moje slová prinútia čitatelov zamysliet'sa nad tým, či móže
akýkol'vek blog alebo vlog nahradit'skutočný zážilok..,


