
Ak mladí  ľudia  dostanú  otáz-
ku,  či  už  rozmýšľali  nad  tým, 
čo  chcú  robiť  v  dospelosti, 
mnohí odpovedia, že nie,  lebo 
na také niečo je ešte dosť času. 
No potom, v dospelosti, môžu 
zistiť, že na prácu, ktorú chcú 
robiť,  nemajú  odbornosť,  po-
trebné  schopnosti,  ani  skúse-
nosti (hovorím o ľuďoch, ktorí 
chcú mať náročnejšiu profesiu 
ako povedzme kopáči kanálov, 
ale  aj  u  nich  to môže platiť  – 
stačí si spomenúť na množstvo 
preseknutých káblov či rúr, od-
stavenie  od  elektriny,  plynu, 
vody...). 
Keď poviete, že teraz aj tak eš-
te  nemôžete  robiť  nič  okrem 
premýšľania, tak sa podľa mňa 
mýlite.  Mnohí  dospelí  vítajú, 
keď sa mladí pozorne pozerajú 
a učia sa o práci iných. Takým 

potom  aj    ochotne  pomôžu. 
Podľa  mňa  sa  oplatí  venovať 
svojej  budúcnosti  skôr,  ako  je 
na dosah. Viacerých ľudí (nie-
ktorých poznám osobne) prijali 
do ich vysnívanej práce aj na-
priek  tomu,  že  ešte  nikdy  po-
dobne  zamestnaní  neboli,  ale 
mali skúsenosti. 
Ako  príklad  uvediem  kuchára 
Michala  Kordoša  (áno,  je  to 
môj  príbuzný,  ale  to,  dúfam, 
neprekáža),  ktorý  sa  vo  veku 
len  25  rokov  dostal  do  vtedy 
najlepšej  reštaurácie  na  svete, 
dánskej Nomy. Michal už ako 
13-ročný chodil vypomáhať do 
reštaurácií, počínajúc miestnou 
pizzeriou  a  končiac  svetovým 
podnikom v Dánsku. A  teraz? 
Má  takmer  všade  otvorené 
dvere, a  to vďaka  tomu, že už 
ako veľmi mladý sa učil a pre-

javoval  záujem o prácu,  ktorú 
chcel  neskôr  vykonávať.  Ak 
budete  postupovať  podobne, 
zrejme sa vám nestane, že odí-
dete zo školy, budete potrebo-
vať prácu, ale nebudete vedieť, 
čo by  ste vlastne chceli  robiť, 
aké  sú  vaše  možnosti,  schop-
nosti a šance vôbec sa zamest-
nať. 

Ja  sa  taktiež  snažím  nájsť 
si  niečo,  čo  ma  baví  a  chcel 
by  som  to  aj  robiť.  Bavia ma 
programovacie  algoritmy,  tak-
že  na  začiatok  sa  pôjdem  po-
zrieť  k  profesionálnemu  de-
veloperovi  hier  a  zopár  ich 
skúsim  naprogramovať.  Bu-
dem sa posúvať od jednoduch-
ších  k  zložitejším  a  väčším 
programom,  až  kým  ako  do-
spelý nenaprogramujem veľký, 
naozaj užitočný program, ktorý 
pomôže ľuďom... 
Na  záver  chcem  poznamenať, 
že tento editoriál vás nemá na-
háňať  a  urýchľovať  niečo,  na 
čo  nie  ste  pripravení.  Z  mo-
jej  strany  je  len odporúčaním. 
Myslím  si  totiž,  že  je  dobré 
rozmýšľať o svojej budúcnosti, 
a už teraz sa obzerať po budú-
cich možnostiach. 😊

Matúš Kordoš, 13 r.

Júl 2020Júl 2020

Online 2020

Editoriál
Šťastie praje pripraveným

Fo
to

: P
et

er
 C

hv
os

te
k

Fo
to

: P
et

er
 C

hv
os

te
k

DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO / 18. ROČNÍK

Zvedavosť vedcov neopúšťa ani na Marse / Prednáška: Prečo by sme nemali 
podceňovať koronavírus? / Letná škola chemikov v Košiciach / Existuje 
univerzálne krásna tvár? / Leto je na plávanie ako stvorené / Aj šach je šport 

4
ZADARMO



Aquacity  Poprad  je  po 
uvoľnení  opatrení  z  dôvo-
du koronakrízy opäť otvo-
rený.  Návštevníci  môžu 
využívať  bazény  pre  do-

spelých aj deti vo vnútri, aj 
vonku. Vo vnútri  je okrem 
plaveckého a detského ba-
zéna  aj  vírivka.  Vonku  sa 
netreba  obávať  chladnej-

šieho  počasia,  pretože  je-
den  z  bazénov  má  vodu 
zohriatu až na 38 – 42 °C. 
Deti  ocenia najmä 6  tobo-
ganov  s  rozličným  stup-
ňom náročnosti. 
Jednorazové  vstupné  pre 
tri  osoby  je  50  eur.  Deti 
do 15 rokov zaplatia 6 eur 
a deti do 120 cm 1 euro. 😊  
Denná  návštevnosť  nie  je 
vysoká  –  buď  pre  vysoké 
ceny  vstupného,  alebo  pre 
pretrvávajúce  obavy  z  ko-
ronavírusu. 

Daniel Jursa, 12 r.
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Spravodajstvo

Docentku Vlastu Kunovú 
z Právnickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, ktorá 
prednáša na tému Prečo 
musia ostať ľudské práva 
nedotknuteľné.

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Jedného  dňa  som  sa  opýtala  rodi-
čov,  kvôli  čomu  som  sa  narodila. 
Rodičia boli šokovaní, ale usilova-
li  sa  odpovedať. Nebolo  to  ľahké, 
pretože  odpovede  na  existenciálne 
otázky (otázky týkajúce sa dôvodu 
našej existencie na Zemi) treba hľa-
dať po celý život...

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
...takže  aj  v  súčasnosti  ešte  stále 
hľadám  odpoveď  na  otázku,  pre-
čo  som  sa  vlastne  narodila.  Jedna 
z  možných  odpovedí  je  aj  tá,  že 
som  tu  preto,  aby  som  podnietila 
mojich študentov (a aj vás) k láske 
k  učeniu. Aby  som vám, mladým, 
vysvetlila, že nie peniaze, vily, au-
tá,  smartfóny  a  ďalšie  materiálne 
veci majú byť zmyslom našich ži-
votov. Zmyslom sú znalosti v akej-
koľvek  oblasti  a  je  ním  poznanie, 
ktoré  nebude  nikdy  ukončené. Ak 
to  pochopíte,  poznávať  nové  veci 
vás bude baviť celý život.

-red-
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V posledných dňoch zazname-
nali  obyvatelia  bratislavských 
Dolných honov zvýšený pohyb 
policajných áut na Dvojkrížnej 
ulici. 
Dôvodom  boli  drogy,  čo  je 
v danej  oblasti  pomaly bežné. 

Ako  úkryt  pre  narkotiká  po-
slúžili  staré  garáže,  pôvodne 
vybudované pre majiteľov  áut 
z blízkych panelákov. 
Garáže  už  dlhší  čas  neslúžia 
svojmu účelu,  čo  si všimli dí-
leri drog a priestor si  ,,upravi-

li“ pre svoje potreby a potreby 
svojich klientov. 
Škoda.  Ide  o  ďalší  zle  vyu-
žitý  priestor,  podobný  tým, 
kvôli  ktorým  má  táto  brati-
slavská  štvrť  pomerne  zlé 
meno. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

8.  júla  sa  rover  Curiosity 
(Zvedavosť)  vydal  na  svo-
ju  letnú  púť  po  povrchu 
Marsu. Potrebuje sa dostať 
k  veľkému  ložisku  sulfá-
tov  na  úpätí Mount  Sharp. 
Zloženie  hory  pomôže 
rozlúštiť  minulosť  Marsu 
a odhaliť prípadné stopy po 
prítomnosti  života  na  tejto 
nehostinnej planéte. Mount 
Sharp je 5 kilometrov vyso-
ká hora nachádzajúca sa na 
dne  Galského  krátera.  Cu-
riosity  od  nej  nie  je  veľmi 
ďaleko, v postupe mu však 
bráni veľké pole piesku, do 

ktorého  môže  zapadnúť. 
Musí  teda  absolvovať  ob-
chádzku,  ktorá  bude  trvať 
až do jesene. 
V  závislosti  od  terénu  sa 
rover  pohybuje  rýchlosťou 
25 až 100 metrov za hodi-
nu,  takže  trať  dlhú  1,6  ki-
lometra prejde približne za 
dva mesiace. NASA  je  ale 
pripravená  brať  vzorky  zo 
zvláštnej  pôdy  a  študovať 
akékoľvek  zvláštnosti,  čo 
prídu roveru do cesty, takže 
púť  sa môže  pretiahnuť  až 
do októbra. 
Keď Curiosity dôjde do cie-

ľa a preskúma tamojšie sul-
fáty, bude pripravený vydať 
sa  na  výstup  na  samotný 
Mount  Sharp.  Experti  ho 
riadia  zo  svojich  domovov, 
nie zo strediska NASA, tak-
že  sa nemusíme obávať,  že 
by snáď zabudli na opatrenia 
v boji s koronavírusom. 😊

Matúš Kordoš, 13 r.

V noci z 9. na 10. júla priviezli na rekon-
štruované koľajisko električiek v Karlovej 
Vsi    električku  typu  Škoda  30T  ForCity 
plus,  ktorá  jazdila  po Bratislave  už  v  ro-
ku 2015. Naložili do nej špeciálnu techni-
ku na meranie hluku a vibrácií, pretože na 
už  zmodernizovanom  úseku  Karloveskej 

radiály  zaznamenali  zvýšenú  hlučnosť. 
Príčina  hluku  sa  nedá  zistiť  počas  bež-
nej premávky električiek, a  tak električka 
,,premávala“ v noci a hľadala miesta, kde 
antivibračné konštrukcie nefungujú. Mesto 
dalo priviezť električku po ceste, lebo kvô-
li opravám na nábreží je Karloveská radiá-
la doslova odrezaná od zvyšných tratí. 
Pravdaže,  stavbári  si  električku  od  Do-
pravného  podniku  Bratislava  iba  požiča-
li. Škoda 30T ForCity plus bude parkovať 
v obratisku Kútiky a  strážiť  ju bude súk-
romná bezpečnostná služba.

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Garáže na Dvojkrížnej ako úkryt pre drogy

Zvedavosť vedcov neopúšťa ani na Marse

Karlova Ves testuje hlučnosť električiek

Bazény, tobogany aj vírivky
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Docentka  Tatiana  Betáková 
nám minulý týždeň prednášala 
na  tému Prečo by  sme nemali 
podceňovať koronavírus, čo je 
dosť  dobrá  otázka  v  situácii, 
keď celý svet (ešte stále) nezví-
ťazil ani nezvládol koronavírus 
a chorobou COVID 19. 
Prednáška  mi  povedala  veľa 
nielen  o  koronavíruse,  ale  aj 
o  tom,  čo  sa  v  priebehu  na-
kazenia  chorobou  deje  v  ľud-
skom  tele.  Dozvedeli  sme 
sa  o  replikácii  SARS-CoV-2 

a o proteíne S. Pre mňa veľmi 
zaujímavá téma. Dnes už viem, 
ako prebieha COVID-19 u de-
tí,  viem  o  symptómoch,  ktoré 
u nich prevládajú a niečo som 
sa dozvedela aj o Kawasakiho 
syndróme.  Z  prednášky  som 
mala veľmi dobrý pocit, preto-
že otázky, ktoré  som si kládla 
v duchu, docentka  zodpoveda-
la, akoby ich počula. 
Na prednáške som sa dozvede-
la niečo navyše a dostala  som 
informácie,  ktoré  bežní  ľudia 

ani  nemajú.  Myslím  si,  že  aj 
preto  sa  budem  v  budúcnosti 
vedieť správať správne, rýchlo 

a s porozumením v situáciách, 
v ktorých iní, žiaľ, tápu. 

Anna Marinovová, 13 r.

Na  košickej  Univerzite  Pavla 
Jozefa Šafárika sa 5. až 17. júla 
uskutočnil už 43. ročník Letnej 
školy chemikov, na ktorej som 
sa mohol zúčastniť aj ja. 
Na  letnú  školu  sa  každoroč-
ne  dostanú  úspešní  riešitelia 
chemickej  olympiády  v  ka-
tegóriách C a B (1. a 2. ročník 
stredných škôl). Študenti majú 
možnosť  vypočuť  si  profesi-
onálne  prednášky  profesorov 
vysokých škôl z oblastí analy-
tickej,  anorganickej,  organic-

kej a fyzikálnej chémie. Počas 
tohto pobytu robia mnoho prác 
v  laboratóriu,  z  ktorých  odo-
vzdávajú  protokoly.  Z  jednot-
livých oblastí píšu aj písomky. 
Z  protokolov  aj  písomiek  sú 
hodnotení. 
Cieľom  letnej  školy  je  získať 
väčšie skúsenosti v najšpičko-
vejších  laboratóriách  na  Slo-
vensku  a  pripraviť  žiakov  na 
vyššie  kategórie  chemickej 
olympiády. 

Michal Semko, 13 r. 

Dnes  je  v  každej  rodine  počí-
tač,  tablet,  smartfón,  alebo  aj 
elektrické  hodiny,  práčka,  vy-
sávač  – teda zariadenia, ktoré 
niekto naprogramoval tak, aby 
fungovali.  Existuje  veľa  rôz-
nych programovacích jazykov, 
pričom každý z nich má svoje 
výhody aj nevýhody. 
Napríklad na vytvorenie online 
hry (na Chrome a pod.) môj otec 
používa programovacie jazyky 
HTML,  CSS,  JAVASCRIPT 
a  PHP,  ktoré  by  som  sa  chcel 
aj  ja  naučiť.  HTML  je  na  to, 
aby sme vypísali obsah stránky 

–  je  to čosi podobné, ako keď 
píšete vo Worde text. CSS na-
stavuje  grafi ku,  formátuje  ob-
sah.  JAVASCRIPT  umožňuje 
programátorovi  urobiť  zmeny 
v  prehliadači  bez  spojenia  so 
serverom, ľudia to najčastejšie 
používajú pri hrách. PHP je na 
to,  aby programátor naprogra-
moval server/online. 
Aby ste  sa  stali programáto-
rom, potrebujete myslieť ako 
počítač  a  pokyny  písať  krok 
po  kroku.  Voláme  to  algo-
ritmus. 😊

Samuel Jursa, 10 r.

Všetci s určitosťou vieme, že Zem zaži-
la  počas  svojej  existencie  viacero  cyk-
lov  otepľovania  a  ochladzovania,  no 
súčasná  rýchlosť  otepľovania  sa  odo-
hráva  absolútne  nepoznanou  rýchlos-
ťou.  Skúmaním  ľadu,  letokruhov  stro-
mov (pomocou ktorých vieme určiť vek 
stromu), usadenín v oceánoch a vrstiev 
usadených hornín vedci  zistili,  že  dnes 
je  koncentrácia  skleníkových  plynov 
v  atmosfére  oveľa  vyššia,  než  bola  po 
tisícky  rokov.  To  spôsobuje  rýchle  zo-
hrievanie planéty. Priemerná teplota po-
vrchu planéty  sa od konca 19.  storočia 

zvýšila  o  0,9  °C  (podľa  údajov  z  roku 
2017 bola priemerná povrchová teplota 
zeme 14,9 °C), čo viedlo a vedie k roztá-

paniu ľadovcov v Grónsku aj v Antark-
tíde a viedlo a vedie k zvýšeniu úrovní 
morí  a  ďalšiemu  otepľovaniu  planéty. 
Extrémne prejavy počasia sú čoraz bež-
nejšie.  Globálne  otepľovanie  je  našou 
vizitkou  –  hroznou  vizitkou  ľudstva, 
ktoré  zanechá Zem ďalšej  generácii  už 
v  takmer  nepoužiteľnom  stave.  Vlády 
celého sveta sa musia konečne spamätať 
a dúfam, že  sa  spamätá aj každý z nás 
ako jednotlivec. Musíme sa začať sprá-
vať zodpovedne, lebo o niekoľko desať-
ročí už budú klimatické zmeny na našej 
planéte nezvratné.

Anna Marinovová, 13 r.

Prednáška: Prečo by sme nemali 
podceňovať koronavírus?

Letná škola chemikov v Košiciach

Raz možno budem programátor

Ako vieme, že sa klimatická zmena sa skutočne deje?Ako vieme, že sa klimatická zmena sa skutočne deje?
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Zaujímavosti

Výskumy  naznačujú,  že  existujú  mno-
hé  faktory,  ktoré  ovplyvňujú  to,  čo  ľu-
dia považujú za atraktívne. Väčšina z nás 
preferuje tváre, ktoré sú symetrickejšie a 
uprednostňujeme  skôr  jednoduchšie  črty 
tváre. Deje sa tak zrejme preto, lebo jed-
noduché informácie náš mozog spracová-
va ľahšie. 
Priemerné  tváre, ktoré pripomínajú mno-
hých iných ľudí v rámci populácie, sú tak-
tiež  uprednostňované,  a  to  zrejme  preto, 

lebo naznačujú rozmanitejšiu sadu génov. 
Na väčšinu ľudí pri pohľade na inú osobu 
a  jej  tvár však vplývajú aj osobné prefe-
rencie,  životné  skúsenosti  a momentálne 
naladenie. Ešte ani jeden svetový výskum 
nepotvrdil,  že  by  jestvovala  univerzálne 
krásna tvár, ktorá by sa páčila všetkým ľu-
ďom na svete.
P. S. Helena Trójska mala vraj najkrajšiu 
tvár spomedzi všetkých žijúcich žien. To 
bolo pred viac než 3 000 rokmi. 😊

Anna Marinovová, 13 r. 

Existuje univerzálne krásna tvár?
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StarCraft 2  je hra od vývojárov Blizzard, 
ktorí  už  vytvorili množstvo počítačových 
hier. Napríklad OwerWatch, World of War-
Craft,  StarCraft  1...  V  hre  StarCraft  2  je 
osemnásť postáv a keď  ide všetko dobre, 
hráč má aj random, ale to je pre trocha lep-
ších hráčov. 
Môžete  hrať  viacerými  spôsobmi. Naprí-
klad story mod, mission, co-op, versus, ser-

vers... Ja mám rád co-op. Sú tam tri rasy: 
Terran, Protos a Zerg. V co-op sú aj druhy 
Terranov,  Zergov  a  Protosov.  Vo  versus 
a servers nie sú, tam je len jedna možnosť 
z každého druhu. Pohľad je zhora. 
StarCraft 2 je taktická hra – treba postaviť 
základňu, vojakov, obranu, pričom sa úto-
čí na nepriateľovu obranu. No  jestvuje aj 
možnosť plnenia rozličných misií. 

Daniel Jursa, 12 r.

Telo  dospelého  človeka  tvorí  na 
50  –  70  percent  voda.  Bez  vody 
by naše telá nemohli jestvovať. Je 
aj  napriek  tomu možné byť  aler-
gický  na  túto  životodarnú  teku-
tinu?  Relevantné  údaje  hovoria, 
že alergiou na vodu trpí približne  
1 z 230 000 000 ľudí. 
Choroba  sa  vyznačuje  vyrážka-
mi, aj pľuzgiermi, ktoré bolestivo 
praskajú, keď sa pokožka postih-
nutého dostane do kontaktu s vo-
dou.  Pôvod  a  príčina  ochorenia 
nie  sú  známe možno aj  preto,  že 
svetové  vedecké  tímy  sa  zaobe-
rajú  najmä  príčinami  a  liečbou 
ochorení, ktorými je postihnutých 
podstatne viac ľudí. 
No ale ktovie, možno to budú slo-
venskí vedci či niekto z vás, štu-
dentov  DUK,  čo  sa  do  riešenia 
tejto záhady pustia. 

Anna Marinovová, 13. r 

Prvým  dolárom,  ktorý  bol  vyrazený  v  USA 
v roku 1794, bola strieborná minca s bustou 
bohyne Slobody na  jednej strane a orlom na 
druhej  strane.  (Na  porovnanie:  Prvú  papie-
rovú  bankovku  v  hodnote  1  dolára  vytlačili 

v USA v roku 1929.) V roku 2013 túto prvú 
mincu  vydražili  za  viac  ako  9 miliónov  eur 
a  stala sa  tak najdrahšou mincou, ktorá bola 
doteraz predaná. 
Experti  sú  presvedčení,  že  je  to  prvý  dolár, 
ktorý bol vyrazený, čo znamená, že ho musel 
osobne  skontrolovať  samotný  prezident  Spo-
jených štátov, ktorým bol v  tom čase George 
Washington. 
Okrem Spojených štátov sa používa názov do-
lár pre oficiálnu menu v mnohých ďalších kra-
jinách sveta, napríklad v Ekvádore, Paname či 
Kambodži.

Anna Marinovová, 13 r.

Počítačová hra StarCraft 2 

Najvzácnejšia minca na svete je 1 dolár

Môžu byť ľudia 
alergickí na vodu?
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V  Zálesí  pri  Bratislave  ne-
dávno  otvorili  nové  korzo. 
Ide  vlastne  o  drevený  most 
vedúci  cez  Malý  Dunaj.  Na 
korze sú malé piknikové stol-
čeky  a  na  brehu  severného 
konca  je  rozhľadňa  Záleský 
maják. 
Na  vrchole  rozhľadne  sú 
umiestnené  fotografie  a  in-
formácie  o  zvieratách,  ktoré 
v  okolí Malého  Dunaja  žijú. 
Na  južnom  konci  pokračuje 
cestička  ďalších  asi  sto met-
rov  k  malej  lodenici  s  bufe-
tom a ihriskom pre deti. 
V  lodenici  sa  dajú  objednať 
kajaky  za  10  eur  na  hodinu. 
Kto prejde po cestičke ďalej, 

dostane  sa ku chatám so zá-
hradkami, kde majitelia cho-
vajú  kozičky,  sliepky,  ovce, 

ba  dokonca  aj  ozajstnú  kra-
vu. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r. 

Korzo na Malom Dunaji láka turistov
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Žijem v Drienove, v obci, o kto-
rej ste možno ani nepočuli. Do 
mojej  obce  sa  však  dostanete 
ľahko  –  stačí,  ak  vycestujete 
do  okresu  Prešov. 😊 V minu-
losti  existoval  Drienov  a  Ži-
dov.  Tieto  dve  obce  v  17.-18. 
storočí  splynuli  a vznikla obec 
Drienov. Prvá písomná zmienka 
o Drienove pochádza už z roku 
1283. V súčas nosti 
má  naša  obec  pri-
bližne  2  000  oby-
vateľov,  takže  je 
dobre,  že  v  nej 
máme aj materskú, 
aj  základnú  ško-
lu.  Chorí  nemusia 
utekať  k  lekárovi 
do Prešova,  preto-

že v Drienove máme aj lekáreň 
a  ordinuje  nielen  detská  lekár-
ka,  ale  aj  lekár  pre  dospelých. 
Základná  škola  má  telocvičňu 
a  všetkým  deťom  slúži  detské 
ihrisko s preliezkami, šmykľav-
kou  a  ihriskom,  na  ktorom  sa 
hrávajú  ozajstné  futbalové  zá-
pasy. Každoročne sa koná Drie-
novský  ples,  Stavenie  mája, 

aj  udalosť,  ktorej 
hovoríme  jedno-
ducho Vatra. Drie-
nov  nie  je  veľký, 
ale aj v takej malej 
obci sa dá spoznať 
a zažiť veľa zaují-
mavého.

Sabínka 
Boldižárová, 13 r.

Pozor, spoiler! Chlapec 
menom Digory  sa mu-
sel  presťahovať  k  strý-
kovi, lebo jeho mama je 
smrteľné chorá. U strý-
ka  si  našiel  novú  pria-
teľku Polly. Keď sa raz 
hrali na povale, zistili, že Digo-
ryho  strýko  je  čarodejník.  Ten 
omráčil  Polly  a  teleportoval  ju 
do iného sveta. Digory ju chcel 
zachrániť, tak ho tiež teleporto-
val. Digory  sa objavil  v  jazere, 
ale  nebol  mokrý.  Vyliezol  von 
z  jazierka  a  tam  uvidel  Polly. 
Zobudil ju a keďže boli zvedaví, 
išli do ďalšieho sveta. Tam našli 
skamenené  kráľovstvo  a  omy-
lom  zobudili  kráľovnú  tým,  že 
Digory buchol o zvon. Kráľov-

ná chcela ísť do Londý-
na,  nuž  ju  tam  zobrali. 
Ukradla koňa drožkáro-
vi  a  súčasná  prezident-
ka,  ktorú  chcela  krá-
ľovná  nahradiť,  na  ňu 
zavolala  políciu.  Krá-

ľovná utekala a pritom zachytila 
pouličnú lampu. Zlomila ju a bol 
z nej oštep. Medzičasom prišiel 
drožkár  s  Polly,  ktorá  telepor-
tovala  všetkých  do  sveta  s  ja-
zierkami.  Neskôr  sa  dostali  do 
Narnie,  kde  stretli Aslana.  Ten 
dal Digorimu za úlohu priniesť 
čarovné jablko, aby tým zachrá-
nil Narniu. Koniec spoilera či-
že najpodstatnejšieho obsahu 
knižky. 😊

Samuel Jursa, 10 r.

Knihy, zaujímavosti
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Drienov je už veľmi starý C. S. Lewis: Čarodejníkov synovec
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Najväčšou  ikonou  v  opäť  otvorenej 
schönbrunnskej  ZOO  je  malá  ľadová 
medvedica Finja, ktorá sa narodila v no-
vembri minulého roku. Na stránke ZOO 
sa dajú nájsť videá, ako sa narodila, jej 
prvé pokusy o chodenie a aj  to, ako sa 
dojčila a hrala sa s matkou. Od polovice 
februára je aj s matkou späť vo výbehu. 
Najskôr sa veľmi neukazovala, no v sú-
časnosti ju už vidno, ako skúma výbeh, 
hrá sa s hračkami, čľapká sa vo vode, či 

len tak chodí popri mame. V interneto-
vom  hlasovaní  návštevníci  ZOO  roz-
hodli, že sa bude volať Finja. Vo Vied-

ni sa naposledy narodil ľadový medveď 
v  roku 2011, Finja  je  teda  aktuálne  je-
diné mláďa ľadového medveďa v ZOO. 
Jej popularita narástla aj vďaka internetu 
a médiám. Aj  ja som ju videl –  je veľ-
mi milá. Viedenská ZOO po koronakrí-
ze ponúka viacero nových pohľadov na 
svojich  ,,obyvateľov“  vrátane  značne 
odrasteného sloníčaťa Kibaliho a lemu-
rieho novorodeniatka, ktorého pohlavie 
ešte nie je známe, preto nemá ani meno. 

Matúš Kordoš, 13 r.

Finja je jediná

Chceš  si  toto  leto zašportovať 
a prežiť to v zdraví? Prinášame 
ti užitočné tipy ako na to.
Čo si treba pripraviť:
Energiu: Dobre sa vyspi a zdra-
vo najedz, aby si vládal/vládala. 
Plavky:  Zisti  si,  aké  plavky 
a plaveckú čiapku vyžadujú na 
plavárni/kúpalisku.  Priprav  si 
čisté a vhodné plavky.
Plavecké a hygienické potreby: 
Pribaľ  si  uterák,  šľapky,  šam-

pón, mydlo, plavecké okuliare, 
plaveckú čiapku. Ak sa chystáš 
na kúpalisko, zober si aj opaľo-
vací krém.
Čo treba skontrolovať:
Plavecké  okuliare  a  plaveckú 
čiapku. 
Plaváreň/kúpalisko:  Zisti  hĺb-
ku  vody,  pre  koho  je  určený 
bazén a čo v ňom môžeš robiť.
Plavčík: Nájdi stanovisko plav-
číkov, prečítaj si bezpečnostné 

tabule a rešpektuj ich.
Čo treba urobiť pred pláva-
ním a počas neho:
Pred vstupom do bazéna si za-
hrej svaly a rozcvič sa.
Po rozcvičke sa osprchuj.
Vyber si konkrétny bazén/dráhu.
Ak ideš plávať, sleduj jednotli-
vé dráhy a plavcov v nich.
Vyber si dráhu, v ktorej sa plá-
va prevažne tvoj štýl a v ktorej 
udržíš tempo.
Ak  je  to možné,  oslov  plavca 
v danej dráhe, pozdrav a opýtaj 
sa, či sa môžeš pridať.
Do bazéna vchádzaj na mieste, 
ktoré je na to určené.
Plávaj po rovnakej strane drá-
hy ako ostatní plavci.
Ak si potrebuješ oddýchnuť, po-
stav sa do  rohu dráhy a nechaj 
iným voľný priestor na obrátku.
Čo si treba zobrať so sebou 

a ako sa treba správať:
Vezmi si so sebou fľašu s vodou, 
kartičku poistenca, mobil a ne-
chaj si ich v zamknutej skrinke 
v  šatni.  Správaj  sa  slušne,  reš-
pektuj ostatných a ak niekto po-
trebuje  pomoc,  určite  pomôž. 
Okolo  bazéna  kráčaj,  nebehaj. 
V sprche buď  len  toľko, koľko 
potrebuješ na hygienu.

Milan Staš, SNAC & MIST 
n.o., Smižany, Nadačný fond 

deti v bezpečí poisťovne 
Kooperativa a Nadácie 

pre deti Slovenska

Leto je na plávanie ako stvorené
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Leto je na plávanie ako stvorené

C. S. Lewis: Čarodejníkov synovec



Parný rušeň vyrobený v závode 
Škoda  v  roku  1943  v.č.  1  523 
bol dvojvalcový nákladný rušeň 
triedy DRB 52 s kolesami uspo-
riadanými  1´E  a  prívesným 
tendrom.  Nacistické  Nemecko 
vyrobilo počas II. svetovej voj-
ny 6 500  týchto  lokomotív. Po 

vojne  získali  Československé 
dráhy  ako  vojnovú  korisť  185 
z  týchto  lokomotív a 100 + 99 
im  venoval  ZSSR  ako  trofej. 
Doplnkových  199  kusov  bolo 
upravených  v  rokoch  1963-64 
na vykurovanie mazutom – pre-
to  ,,Mazutky“.  Po  vyradení  sa 

naša  Mazutka  dostala  do  Ra-
kúska, ale v roku 1954 už bola 
znova u nás – v Rušňovom depe 

Bratislava - Východ. Po ďalších 
rokoch slúžila Pozemným stav-
bám Bratislava ako vykurovací 
kotol.  Neslávny  osud  napokon 
predsa  len  zvrátila  –  od  roku 
2011  je  opäť  lokomotívou,  aj 
keď muzeálnou. Už však nejaz-
dí na mazut, ale na olej. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.
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Šach  je strategická hra pre dvoch hráčov, 
pričom sa hrá na šachovnici so 64 políčka-
mi, na ktoré súperi postavia biele a čierne 
fi gúrky. Každý hráč má 8 pešiakov, 2 veže, 
2 strelcov, 2 kone, kráľovnú a kráľa. Figúr-
ky  sa  pohybujú  po  šachovnici  spôsobom 
daným ich významom. 
Hráč  vyhrá  vtedy,  keď  porazí  súperovho 
kráľa čiže dá mu šach-mat. Šach-mat zna-
mená,  že  súperov  kráľ  sa  nemá  kam  po-
hnúť bez toho, aby nebol vyradený z hry. 

Pat znamená, že v hre zostali už len dvaja 
králi, ktorí sa nevedia poraziť. Mat zname-
ná, že súperov kráľ je ohrozený. Môže sa 
zachrániť  tak,  že  obetuje  niektorú  alebo 
viac vlastných fi gúrok. 
Slovo garde znamená, že je ohrozená sú-
perova  kráľovná  (dáma).  Ak  protivník 
zabudne  povedať  ,,garde“  predtým,  ako 
dámu  ohrozil,  opakujú  sa  ťahy  urobené 
predtým,  aby  sa  dáma  mohla  dostať  do 
bezpečia. 

Daniel Jursa, 12 r.

Do tohto kútu Schönbrunnských 
záhrad  (Rakúsko)  zavítavajú 
návštevníci  menej  často,  je  to 
však nemenej pekný a zaujíma-
vý zážitok. „Irrgarten“ znamená 
„mýliaca záhrada” a pomýliť sa 
tam veru dá. Prvá časť je veľké 
bludisko  z  kríkov  (všetky  blu-
diská  a  labyrinty  sú  z  kríkov), 
v strede ktorého je vyhliadková 
plošina  upevnená  na  veľkom, 

140-ročnom  platane  vysokom 
viac  než  50  metrov.  Na  kon-
ci každej  slepej uličky  je  jedno 
znamenie  zo  zverokruhu.  Pri 
bludisku  sú  tiež  dva  „kame-
ne  harmónie”,  z  ktorých  jeden 
predstavuje  mužský  a  druhý 
ženský element. Dotykom alebo 
objatím kameňov sa dá dosiah-
nuť  opätovná  harmónia  v  duši. 
Kamene aktivoval v  roku 1914 

známy  majster  Tai-chi,  ktoré-
ho meno mi bohužiaľ nezostalo 
v pamäti.  Je  tam aj  jeden väčší 
labyrint  s niekoľkými detskými 
atrakciami  a  hlasovými  rúrami 
–  keď  na  jednom  konci  niekto 
hovorí,  na  druhom  ho  počuť. 
Druhý labyrint obsahuje miesto 
na oddych, lezecké tyče so zvon-
čekom na vrchu a matematickú 
hádanku. Pre menšie deti je tam 
ihrisko s niekoľkými zaujímavý-

mi preliezkami. Záhrada  je cel-
kovo výborné miesto na oddych 
a  relax  a  veľmi  ju  odporúčam 
ľuďom, ktorí si oddýchnu aj pri 
troche blúdenia. 😊 

Matúš Kordoš, 13 r.
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tAj šach sa radí medzi športy

Irrgarten je miesto, kde sa môžete mýliť

Lokomotíva 555.3008 „Mazutka“ 


