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lad prezidentovho poradcu pre 
armádu. Armáda obsadila dôle-
žité  strategické  miesta  v  Istan-
bule a v hlavnom meste Ankare. 
Vzbúrenci  obsadili  letiská,  bu-
dovu  štátnej  televízie,  budovu 
generálneho  štábu  a  významné 
mosty  v  Istanbule.  Prostredníc-
tvom  televízie  dokonca  vyhlási-
li  zákaz  vychádzania  a  uviedli, 
že  plne  preberajú moc v  krajine 
kvôli  nedemokratickému  režimu 
a hrozbe terorizmu. Prevratu na-
pokon  chýbala podpora najmoc-
nejších mužov armády a skončil 
sa už po pár hodinách. Dopad na 
tureckú  demokraciu  však  bude 
veľmi  veľký.  Prezident  Recep 
Tayyip  Erdogan  okamžite  začal 
s čistkami v armáde a zaútočil aj 
na  inteligenciu.  Zo  zamestnania 
vyhodil vyše 1500 dekanov vyso-
kých škôl a akademikom zakázal 
vycestovať. Rozhodol sa prepus-
tiť  alebo  zatknúť  celkovo  vyše 

50 000  ľudí,  10 000 z nich boli 
sudcovia, prokurátori, pracovníci 
ministerstiev  a  guvernéri.  Prezi-
dent  takto  ochromil  celú  civilnú 
infraštruktúru.  Mimochodom, 
všetci prepustení boli vraj súčas-
ťou akýchsi paralelných štruktúr 
a  prívrženci  Fethullaha  Gülena, 
tureckého moslimského duchov-
ného  žijúceho  v  exile  v  USA. 
Prezident  Erdogan  tvrdí,  že  za 
pučom stojí práve on. Ten naopak 
naznačil, že puč zosnoval samot-
ný Erdogan. Doteraz naozaj nie je 
jasné, kto za prevratom stojí. Tu-
recko už požiadalo o vydanie du-
chovného, avšak USA ho nechce 
vydať, pretože Turecko neposkyt-
lo žiadne dôkazy o jeho účasti na 
prevrate.  Turecká  vládna  strana 
teraz pripravuje novú ústavu, kto-
rá zmení Turecko na prezidentskú 
republiku. A  Erdogan    dokonca 
uvažuje  o  znovuzavedení  tres-
tu smrti. To je však v rozpore so 

západnou  demokraciou.  Pritom 
Turecko je veľmi dôležitý partner 
pre Európu. Európska politika je 
ako skladačka, v ktorej je Turec-
ko veľmi dôležitý diel. Európska 
únia potrebuje priazeň Turecka aj 
kvôli    dohodám  o  imigrantoch, 
pretože  v Turecku  je momentál-
ne 3 000 000 migrantov, ktorí sa 
chcú dostať do Európy. Turecko 
však  zároveň  potrebuje  Európu 
a  USA  z  ekonomických  dôvo-
dov.  Ibaže  Erdogan  povedal,  že 
Západu prestáva veriť. Takže čo 
sa týka dohovorov Turecka s Eu-
rópskou úniou,  sú na bode mra-
zu.  Pred  prvou  svetovou  vojnou 
sa  o  Balkáne  hovorilo,  že  je  to 
sud s pušným prachom. Dnes by 
sme to mohli povedať o Turecku. 
Turecko  práve  teraz  nevykazuje 
známky  demokratického  smero-
vania, lebo, zdá sa,    ich vykazo-
vať ani nechce.     

Tomáš Jurka, 14 r.
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Na workshope v 13. mechanizovanom prápore v Leviciach.

Turecko po prevrate

Myslíte  si,  že  situácia  v  Turec-
ku  po  minulotýždňovom  po-
kuse  o  vojenský  prevrat  je  pre 
Európu  dôležitá?  Určite  áno. 
Turecko totiž nie je len dovolen-
ková  destinácia.  Od  založenia 
tureckej  republiky  (1923)  boli  v 
krajine  už  tri  prevraty. A  pridal 
sa  ďalší.  Organizovali  ho  vyso-
ko  postavení  armádni  dôstojníci 
a  generáli,  nevynímajúc  naprík
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Spravodajstvo

Prof. Dr. Helge Ewersa, kto-
rý sa zaoberá membráno-
vou biochémiou na Freie 
Universität Berlin a ktorý na 
DUK prednáša na tému Pre-
čo je jeseň farebná. 

1. Na akú otázku ste hľadali od-
poveď, keď ste boli dieťa?
Keď som bol dieťa, veľmi som sa 
zaujímal o históriu a prehistóriu. 
Zdalo  sa mi úžasné,  že  ľudia  sa 
napokon spojili, vybudovali spo-
ločnosť a jednotlivé štáty, v tých 
štátoch  vybudovali  demokraciu, 
aby  spoločne  zmenili  svoju  bu-
dúcnosť.  Takisto  som  ako  dieťa  
dúfal,  že  raz  by  som  sa  mohol 
stať robotom. J

2. Na akú otázku hľadáte odpo-
veď dnes?
Ako  vedec  sa  profesionálne  po-
kúšam  porozumieť  tomu,  ako 
bunky,  z  ktorých  pozostávajú 
všetky  žijúce  organizmy,  môžu 
dávať  týmto  organizmom  tvar 
a  štruktúru.  V  tejto  súvislosti  si 
kladiem  otázku: Akú  otázku  by 
som  mal  položiť,  aby  to  bola 
správna  otázka?  V  súkromnej 
oblasti  si  lámem hlavu nad  tým, 
ako je to možné, že ľudia vytvo-
rili  spoločne  toľko  fantastických 
vecí.  Napríklad  aj  túto  detskú 
univerzitu, alebo Európsku Úniu, 
alebo let do vesmíru... Kladiem 
si otázku, čo podmieňuje úspech 
spoločnosti,  alebo  či  spoločnosť 
smeruje k zločinu a násiliu. A ešte 
sa pýtam sám seba, čo si asi  tak 
myslí moja dcérka, ktorá  je  ešte 
len bábätko. J

Otázka pre

Z vývojového centra SAP v Bra-
tislave sa stala súčasť celosveto-
vej  siete  laboratórií  spoločnosti 
SAP, ktorá sa venuje vývoju pod-
nikového  softvéru.  Centrum  sa 
tak zaradilo do zoznamu 18tich 
špecializovaných centier v Euró-
pe, Číne, USA a Indii. Slávnost-
né otvorenie bratislavského SAP 
Labs sa uskutočnilo 18. júna 2016 
v Bratislave. Ako povedali na tla-
čovej  besede  zástupcovia  firmy, 
vytvárajú  sa  tým  príležitosti  pre 
mnohých slovenských IT odbor-
níkov  i  absolventov  vysokých 
škôl. Na udalosti sa zúčastnil ge-
nerálny  riaditeľ  SAP  Slovensko 
Richard Guga,  podpredseda vlá-

dy SR pre investície Peter Pelle-
grini a celosvetový šéf SAP Labs 
Claus  Neumann,  ktorý  povedal: 
„Na to, aby sa stali SAP Labom, 
musia výskumné a vývojové cen-
trá  spoločnosti  SAP  splniť  naj-
vyššie štandardy kvality, prejaviť 
mimoriadnu  úroveň  zručností 
a  preukázať  majstrovstvo  IT  .“ 
Históriu SAP Bratislava priblížil 
riaditeľ  SAP  Labs  Slovakia  Ján 
Ružarovský: „V roku 2003, keď 
vznikol SAP v Bratislave, v ňom 
pracovali len 4 ľudia, dnes je ich 
150.“  Slávnostné  otvorenie SAP 
Labs Bratislava ukončili účastníci 
tromi tortami. J

Hannah Hirnerová, 10 r.

  Foto: internet
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Naša anketa

Spánok  potrebujeme,  aby  sme 
prežili.  Pokusy  na  dobrovoľní-
koch  ukázali,  že  už  po  48  ho-
dinách  bez  spánku  telo  reaguje 
napríklad  halucináciami,  kŕčmi, 
neschopnosťou  sústrediť  sa,  ag-
resivitou  alebo  naopak  apatiou. 
Vedci  zistili  aj  to,  že  dostatok 
spánku prispieva k lepším študij-
ným  výsledkom,  zatiaľ  čo  jeho 
dlhodobý  nedostatok  spôsobuje 
nárast obezity. Ako je to s vami? 
Koľko hodín  spánku v  noci  do-
prajete svojmu telu?
a/ 10 a viac hodín: 33 detí
b/ 7 – 10 hodín: 80 detí
c/ 5 – 6 hodín: 20 detí
d/ ešte menej: 6 deti

Zo Štrbského plesa 
vymizli ryby
Ryba žijúca iba v Štrbskom ple-
se, už neexistuje. Nazýva sa sih 
maréna  (Coregonus  maraena). 
V Štrbskom plese  to  bol  jediný 
geneticky čistý druh na svete, čo 
znamená,  že vo  svete  sú už  len 
poddruhy  týchto rýb. Je možné, 
ale  veľmi  nepravdepodobné, 
že  v  plese  sú  ešte  traja  až  pia-
ti  jedinci,  takže  je  už  nemožné 
zachrániť  ich.  V  minulosti  sa 
ochranári  pokúšali  tieto  ryby 
umelo odchovať,  no neúspešne. 
Rybu sa ochranári snažili zachrá-
niť už v roku 2000 tým, že znižo-
vali produkcie rias, aj tým, že do 
jazera  pridávali  živiny    najmä 
fosfor a dusík, a tiež neúspešne. 
Je to smutné a celé to poukazuje 
na našu typicky slovenskú vlast-
nosť, ktorou je ľahostajnosť voči 
životnému prostrediu.

Viktor Špitalský, 13 r.

  Foto: internet

Ako zistíte, že dokument alebo 
podujatie sa týka predsedníctva 
v  Rade  EÚ?  Jednoducho.  Je 
tam  logo predsedníctva. Také-
to  logo  je  vlastne  „vizuálnou 
značkou“ krajiny.  Preto si kaž-
dá krajina dá na  logu  záležať. 
Autorom  slovenského  loga  je 
23ročný  dizajnér  Jakub  Du-
šička,  študent  Vysokej  školy 
výtvarných umení v Bratislave. 
Jeho návrh bol  vybratý  z  viac 
ako 200 návrhov. O  jeho  logu 
sa často píše, že je dynamické 
a kreatívne a ja si myslím, že je 
to pravda. Logo je poskladané 
zo  špecifických  prvkov  našej 
abecedy  –  diakritických  zna-

mienok (mäkčeň, vokáň, dĺžeň, 
prehláska), ktoré vytvárajú tvár 
– emotikon. Keď ich popreha-
dzujete, vznikne iný výraz tvá-
re. A v akých farbách je logo? 
Využíva  naše  národné  farby  – 
modrú,  červenú  a  bielu.  Veľa 
krajín  použilo  svoje  národné 
farby  v  logu  predsedníctva 
v Rade EÚ, napríklad lotyšské 
logo  obsahovalo  bordovú  far-
bu,  holandské  oranžovú,  írske 
zelenú  a  bielu,  modrú  a  čer-
venú  mali  v  logu  aj  Luxem-
burčania. Naše logu bude celý 
polrok  nášho  predsedníctva  aj 
na budove Rady EÚ v Bruseli. 

Martin Poikáns, 11 r.

SaP Labs - vývoj najmodernejších IT 
v Bratislave

Vľavo Ján Ružarovský (môj 
krstný J) a vedľa neho Claus 
Neumann.

Logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ
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Názory, komentáre

Army workshop: Plynové masky, aj maskovanie

Počas  prednášky  sme  sa  do-
zvedeli  veľa  zaujímavých  vecí 
o  slnku  a  ľuďoch.  Napríklad, 
aké  je zloženie slnečného žiare-
nia  (UV:  UVA  a  UVB),  či  aké 
typy  opaľovacích  krémov  by 
sme mali na ochranu pred spá-
lením  používať.  Rozlišujeme  5 
rôznych fototypov kože človeka. 
Človek 1. fototypu (nazývaný aj 
keltský) sa bez ochrany spáli do 
10 minút, no človek 5.  fototypu 
(černosi) sa takmer nikdy nespá-
li. Tiež  sme sa dozvedeli, prečo 
je dôležitý vitamínu D, alebo že 
slnečné svetlo pozitívne ovplyv-
ňuje našu náladu. No so slnkom 
to  netreba  preháňať.  Priveľa  sl-

nečného  svetla  spôsobuje  pred-
časné  starnutie  kože  či  dokonca 
rakovinu kože. Za tieto dve veci 
môže hlavne UV žiarenie, ktoré 
je  spolu  s  viditeľným  a  infra-
červeným  svetlom  prirodzenou 
zložkou  svetla.  Pred  slnečným 
žiarením  nás  čiastočne  chráni 
atmosféra (ktorá nás však chráni 
menej v dôsledku nedostatočnej 
ozónovej vrstvy), no hlavne opa-
ľovacie krémy – tie buď slnečné 
žiarenie  odrážajú,  alebo  vďaka 
chemickému  zloženiu  pohlcujú. 
A ešte posledné: Bez slnka by na 
zemi nebol žiaden život a dokon-
ca ani kyslík nie.

Viktor Závodský, 12 r. 

Prednáška:
Prečo je slnko naším priateľom, 
ale môže byť aj nepriateľom?
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V pondelok 18. júla 2016 sa na DUK uskutočnil workshop 
s TA3. Zúčastnilo sa na ňom 40 študentov. Mali sme  je-
dinečnú možnosť  nahliadnuť  do  ozajstnej  spravodajskej 
televízie.  Sprevádzal  nás  ňou manažér  redakcie  spravo-
dajstva Lukáš Grešš. Najprv  sme mohli vidieť prácu  re-
daktorov a strihačov. To ma zaujalo najviac – ako a koľko 
ľudí  sa  podieľa  na  jednej  reportáži.  Napríklad  reportér 
musí mať najprv dobrý nápad, potom musí osloviť kame-
ramana a strihača, ktorí však nemusia mať čas celý deň. 
Celá  televízia  má  len  jedno  štúdio,  no  zmenou  osvetle-
nia a presúvaním sa do rôznych kútov môže štúdio meniť 
vzhľad. V čase našej návštevy bol v TA3 aj minister škol-
stva Peter Plavčan, ktorému sme položili viacero otázok. 
Pred budovou sme mali možnosť vyskúšať si reportérsku 
prácu – urobiť anketu či rozhovor. Napokon sme priamo 
v štúdiu sledovali živé vysielanie. Myslím si, že pre všet-
kých študentov bol tento workshop veľkým zážitkom. J

Michal Drábek, 12 r.

V  utorok  19.júla  som  navštívil Army workshop.  Po Malackách 
a Nitre sme boli v útvare 13. mechanizovaného práporu Levice. 
Rozdelili nás do  skupín. Mojej  skupine vysvetlili,  ako pracovať 
s mapou, ako sa v nej orientovať, čo znamenajú určité symboly 
a ako rozpoznať terén. Na stanovisku RCHBO (radiačná, chemická 
a biologická ochrana) sme si vyskúšali plynovú masku, v ktorej sa 
mi ťažšie dýchalo. Prešli sme cez  „infikované prostredie“ a potom 
nám ukazovali prístroje na meranie radiácie a rozpoznávanie che-
mických látok. Najzaujímavejšie bolo asi stanovište mechanizova-
nej patroly, kde dobrovoľníkov pomaľovali vojenskými farbami. 
Navštívil nás aj minister obrany Peter Gajdoš. S profesio nálnymi 
vojakmi sme urobili aj obhliadku na vojenských nákladiakoch, kde 
sme predstierali streľbu na skupinu z iného stanovišťa. Vyskúšali 
sme si aj lezeckú stenu JAKUB, ktorá  bola veľmi zábavná. Videli 
sme aj vojenskú techniku, tanky a veľa zbraní. Zložiť zbraň je ťaž-
šie než si myslíte. Bohužiaľ, pre nedostatok času nám zrušili kurz 
sebaobrany. Tento Army workshop bol asi najlepší, aký som zažil 
a ja som  zažil spolu už tri!J

Peter Tomčík, 11 r.

  Foto: Peter Chvostek

Workshop s TA3

  Foto: Peter Chvostek
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Zaujímavosti

Vedci  z  delftskej  technologickej  univer-
zity  v  Holandsku  vynašli  unikátny  pa-
mäťový čip. Dokáže ukladať informácie 
na  500  krát menšom priestore  ako  dnes 
používané  pevné  disky.  Zakladá  sa  na 
teórii  uloženia  informácií  do  článkov 
s veľkos ťou niekoľkých atómov. Vedcom 
sa to podarilo pomocou riadkovacieho tu-
nelového mikroskopu  (hlavica  tohto ne-
optického mikroskopu je tvorená jednot-
livými atómami a meranie sa uskutočňuje 
elektricky  nabitým  hrotom).  Mikroskop 
dokáže nanášať aj  jednotlivé atómy. Pa-
mäťové bloky tvoria atómy chlóru, ktoré 
nemusia byť vždy na  rovnom podklade, 
pričom ako zvyčajný podklad sa používa 

medená  doštič-
ka. Zapisovanie 
na  čip  prebieha 
nanášaním ató-
mov na čip. Na 
niektoré  miesta 
sa  však  atóm 
nevloží a vznikne tak “diera“. Mikroskop 
pri  čítaní zistí pri diere polohu a odošle 
ju  do  akéhosi  sčítavacieho  strediska. 
Spočítaním niekoľkých rôzne uložených 
dier  v  stĺpci  vznikne  písmeno,  spočíta-
ním desiatok dier veta, atď.  Problémom 
je, že nejestvuje veľa malých a ľahkých 
zariadení,  ktoré  dokážu  nanášať  časti 
(doslova)  drobné  ako  atómy.  Čítanie  je 

rovnako ťažké –  je k  tomu potrebný  tu-
nelovací mikroskop. Je určený pre dáto-
vé centrá resp. servery. Mimochodom, na 
udržiavanie, zapisovanie a čítanie dát  je 
potrebné vákuum a veľmi nízke  teploty. 
Vynález sa preto pravdepodobne nebude 
používať v mobilných zariadeniach.

Tomáš Jurka, 14 r.

Pastelkami proti stresu!
Maľovanky pre dospelých tu boli vlastne 
vždy. No  po  tom,  čo  svetlo  sveta  uzre-
la knižka antistresových maľovaniek od 
Johanny Basfordovej, sa s nimi doslova 
roztrhlo vrece. Johannin úspech by chcel 
zažiť asi každý. Jej prvá kniha Tajomná 
záhrada sa dnes predáva po miliónoch 
a  jej druhá kniha podobného charakteru 
s  názvom Začarovaný  les  je  takisto  po-
pulárna. Autorka v súčasnosti pracuje už 
na tretej knihe. Poslanie jej kníh je rov-
naké  –  pastelkou  proti  stresu. Antistre-
sové maľovanky si obľúbili najmä ženy, 
pričom prvá knižka bola preložená až do 

14 jazykov. Tento druh antistresu podpo-
rujú aj psychológovia, lebo pri vyfarbo-

vaní  obrázkov  by  sme 
podľa výskumov nema-
li pociťovať žiadnu  inú 
emóciu  ako  radosť. No 
pre  niekoho  by  predsa 
len mohli  byť  aj maľo-
vanky  stresujúce.  Veď 
koho  by  potešilo  ziste-
nie,  že  nevie  poriadne 
vymaľovať ani len pred-
kreslený obrázok!? Mňa 
teda určite nie. J 

Anna Semková, 12 r.

  Foto: internet

Najstaršia gymnastka má 90 rokov
Veľa mladých ľudí kritizuje tých starších z rôznych dôvodov. Mladí 
majú veľmi často pocit, že starí už nič nedokážu. Avšak jeden z množ-
stva aktívnych seniorov nám ukazuje, že vek je iba číslo. Nemka Jo-
hanna Quaas je najstaršou gymnastkou na svete. 90ročná gymnastka 
každý deň s radosťou trénuje nielen na bradlách. V mladosti sa veno-
vala gymnastike, v tridsiatke ju zavesila na klinec a stala sa trénerkou. 
Ako 56ročná sa ku gymnastike vrátila aktívne a dnes je motiváciou 
pre veľa mladých i starších športovcov. Johanna odkazuje mladším 
generáciám, že  tajomstvo aktívnosti  je pohyb a že nikdy nie  je ne-
skoro začať sa hýbať. Myslím si, že jej odkaz je skutočne pravdivý 
a ak sa ním budeme riadiť, môžeme dokázať toľko, ako ona. Veď kto 
by nechcel byť v Guinnessovej knihe rekordov s takým titulom ako 
Johanna?

Rebecca Tobiášová, 14 r.

Dátové úložiská budúcnosti 

Ľudia behajú po 
meste a hľadajú 
pokémonov
Hra Pokémon Go sa odohráva v 
rozšírenej realite. Ide o to, že sa 
pohybujete na reálnom mieste 
na reálnej mape a ak sa vo va-
šej  blízkosti  nachádza  nejaký 
pokémon, váš mobil vás na  to 
upozorní. Následne ho musíte 
chytiť  do  Pokebalu  (loptička 
pre  uskladnenie  pokémona). 
Neskôr  ho  treba  vytrénovať, 
aby ste s ním mohli bojovať proti svojim priateľom. Kde pokémonov 
hľadať? Všade. Lesní pokémoni sa nachádzajú v lese, vodní sú pri ja-
zerách a riekach ...Táto hra sa dá stiahnuť ešte len niekoľko dní, ale už 
vznikajú problémy. Jedna žena našla namiesto vodného pokémona mŕt-
volu a zvýšil sa aj počet zrazených chodcov. Na Slovensku a v Česku je 
hra dostupná len cez tretie stránky, čo je trochu riskantné, ale do dvoch 
mesiacov by mala byť aj u nás. V Amerike má hra viac stiahnutí ako 
Tinder a očakávalo sa, že do 23.7. bude mať viac stiahnutí ako Twitter. 
Na trhu sa hodnota akcií Nintenda zvýšila až o 25% , čo je približne 11 
miliard dolárov. Pridáte sa aj vy k chytaniu pokémonov?

Viktor Špitalský, 13 r.

  Foto: internet

  Foto: internet

  Foto: internet
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Cestovanie, kultúra

Na Lefkáde sa mi páči
Na grécky ostrov Lefkáda sme cestovali  letecky, pričom ubytovanie nám zabezpečovala 
iná agentúra. V októbri 2015 bolo na ostrove zemetrasenie a niektoré pláže ako Egremni 
či Porto Katsiki boli vraj zničené. Náš taxikár nevedel trafiť do dedinky Katouna a do vily, 
v ktorej sme mali bývať. Na Lefkáde nie  je asi zvykom používať GPS. Tešil som sa na 
vilu a bazén, ktorý bol presne podľa mojich predstáv. Niekomu by možno nevyhovovalo 
ubytovanie vysoko v kopcoch, ale ja som si povedal, že pri stúpaní hore a potom zasa dole 
sa zo mňa stane svalnáč. J Preskúmali sme aj Lefkádu  mesto. V jednom opustenom dome 
sme videli veľa švábov, ktoré môj tatino nazval cikády. J Navštívili sme aj archeologické 
múzeum, boli sme v kláštore Frini, kúpali sme sa v mori na pláži Myli beach a boli sme 
aj na najširšej pláži Kathisma (foto). Baví ma tu aj jesť – Stifádo, musaka, gyros... Mňam.

Jakub Farkaš 12 r.

  Foto: Jakub Farkaš

  Foto: internet

Filmové tipy na leto
Dobrý spôsob ako sa v  lete schladiť  je  ísť do 
kina.  Za  dva  prázdninové  mesiace  príde  do 
kín dosť veľa noviniek. Tu sú niektoré z nich: 
nové  spracovanie klasiky Legenda o Tarzano-
vi, Krotitelia duchov (podľa zloženia tímu skôr 
krotiteľky), nórske fantasy Bosorkina dcéra, dve 
rodinné komédie Doba ľadová: Mamutí tresk a 
Tajný život maznáčikov, pokračovanie Star Tre-
ku – Cesta do neznáma. Upútavky k filmom sú 
dobré, tak dúfam, že stihnem pozrieť si aspoň 
niektorý z filmov.

Martin Poikáns, 11 r.

Mincovňa ako múzeum

Mincovňa, o ktorej chcem hovoriť,  sa na-
chádza  v  Liptovskom  Jáne.  V  múzeu  sa 
dozviete, ako taká minca vôbec vzniká. Aby 
vznikla minca, musel sa vyťažiť kov. V mú-
zeu  je  v  podzemí  vybudovaná  časť  bane, 
v ktorej sa môžete prejsť. V minulosti v ba-
niach  pracovali  deti  už  od  štyroch  rokov. 
Vtedy museli dospelí aj deti chodiť v bani 
bez topánok, bosí. Bane boli veľmi studené 
a baníkom veľakrát prácu komplikovala aj 
voda. Keď kov vyťažili, pokračoval ku ko-
váčovi. Kováč bol významným členom ko-

munity, lebo nerobil len podkovy pre kone 
a podobne, ale niekedy bol aj lekárom. Ve-
ľakrát liečil chorých chudobných a slúžil aj 
ako zubár, lebo svojimi kováčskymi nástroj-
mi dokázal vytrhnúť zub nielen deťom, ale 
aj dospelým. Ale vráťme sa k výrobe mincí. 
V múzeu je ukážka malej kováčskej dielne. 
Keď kováč ukoval mincu, bola ešte prázd-
na. Bolo treba na ňu raznicou vyraziť znak 
a jej hodnotu. V tejto mincovni  môžete zís-
kať mincu aj vy   len si ju musíte vydražiť. 
Ja s mojou rodinou sme si mincu vydražili 
za dve eurá.

Renátka Tomčíková, 9 r.
  Foto: internet

Termálne kúpaliská v okolí 
Bratislavy
Väčšina  ľudí  chodí  v  lete  za  kúpaním  až 
k moru. No keby ste  sa chceli okúpať a zá-
roveň  necestovať  stovky  kilometrov,  mož-
nosti  kúpania  sú  aj  na  Slovensku.  Mojou 
obľúbenou kategóriou sú termálne kúpaliská 
a aquaparky. Veľa  ich  je na  južnom Sloven-
sku  alebo  v  severnom Maďarsku. Mám  ich 
rád predovšetkým preto, lebo ponúkajú rôzne 
možnosti pre celú rodinu – niekto môže od-
počívať  v  teplom  termálnom  bazéne,  ďalší 
plávať v chladnejšom bazéne, či vyšantiť sa na toboganoch. V okolí Bratislavy sú termálne 
kúpaliská napríklad vo Veľkom Mederi, Dunajskej Strede, Horných Salibách, Diakovciach 
či Sládkovičove. Treba spomenúť aj vzdialenejšie, no významné Piešťany. Mojím obľú-
beným miestom  je kúpalisko Podhájska pri Nových Zámkoch, kde  je voda podobná  tej 
v Mŕtvom mori. Na maďarskej strane sú zasa blízkymi termálnymi kúpaliskami Moson-
magyaróvár, Lipót, Győr či Budapešť.

Michal Drábek, 12 r.

  Foto: internet

Slovensko svoje motýle 
chráni
Chránené motýle ako jasoň chocholavý má ble-
dohnedú farbu. V strednej Európe obýva najmä 
pahorkatiny a horské oblasti do 1500 metrov nad 
morom a na severe mokré lúky. Nevýhodou toh-
to motýľa je, že večer ho možno ľahko chytiť, 
pretože navečer má málo energie a nelieta. Jasoň 
chocholavý  sa  vyskytuje    na  Slovensku  iba  v 
mesiacoch máj a jún. Tomuto druhu sa nie veľmi 
darí. Aj preto je na Slovensku chránený. Očkán 
hruškový je takisto vysoko chránený motýľ. Je 
to najväčší nočný motýľ v strednej Európe. Jeho 
rozpätie krídel dosahuje až 15 centimetrov. Na 
Slovensku  je  pomerne  rozšírený. No  aj  tak  je 
chránený.

Oliver Czanik, 10 r.
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Lukostreľba - netradičný šport 
Takmer každý z nás  rád  robí alebo aspoň 
sleduje nejaký  šport. Šport,  o ktorom bu-
dem písať, možno ani nepoznáte. Je to lu-
kostreľba.  Je  zaradená  medzi  olympijské 
športy a vôbec nie  je  tak  jednoduchá ako 
vyzerá.  Pri  tomto  športe  je  dôležitá  pres-
nosť,  sústredenosť,  ale  i  sila  rúk.  Strelci 
používajú niekoľko typov lukov, napríklad 
holý luk, ktorý je bez doplnkov, olympijský 
so  zameriavačom  a  stabilizátorom,  dlhý 
a kladkový  luk, ktorý  je najsilnejší. Luky 
sa delia tiež podľa materiálu, z ktorého sú 

vyrobené  a  aj  podľa  ich  sily.  Taktiež  ne-
smiete zabudnúť na správnu tetivu a šípy. 
V dnešných  časoch  sú  luky  z moderných 
materiálov,  no  kedysi  dávnejšie  neboli 
z ničoho iného ako z dreva. Lukostreľba je 
veľmi starý šport a od svojej historickej po-
doby sa líši hlavne tým, že sa strieľa len do 
terčov  a  nie  do  zvierat  alebo nepriateľov. 
Niektoré súťaže však prebiehajú vo voľnej 
prírode  a  vtedy  sa  strieľa  na  3D  makety 
zvierat namiesto obyčajných terčov. 

Viktor Závodský, 12 r.
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Sagan hodil bicykel 
a vyhral
Dňa  25.7.2016  sa  konala  ďalšia  etapa  na 
Tour de France, ktorú náš Peter Sagan, jaz-
dec tímu Tinkoff, vyhral. Vyhral o milimetre 
po predvedení nádherného kúsku, ktorému 
sa hovorí  hodený bicykel. Cieľ danej etapy 
bol  vo  švajčiarskom hlavnom meste Bern. 
Sagan sa najprv necítil ako víťaz, lebo všet-
ko nasvedčovalo tomu, že vyhral Alexander 
Kristoff  z  tímu Kaťuša. Nakoniec  sa Peťo 
mohol  radovať  z  triumfu  –  jeho  víťazstvo 
potvrdila  cieľová  fotografia.  Petra  a  jeho 
fanúšikov určite potešilo aj  to, že si udržal 
zelený dres  a  ešte  zvýšil  svoj náskok pred 
súpermi. Na tejto etape, keďže bola najbliš-
šie  k  slovenským  hraniciam,  bolo  doteraz 
najviac  slovenských  fanúšikov,  ktorí  hnali 
Peťa do cieľa.

Viktor Špitalský, 13 r.

  Foto: internet


