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Na prednáške nám povedali, že oči si treba pred slnkom chrániť. J

Editoriál

Vplyv PC hier na ľudí
Počítačové hry hrajú deti, dospelí, aj seniori. Najmä však tínejdžeri. Hry sú rôznorodé – akčné,
strategické, športové, logické,
simulátory, či jednoduché hry do

mobilu. Pri takom množstve niet
pochýb, že hry majú na nás vplyv.
Dobrý i zlý. Dobrý vplyv môžu
mať podľa výskumov niektoré
PC hry na hráčov s Downovým
syndrómom. Správna PC hra znamená pre nich relax. Hry môžu
rozvíjať aj logické myslenie. Ja
obľubujem zväčša strategické PC
hry, v ktorých človek musí robiť
rozhodnutia, ktoré neskôr vplývajú na ďalší priebeh hry. To sa
deje aj v reálnom živote. PC hry
však môžu mať aj zlý vplyv. Vedci skúmali vplyv bojových a agresívnych hier na deti. Ak hráči
prehrali, mohli svojmu súperovi
pustiť zlý, extrémne hlasný zvuk.
Netušili, že hrajú proti počítaču.

Deti, ktoré hrali agresívne hry,
pustili svojmu „súperovi“ tento
zvuk niekoľkokrát častejšie ako
deti, ktoré hrali iné typy hier. To
potvrdilo nebezpečenstvo narastania agresivity u hráčov „bojoviek“. Navyše, vzniká aj paradox
– v školách sa deti učia, že vojna
je strašná vec. No doma potom
hrajú pre zábavu vojnové hry. To
pochopiteľne pôsobí chaos pri
vytváraní si hodnôt v reálnom
živote. Za ďalší negatívny vplyv
možno považovať aj častú detskú
vetu: „Nemám dobrý mobil! Zasa
budú mať tú hru všetci okrem
mňa!“ Ak teda PC hry začali zasahovať aj do sociálnych vzťahov, je to riziko, ktoré sa nedá

prehliadnuť. Podobným rizikom
je, keď človek trávi hraním PC
hier veľa času a zabúda na svoje
povinnosti či iné aktivity. Takýto
stav môže prejsť až do závislosti.
A ešte jedna vec na zamyslenie.
Niektorí ľudia si kúpia simulátor
starostlivosti o psa. Pritom im
na dvere škriabe reálny hladný
domáci miláčik, ktorý potrebuje
ísť von. Alebo si kúpia PC hru,
v ktorej hrajú futbal, namiesto
toho, aby si ho naozaj zahrali. J
Záver? PC hry vo všeobecnosti
nie sú zlé. No treba brať ohľad
na správny výber a nezabudnúť
na ľudovú múdrosť, že všetkého
veľa škodí.
Michal Drábek, 12 r.

Hillary, alebo Donald? / Ihrisko - miesto zábavy i nebezpečenstva / Windovs 10 nepoužiteľný systém? / Slovenky sú šieste najvyššie / Jedzte, pite, ale nežuvajte /
V medvedej štôlni pracovali aj deti / Fly joga posilní telo aj ducha

Spravodajstvo
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Otázka pre

Prof. RNDr. Vladimíra Iru,
CSc. z Geografického
ústavu SAV, ktorý prednáša na tému Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase?
Na akú otázku ste hľadali odpoveď, keď ste boli dieťa?
Ako dieťa, najmä keď som nevedel zaspať, som si kládol
veľké množstvo otázok. Bolo
to obdobie zložitých 50. rokov,
keď sa mnohí v našej spoločnosti stretávali s rôznymi prejavmi nespravodlivosti. A tak sa
často napríklad vynárala otázka:
Prečo slušní, čestní, dobroprajní
a múdri ľudia nemôžu robiť prácu, ktorú majú radi?
Na akú otázku hľadáte odpoveď dnes?
V ostatných rokoch sa vo výskume zaoberám geografickými
(priestorovými) pohľadmi na
kvalitu života. V tejto súvislosti si často kladiem otázku: Ako
prežiť kvalitným spôsobom
zvyšok života? Predpokladám,
že zmysluplný a kvalitný život
sa spája s pozitívnymi hodnotami akými sú radosť, vďačnosť,
láska, nádej, vnútorný pokoj
a podobne.

Naša anketa
Ste študentmi DUK, niektorí
pracujete aj v Novinách DUK,
navštevujete workshopy, populárny je aj letný tábor v Planinke.
A stíhate ešte aj letnú dovolenku
s rodičmi. Vieme to, lebo sme vám
položili otázku:
Ideš tento rok na dovolenku
s rodičmi či príbuznými?
a/ ÁNO: 65 detí
b/ NIE: 24 detí
c/ Už som bol/a: 42 detí
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Festival der Spätantike
Ak vás nebaví o histórií iba čítať, ale chceli by ste ju zažiť aj
na vlastnej koži, potom je pre vás
Festival der Spätantike v Carnuntume v Rakúsku (len 25 kilometrov od Bratislavy) ten pravý.
Bude sa konať 4. - 7. augusta.
Každodenný život nám priblíži

viac než stovka hercov v dobových kostýmoch. Máte možnosť
zažiť jedinečnú atmosféru Rímskej ríše v štvrtom storočí. Okrem
iných zaujímavostí uvidíte aj
to, ako vyzerali pouličné hádky,
krčmové bitky či svadba a nočné
pochody s fakľami v tých časoch.

Atmosféra vás vtiahne a napokon
sa aj vy sami stanete súčasťou
Rímskeho impéria v čase neskorej antiky.
Karolína Kováčiková, 14 r.

Havária vodovodu
vo Vrakuni

Foto: internet

Hillary, alebo Donald?
V USA sa boj o prezidentské
kreslo od minulého týždňa
odohráva už len medzi dvoma
kandidátmi. Za Demokratickú
stranu je to Hillary Clintonová a za republikánov Donald
Trump. Hillary Clintonová
(69) bola ministerka zahraničných vecí v Obamovej administratíve, pričom jej manžel
Bill je dvojnásobný prezident
USA. Ak sa Hillary stane prezidentkou, stane sa tak prvýkrát
v histórii USA, že si do prezidentského kresla zasadne žena.

Donald Trump (70) je predsedom a generálnym riaditeľom
Trump Orgnization, firmy zaoberajúcej sa nehnuteľnosťami.
Donald Trump je známy svojím nevyberaným prejavom,
vulgárnosťou a nenávisťou ku
všetkému ,,neamerickému“.
No jeho tretia manželka v poradí je Slovinka, ktorá emigrovala do USA pred 20-timi rokmi
a ešte stále sa nenaučila dobre
po anglicky.
Oliver Czanik, 10 r.

Pred týždňom, v utorok v noci
(26.7.) došlo v bratislavskej
mestskej časti Vrakuňa k havárii
vodovodu. Haváriu spôsobilo poškodené potrubie, pričom voda z
neho zaplavila časť Železničnej
ulice. To spôsobilo komplikácie
miestnym obyvateľom, aj cestnej
premávke. Hasiči vodu odčerpali
do Malého Dunaja. Bratislavská
vodárenská spoločnosť (BVS)
chcela obyvateľom Vrakune
pomôcť cisternami s vodou, no
podľa jej hovorcu potom, čo zistili, aká je situácia, usúdili, že to
nebude potrebné. Nehodu polícia
a hasiči odstránili už v noci, ráno
na druhý deň už boli cesty prejazdné a voda odčerpaná.
Anna Semková, 12 r.

Vtip
Babka číta vnučke rozprávku o
Červenej čiapočke a potom hovorí: „Ak budeš zlá, zje ťa vlk.“
Na to jej vnučka odpovie: „Babka, nezabúdaj, kto išiel do vlčieho
žalúdka prvý!“

Foto: Peter Chvostek
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Ihrisko – miesto zábavy
i nebezpečenstva

Prednáška:
Prečo je jeseň farebná?
Minulú stredu sme mali prednášku s profesorom Dr. Helge
Ewersom z berlínskej univerzity
na tému Prečo je jeseň farebná.
Profesor Ewers nám veľmi zrozumiteľným spôsobom vysvetlil
všetko o farbách spektra, aj o
odraze či pohlcovaní svetla objektmi. Jednoduchosť prednášky
sa mi páčila. Profesor prešiel od
vysvetľovania funkcie a vlastností svetla cez funkcie oka až
k farebnosti listov. Zistili sme
teda, prečo je jeseň farebná. Stáva sa tak, pretože sa z listov na
jeseň stratí zelené farbivo. Fotosyntéza prebieha len cez leto
a to preto, lebo je veľa slnečného

svetla a preto, lebo v tomto ročnom období sa rastliny potrebujú
rozmnožovať. V listoch po lete
zostanú iné farby a tie vidíme.
Profesor Ewers používal veľmi
jednoduchú angličtinu (až na
pár nutných cudzích výrazov)
a keďže sa učím po anglicky
už osem rokov, porozumel som
takmer všetkému. Prekladateľka
bola potrebná v podstate len pri
nemeckých otázkach a odpovediach, pretože z nemčiny som
porozumel len málo a asi nie
som jediný. J Ocenil by som
aj ďalšie prednášky podobného
druhu.
Tomáš Jurka, 14 r.

Na ihrisku by sa mali deti cítiť bezpečne, ale nie vždy
je to tak. O mnohých detských ihriskách si aj odborníci
myslia, že bezpečné nie sú. Miest úrazu môže byť viac.
Napríklad dopadové plochy. Tvrdé kamienky, tenučká
vrstva kôry či nebodaj betón určite nie sú dobrou dopadovou plochou. Tá má byť primerane mäkká a hrubá, aby
v prípade pádu zmiernila náraz. Otestovať na vlastnej koži
si môžete aj šmýkačky. Potom, ako sa dieťa šmykne dole,
by malo zostať sedieť, nie spadnúť na zadok. Medzi technické problémy patrí aj stav preliezačiek – tie sú často
prehnité, polámané a nestabilné. V neposlednom rade je tu
problém, ktorý bežným okom ani nevidieť – stav piesku.
Špina, výkaly najmä od mačiek, baktérie... to všetko nájdete v piesku, ktorý si malé deti neraz dajú aj do úst. Prečo
tieto problémy vlastne sú? Možno, že niektorí majitelia
ihrísk o nich nevedia, no pravdepodobnejšie je, že im je to
jedno. Alebo niektoré ihriská sú vraj „nikoho“, čo, samozrejme, nie je pravda. Každé ihrisko niekomu patrí – či už
mestu, mestskej časti, alebo súkromníkovi či firme.
Michal Drábek, 12 r.

Elektromobily – nielen ekologicky výhodné autá
Foto: internet

Elektromobily sú v dnešných časoch na
Slovensku pomerne unikátne. No nie
sú to len autá pre ekológov. Elektrické
autá stoja síce oveľa viac ako štandardné
a cenou sa dokonca približujú až k luxusným limuzínam, no majú aj svoje
výhody. Napríklad, nie sú to autá len
do mestskej prevádzky. Drahšie modely dosahujú dojazd až 400 kilometrov
(vďaka výskumu sa stále zvyšuje), čo
v porovnaní so štandardnými autami vôbec nie je zlé. Ich maximálna rýchlosť je
až 250 km/h, čo je takisto porovnateľné
s obyčajnými autami. Nie všetky modely sú malé, do niektorých väčších rodinných typov sa vojde aj sedem osôb. Čo
sa týka veľkosti motora – samotná pohonná jednotka je veľká asi ako melón.
Obrovský je teda predný aj zadný kufor.
Podľa americkej štúdie sú elektromobi-

ly pri porovnaní ročných nákladov trojnásobne lacnejšie oproti priemernému
americkému rodinnému autu. Jediné, čo
ľudí veľmi trápi, je ich vysoká nákupná
cena a nabíjanie. Nabíjať sa nedá všade
a nabíjanie cez obyčajnú zásuvku môže
trvať aj celý deň. Návratnosť elektrické-

ho auta ako investície taktiež nie je vysoká, podľa prepočtov by to na slovenský cestách bolo až 60 rokov. Ale aj tak
si myslím, že elektromobily sú skvelé
autá. Zatiaľ asi len pre bohatších.
Tomáš Jurka, 14 r.
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Komunikačno-debatný workshop

Foto: Peter Chvostek

Workshop v NBS

Minulý týždeň som sa zúčastnil na workshope v Národnej banke Slovenska. Je to najvyššia budova v Bratislave. Má 33 poschodí a je z nej
krásny výhľad na celú Bratislavu. Keď sme sa pokochali výhľadom,
v hale na medziposchodí sme sa hrali hru na rôzne témy o financiách.
Bol som v tíme Bankári a skončili sme na 1. mieste. J Niečo sme sa
dozvedeli aj o histórii Európskej únie. Dozvedeli sme sa aj to, že bankovky sú z bavlny, nie z papiera a ukázali nám, ako sa zisťuje, či sú
bankovky pravé. Videli sme aj niektoré historické mince a bankovky.
Nakoniec sme si mohli vyraziť vlastnú mincu. Aj keď sme Národnú
banku Slovenska neprešli celú, bol som veľmi spokojný. Musím povedať, že DUK robí fakt super workshopy.
Matúš Kordoš, 9 r.

Ak sa chcete naučiť lepšie argumentovať, komunikačno-debatný
workshop bol tým správnym miestom. Bol minulý týždeň a veľmi sa
mi páčil. Hrali sme skvelé hry a pritom sme sa dosť naučili. Hrali
sme napríklad hru balón. Všetky deti boli v lietajúcom balóne, ktorý
bol veľmi ťažký, a preto každé kolo mal z neho niekto odísť, aby
balón vzlietol. Každý mal byť nejaké zviera a potom mal argumentovať, prečo by mal v balóne zostať práve on. Bola to zábavná hra. Potom sme sa rozprávali a debatovali o tom, či je kniha lepšia ako film
a o tom, či je mesto lepšie ako dedina. Hrali sme sa aj hru súdna sieň.
V tejto hre bola téma, či by mohol už 15-ročný človek voliť, pričom
jedna skupina s tým mala súhlasiť a druhá skupina nesúhlasiť. Podľa
toho, koľko detí bolo v skupine, toľko argumentov si mali pripraviť.
Potom mali svoje argumenty obhájiť pred porotou. Naučili sme sa
správne argumentovať pomocou hier a to sa mi páčilo.
Hannah Hirnerová, 10 r.
Foto: internet

Reklamy mi idú na nervy

Windows 10 – nepoužiteľný systém?
Aký máte názor na Windows 10, ktorý je na
scéne práve rok? Obľúbili ste si ho, alebo sa
ho snažíte zbaviť? Technologickí nadšenci
hodnotia Windows 7 ako dobrý, a naopak
novšiu verziu Windows 8 za nie až taký
vydarený. Podľa fanúšikov je skvelá taká
kombinácia systému, aby sa hodil pre mobil,
tablet aj počítač. Ale koľko zariadení 2 v 1 sa
používa na Slovensku? Napríklad, ja používam PC (ako asi väčšina užívateľov) a režim
pre tablety je pre Windows 10 nepoužiteľný.
Tak načo tam vôbec je!? Najnovšia 10-ka
o vás navyše zbiera veľa informácií, doslova o každom vašom kliknutí alebo ťuknutí
do klávesnice. Podľa expertov to nie je najstrana 4

lepšie zabezpečený systém, o čom svedčí aj
zdvojnásobenie peňažnej odmeny za nájdenie
bezpečnostnej chyby vo Windowse 10. Čo
vlastne od operačného systému chceme my,
užívatelia? Určite chceme, aby bol bezpečný,
aby nezbieral osobné informácie a aby bol
použiteľný aj pre aplikácie. Čo sa týka hier,
výkonnosť Windows 10 je lepšia, ale kompatibilita k ničomu. Osobne nepoznám človeka,
ktorý by nemal problém s najnovšou verziou
Windowsu. Mňa najviac nahnevalo, keď som
si kúpil počítač s Windowsom 10, a nemohol
som si ho preinštalovať na osmičku.
Tomáš Jurka, 14 r.

Kam sa len dnes pozriete, samé reklamy.
V televízií, v rozhlase, na reklamných paneloch. No nech už sú reklamy kdekoľvek, nikde nebijú do očí tak, ako práve v televízii.
A úplne najhoršie je to s ich umiestnením vo
filmoch. Častokrát sa pri nich zdá čas nekonečný - kým skončia, už ani nevieme, čo sa
naposledy vo filme udialo. A navyše niektoré
z reklám sa snažia byť umelo humorné, čo je
dosť hrozné. Povedala by som, že reklamy
sú úplne zbytočné, ale nie je to tak. Pravda je
taká, že týmto spôsobom si televízie zarábajú.
Ja mám však pocit, že reklamami televízia divákov skôr odháňa, než priťahuje k obrazovke. Rozhodne by teda neuškodilo zmierniť
dávku reklám, aj ich rozloženie v programe.
A čo sa týka reklamy umiestnenej do stredu
hlavných večerných správ, tú by som vyhodila úplne. Práve tá mi lezie na nervy najviac.
Anna Semková, 12 r.

Súťaž

Buď „cool“, buď finančne gramotný

Súťaž s Kooperativou
o bezplatný pobyt v škole prírody Planinka 2017 a bezplatné štúdium na DUK 2017
V Tvojom veku je prirodzené, že si gramotný. Vieš písať, čítať,
počítať. Vďaka týmto zručnostiam môžeš študovať, vyhrávať
vedomostné súťaže, rozvíjať svoje schopnosti smerom, ktorý Ťa
zaujíma. Možno si už teraz plánuješ  svoju budúcnosť, vysnívané
povolanie a život podľa vlastných predstáv. Tešíš sa, že si budeš
môcť kúpiť všetko, čo budeš potrebovať a nebudeš si musieť
pýtať povolenie a peniaze od rodičov. 
Aby si mohol svoje sny naplno žiť, potrebuješ okrem zdravia aj
peniaze. Bez nich to v dnešnom svete nejde. Do života ich zaviedli

približne pred 2 500 rokmi obchodníci v Mezopotámii a zatiaľ
nikto nevymyslel lepší systém, ako získať to, čo práve potrebuje.
Peniaze sú teda aj dnes výmenným prostriedkom pri obchodovaní
s jednoznačnou hodnotou. Preto sa cena všetkých tovarov
a služieb v civilizovanom svete vyjadruje práve peniazmi. Každý
z nás by mal vedieť, ako s peniazmi zaobchádzať – len tak sa
vyhne finančným problémom. Schopnosť alebo umenie narábať
správne čiže efektívne so svojimi peniazmi sa nazýva finančná
gramotnosť.

Byť finančne gramotný znamená:
• Vedieť si zostaviť svoj vlastný mesačný aj ročný rozpočet, rozoznávať finančné riziká.
• Vedieť zarábať peniaze a postupne zvyšovať výšku zárobku, ale aj výšku nasporenej rezervy.
• Vedieť, kam ukladať finančnú rezervu tak, aby nestratila svoju hodnotu. Teda, aby si si aj za 10
rokov mohol kúpiť za uložené peniaze to isté, ako v čase, keď si rezervu tvoril.
• Vedieť včas plniť svoje finančné záväzky (platiť účty, poistky, poplatky a pod.).
• Zveľaďovať svoj majetok a vedieť, ako ho správne poistiť.
• Poznať dôležitosť a význam životného a úrazového poistenia v bežnom živote.
• Poznať dôležitosť a význam poistenia bývania napríklad proti požiaru, víchrici, potope alebo
krádeži.
• Vedieť sa orientovať v oblasti finančných inštitúcií a ich produktov (Národná banka Slovenska,
banky, poisťovne a podobne.)
Vzdelanie

Zárobok	

Správne hospodárenie

Finančná nezávislosť a istota

Súťažná otázka:

Aký spôsob obchodovania používali naši predkovia pred zavedením peňazí?
Odpovede očakávame do piatka 5. 8. do 12,00h na mailovej adrese tanavesela8@gmail.
com Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch študentov, ktorým Kooperativa
zaplatí v roku 2017 pobyt v škole v prírode na Planinke a zároveň vylosujeme
ďalších troch, ktorých zápisné na štúdium v budúcom lete takisto zaplatí
Kooperativa. Kto odmenu získa, sa dozviete v predposlednom, 8. čísle Novín DUK.
Mená šťastných výhercov zaznejú aj na slávnostnej promócii, pričom správnu odpoveď
na otázku a mená vyžrebovaných študentov  nájdete aj na webovej stránke DUK v sekcii
Noviny.
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Zaujímavosti

Slovenky sú
šieste
najvyššie

Foto: internet

Rolls –Royce vision next 100
Automobilka Rolls Royce patrí takisto ako Mini pod automobilku
BMW. Firma nedávno zverejnila koncept auta budúcnosti BMW
vision next. Rolls Royce takisto predstavil koncept limuzíny budúcnosti. Auto je 5,9 metra dlhé a 1,6 metra vysoké. Predná maska má
podobu súčasných vozov automobilky a soška na kapote je zo skla.
Limuzínu poháňajú dva elektromotory - jeden vzadu a jeden vpredu.
Dvere sa otvárajú smerom hore a kolesá sú spolovice zakryté karosériou. Vnútri je kožená sedačka, koberec z ručne tkaného hodvábu,
drevené obloženie a namiesto palubnej dosky veľký interaktívny displej. Batožinový priestor je na boku auta. Jazda spočíva v tom, že si
sadnete na gauč a poviete počítaču, kam sa chcete odviezť. Ak by ste
sa cestou nudili, môžete si pozrieť film alebo si zahrať pretekárske hry
na hernej konzole. Operačný systém auta je umelá inteligencia, ktorá
sa učí, čo máte radi, aké reštaurácie máte radi – vyjde vám v ústrety
ešte skôr, ako poviete. Bohužiaľ táto limuzína sa na trh asi nikdy nedostane, je to naozaj len koncept. J
Peter Tomčík, 11 r.

Vedci z Londýnskej kráľovskej univerzity zostavili rebríček najvyšších
mužov a žien na svete.
Slovenky sa umiestnili
na šiestom mieste, o dve
miesta nižšie ako ženy
zo susedného Česka. Za
najvyššie sú považované
ženy Lotyšska s priemernou výškou 170 centimetrov. Najnižšími ženami
sú ženy Guatemaly. ČesFoto: internet
ká republika bodovala aj
medzi najvyššími mužmi,
umiestnili sa na desiatom mieste. Slováci sa do prvej desiatky nedostali, na jej čele však boli Holanďania s priemernou výškou 183 centimetrov. Na opačnom konci boli muži Východného Timoru (juhovýchodná
Ázia). V oboch prípadoch najnižších ľudí bola výška v priemere okolo
150 centimetrov. Vedci si myslia, že vyšší ľudia sa tešia lepšiemu zdraviu, žijú dlhšie a majú nižšie riziko srdcových infarktov. Na to, či je to
však naozaj tak, ešte nemáme dosť výskumov.
P.S. Naša tenistka Daniela Hantuchová má1,81m a Magdaléna Rybáriková má 1,80m. Možno aj ony zlepšujú náš výškový priemer. 
Anna Semková, 12 r.

Kde sa dajú kúpiť peniaze za peniaze...
V Národnej banke Slovenska si môžete vymeniť staré slovenské koruny za eurá alebo poškodené eurá za tie v dobrom stave. V NBS aj aj jedna špeciálna možnosť – dajú sa tam
zameniť obyčajné 2€ mince za pamätné. Pamätné euromince sa razia len pri osobitných príležitostiach. Ja som si napríklad vymenil obyčajné mince za pamätné vyrazené pri príležitosti
predsedníctva Slovenska v Rade EÚ alebo aj k výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na
Slovensko. Ak si chcete 2€ vymeniť aj vy, príďte do NBS od pondelka do piatka v čase od
7,30h do 12,00h a spýtajte sa na recepcii, kde vás informujú. Alebo sa skúste niekedy pozrieť na
tzv. národnú stranu euromincí, možno budete mať šťastie. J
Michal Drábek, 12 r.

Jedzte, pite, ale nežuvajte
Singapur je mestský štát v juhovýchodnej
Ázii (rozloha 719 km2), kde asi ťažko na
ulici stúpite na žuvačku. Prečo? V Singapure
je zákaz dovážať a vraj aj predávať žuvačky.
Tie si môžete kúpiť iba na lekársky predpis
na liečebné účely. Ak aj náhodou žuvačku
tajne doveziete a vypľujete ju na ulici, dostane pokutu 1000
singapurských dolárov (668€). Zákaz platí od roku 1992.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa totiž v Singapure rozmohol „žuvačkový“ vandalizmus. Rozžuvané žuvačky boli všade - na chodníkoch, uliciach, polepené vo vlakoch
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a dali sa nájsť aj v poštových schránkach. Nám to môže pripadať zvláštne a prísne, ale ani odlepiť žuvačku z topánky nie je
jednoduché. Ak by ste sa teda vybrali do Singapuru, žuvačky
nechajte doma.
Martin Poikáns, 11 r.
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Kto nevidel Big Ben, nebol v Londýne
Ak pôjdete toto leto do Londýna, nezabudnite navštíviť britský Parlament a Big Ben. Turisti hovoria, že kto nevidel hodiny Big Ben, akoby
ani nebol v Londýne. Londýnčania zasa hovoria, že kto počuje zvony
Big Benu zo svojho bydliska, ten je pravý Londýnčan. Raz sa stalo,
že hodiny na Nový rok zazvonili o 10 minút neskôr, ako mali, pretože zvonicu pokrýval ťažký sneh. Zvony Big Benu spolu vážia 13 ton.
Pred hodinami sa nachádza aj malý park, kde sú umiestnené sochy politikov, ktorí navštívili Londýn. Okrem vojnového
premiéra Veľkej Británie
Winstona Churchilla je tam
aj socha amerického prezidenta Abrahama Lincolna,
duchovného vodcu za oslobodenie Indie Máhatmu
Gandhího a ďalších.
Foto: internet
Oliver Czanik, 10 r.

Cestovanie, kultúra
Autor: Jakub Farkaš, 12 r.

Kukura

Foto: internet

Chorvátsko – Mošćenička Draga
Ja a moja rodina sme boli na dovolenke v Chorvátsku v Moščeničke Draga, ktorá sa nachádza
pod svahmi pohoria Učka. Je to malé letovisko, pričom najbližšie mesto je Opatija Bolo nám
tam veľmi dobre. Ubytovanie sme mali asi 5 kilometrov od pláže, ale nám to nevadilo. Na pláž
sme chodili autom a vôbec to netrvalo dlho Ulička však bola taká úzka, že keď sme niekoho
stretli v protismere, jedno z áut muselo cúvať. Našťastie sme bývali hore na kopci, kde veľa
ľudí nebývalo. Takže sa stalo, že sme sa len zriedka s nejakým autom stretli. V zákrutách sa
tam trúbi, aby ten druhý šofér vedel, že za zákrutou je auto. My chodíme do Chorvátska skoro
každý rok. Na mieste, kde sme boli teraz, sa mi páčilo asi najviac. Nechodíme s cestovnou
kanceláriou. Dohodneme si niekde ubytovanie, prídeme tam a hotovo! Niekedy bývajú na
mori veľké vlny, ale mne sa to páči. Ráno sme chodievali na pláž skôr a trochu sme sa po nej
poprechádzali. Bolo to príjemné. Táto dovolenka sa mi veľmi páčila. J
Renátka Tomčíková, 9 r.

3. miesto v súťaži Bratislava, moje mesto 2015.

Foto: internet

V Medvedej štôlni pracovali aj deti
Medvedia štôlňa sa nachádza v Žiarskej doline, na južnej strane Západných Tatier pri Liptovskom
Mikuláši. Štôlňa pravdepodobne vznikla v roku 1811, lebo v obci Žiar skoršiu zmienku nemajú .
Štôlňa je dlhá 550 m, ale sprístupnených je len 400m, hlboká je okolo 8 metrov. Vstup je každú pol
hodinu. V štôlni vám sprievodca vysvetlí, kto boli ,,permoníci“ a povedia vám niečo aj o banských
lampách. Predstavte si, že kedysi v bani pracovali chlapci už od 4 rokov (tí robili len ľahkú robotu),
ale ako 10 a 11-roční už museli pracovať ako dospelí. Dožívali sa preto len 37 až 40 rokov. V štôlni
som si mohol vyskúšať váhu fúrika plného kameňov - ja by som s takým nákladom teda nevydržal
chodiť celý deň. Žiarska dolina a Medvedia štôlňa môže byť krásny rodinný výlet, ktorý odporúčam
zažiť. Nebudete tam musieť pracovať. J
Peter Tomčík, 11 r.

Starý bunker na Železnej studničke

Foto: internet

S kamarátmi Alexom a Jakubom sme
na Železnej studničke pri mlyne Klopáči našli bunker z 2. svetovej vojny.
Bolo na ňom veľa lístia, preto ho skoro
vôbec nebolo vidieť. Bunker mal dva
vchody, no jeden bol takmer úplne zasypaný hlinou. Vo vchode neboli dvere, takže sme mohli vojsť dnu. Vnútri
bola tma a čo ma veľmi prekvapilo, na
jednej rímse dohorievalo zopár sviečok. Nenašli sme tam žiadne stopy po
vojne alebo ľuďoch, iba jedného mŕt-

veho potkana. Vzduch tam bol málo
okysličený, takže sme po chvíli museli vyjsť von. Bunker bol zapustený
do zeme a oba vchody sa nachádzali
v jamách. Mal kamenné steny a jedno
malé okienko nad zasypaným vchodom. Bunker našli aj stavbári a rekonštruujú ho, takže doňho nemôžem
chodiť. No rekonštrukcia by sa mala
ešte tento rok skončiť a ja som veľmi
zvedavý, ako ten bunker opravia.
Matúš Kordoš, 9 r.
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Šport

Foto: internet

Poznáte HIIT?

Foto: internet

Fly joga posilní telo aj ducha
Fly joga je ďalšie z netradičných cvičení,
ktoré by ste si len podľa názvu možno ani
nevedeli predstaviť. Fly joga je totiž cvičenie jogy vo vzduchu pomocou plachty.
Je kombináciou cvičení prevzatých z jogy,
pilatesu, gymnastiky a akrobacie. Napomáha nielen telu, ale aj duchu. Pomáha nám
byť pohyblivejšími a flexibilnejšími, ale aj
vyrovnanejšími. Na plachte sa dá cvičiť akrobacia alebo posilňovanie. Je vhodné pre
ľudí každého veku, samozrejme, pokiaľ
nemajú vážnejšie zdravotné obmedzenia.

Keď sa rozhodnete začať cvičiť fly jogu,
radosť vám nebude robiť len samotné cvičenie, ale aj zistenie, ako posúvate svoje
hranice neustále ďalej. Pri svojom prvom
tréningu som zistila aj to, že pre niektorých
to musí byť ťažké a stáť ich veľa odhodlania, aby sa obrátili dole hlavou a cvičili v takejto nezvyčajnej polohe. Napriek
tomu, že mám za sebou len zopár tréningov, je pre mňa zábava cvičiť fly jogu.
Rebecca Tobiášová, 14 r.

GENERÁLNY PARTNER DUK

Poznáte HIIT? HIIT znamená High Intensity Interval Training, v preklade vysoko
intenzívny intervalový tréning. Tento druh
cvičenia je medzi dospelými veľmi populárny. Pre menšie deti nie je vhodný, ale
tínejdžeri ho už môžu cvičiť, pokiaľ budú
dodržiavať pravidlá a načúvať svojmu telu.
Cvičenie podporuje kardiovaskulárny systém, pomáha redukovať telesný tuk, vyrysovať postavu a posilniť svaly. Keďže je to
kardio cvičenie, zlepšuje aj kondíciu. Hoci
mám po každom tréningu pocit, že umriem
od únavy a že som vypotila litre potu, zúčastňujem sa ho pravidelne a cítim, že mi pri
všetkých ostatných športoch veľmi pomáha.
Určite ho odporúčam aktívnym športovcom,
ale aj všetkým tým, ktorí chcú pocítiť, čo
znamená pri tréningu ,,makať“.
Rebecca Tobiášová, 14 r.
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