
Ľudia sa nerodia dobrí alebo 
zlí. To rodina, prostredie, ško-
la, politické a sociálne pomery 
ich formujú a robia z nich je-
dinečné ľudské bytosti. Také, 
ktoré si uvedomujú, čiastočne 
uvedomujú, alebo vôbec ne-
uvedomujú svoju zodpoved-
nosť za seba, za rodinu, za svo-
je okolie, za svoju krajinu, za 
svet. V dnešnom bezkontakt-
nom a ignorantskom svete sa 
môžeme dopočuť zo správ aj 
to, ako sa so zodpovednosťou 
ľudia pohrávajú a aké to má, či 
bude mať následky. 
Rád by som však poukázal 
nielen na ekologické katastro-
fy, ktoré nás určite čakajú, 
kým nezačneme byť zodpo-

vednejšími, ale aj na tie sociál-
no-morálne. Tak, ako sú ro-
dičia zodpovední za dieťa, za 
to, čo mu hovoria a za to, ako 
ho vychovávajú, veľkú morál-
nu zodpovednosť má aj kaž-
dý z nás. Ani my deti nie sme 
zodpovedné len za seba. Či už 
sú to maličkosti, ako napríklad 
nemalá zodpovednosť za to, čo 
hovoríme, či ako konáme, ale-
bo aj tie väčšie, ako napríklad 
zodpovednosť za mladšieho 
súrodenca, keď sú rodičia mi-
mo domu. 
Napokon, zodpovednosť nás 
neminie, keď si budeme za-
riaďovať budúcnosť, keď pre-
kročíme prah medzi detstvom 
a dospelosťou. Zistíme, že ži-

vot nie je len o bezstarostnom 
detstve a krásnych spomien-
kach, o hrách a dobrodruž-
stvách, ale aj o útrapách, 
bez senných nociach, o každo-
dennom boji o prežitie a najmä 
o zodpovednosti. Vtedy človek 
zistí, aké dôležité je uživiť ro-
dinu, aké dôležité je každoden-

ne bdieť nad svojimi blízkymi. 
A bude sa báť, čo nastane, keď 
bude musieť nechať deti samé, 
alebo keď sa ocitnú v spoloč-
nosti, kde sa môžu naučiť zlým 
veciam. 
Človek sa aj nahnevá, ak spra-
ví dieťa niečo nezodpovedné, 
lebo sa to dotkne rodiny a naj-
bližších, ktorých nezodpoved-
nosť detí raní. Túto vetu by 
sme mohli pozmeniť tým, že 
zameníme slová. Napríklad 
takto: Naša planéta sa hnevá, 
ak sa správame voči nej nezod-
povedne, pretože naša nezod-
povednosť vedie k tomu, že 
planétu oberáme o život. 
Naozaj si neuvedomujeme, že 
bez našej planéty nebudeme 
ani my?

 Michal Šimon Hradský, 14 r. 
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Editoriál
Morálna zodpovednosť nesmie byť 
zabudnutý pojem
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Už niekoľko týždňov horia lesy na Sibíri. Požiar 
je veľký ako územie Belgicka a jeho dym je pod-
ľa NASA vidieť aj z vesmíru. V oblasti Sibíri 
vznikajú lesné požiare každoročne. Zapríčiňu-
jú ich búrky bez dažďa a vysoké teploty okolo 
30 °C. Požiare bývajú v nedostupných terénoch, 
ale zvyčajne si s nimi príroda poradí sama. Ten-
to rok sa požiar rozšíril do obývaných oblastí 
na Sibíri aj Ďalekom východe, jeho dym preru-
šil leteckú dopravu a zasiahol aj Arktídu. Ľudia 
majú kvôli dymu zdravotné problémy a zvieratá 
utekajú z lesov do miest. S hasením obrovského 
požiaru sa pre nedostatok peňazí začalo neskoro, 
a tak sa požiar pre veľkosť postihnutého územia 

stal ekologickou katastrofou. Po dvoch týždňoch 
horenia povolal ruský prezident Vladimír Putin 
na pomoc armádu a pomoc ponúkol aj americký 
prezident Donald Trump.

Hana Chrappová, 14 r.

Pred niekoľkými mesiacmi objavili jaskyniari 
v Demänovskej doline Dračiu Jaskyňu v Sokole 
s celkovou dĺžkou 1070 m. Bežní ľudia sa do nej 
zatiaľ nedostanú. Viac informácii o jaskyni nám 
poskytol spoluobjaviteľ Dávid Droppa. 
K objaveniu jaskyne viedla náhoda, alebo to 
bol jasný cieľ?
Nekopali sme na náhodnom mieste, ale podľa 
prieduchu, ktorý objavil Pavel Herich. Pritom iš-
lo o miesto, kadiaľ pred ním cho-
dili celé generácie jaskyniarov. 
Dá sa teda povedať, že vchod 
sme našli vďaka dlhoročnej práci 
a povrchovému prieskumu v da-
ných územiach, no rozhodujú-

cim momentom bola šťastná náhoda. 
V čom je výnimočná práve táto jaskyňa?
Je jedna z najvyššie položených častí Demänov-
ských jaskýň, je prvou väčšou jaskyňou na ľa-
vom brehu Demänovky, ktorý je doposiaľ nepre-
bádaný, je jedinečná kostrovými pozostatkami 
a kryogénnymi kalcitmi a je to aj najzápadnejšia 
cesta Demänovského systému.
Posunie slovenské jaskyniarstvo tento objav 
dopredu? 

Áno. Umožní nám lepšie chápať 
genézu jaskýň daného územia. 
A je aj ďalším dielikom do skla-
dačky dejín vývoja reliéfu nášho 
územia. 

Filip Bochnička, 14 r.
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Spravodajstvo

Doc. Mgr. Petra Polčica, 
PhD. z Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity 
Komenského 
v Bratislave, ktorý 
prednáša na tému: 
Prečo potrebujeme 
dýchať?

Na akú otázku ste hľadali 
odpoveď, keď ste boli die-
ťa?
Nespomínam si na jednu 
konkrétnu otázku, ktorá by 
bola tým, čo ma najviac trá-
pilo. Ako dieťa som však 
vášnivo hltal všetko o ves-
míre. Fascinovalo ma čo-
koľvek z astronómie, ale aj 
z kozmonautiky. Mojimi hr-
dinami boli statoční ľudia, 
ktorí lietali skúmať vesmír 
a ja som chcel vedieť, ako 
to celé funguje. 
Na akú otázku hľadáte od-
poveď dnes?
Dnes skúmam, ako sú niek-
toré chemické látky prenáša-
né cez biologické membrány 
a aký to má význam pre fun-
govanie buniek. Tak by som 
asi zjednodušil otázku, na 
ktorú odpoveď aktívne hľa-
dám. Ak by ale otázka znela, 
čo by som naozaj chcel ve-
dieť naviac, povedal by som, 
že by som chcel vedieť, ako 
náš mozog tvorí naše vedo-
mie. Ako sa deje to, že bun-
ky, ktoré si vymieňajú elek-
trické signály, vygenerujú 
myseľ so slobodnou vôľou, 
vkusom a zmyslom pre hu-
mor. To by ma naozaj zaují-
malo. 😊

Otázka pre

Hana Chrappová, 14 r.
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Naša anketa

Sme zahltení informáciami, 
faktami, aj ,,faktami“. Na sto-
le sú neraz aj tri pravdy a kaž-
dá sa vyhlasuje za tú najprav-
divejšiu. Internet, aplikácie 
a sociálne siete nás lapili do 
svojich sietí a presviedčajú 

nás o svojich pravdách. Nie-
kedy dokonca vyhlasujú za 
pravdu názor. A tak sme sa 
vás opýtali: 
Ako si overujete pravdi-
vosť údajov na internete 
a sociálnych sieťach?

1/  Overujem si zdroje: 59
2/  Keď si nie som istý/á, 

opýtam sa rodičov: 46
3/  Neoverujem si pravdi-

vosť tvrdení, načo: 30
4/  Mám svoju ,,pravdu“ 

a tej sa držím: 33 detí

Dračia jaskyňa je opäť dlhšia

Požiar na Sibíri je ekologickou 
katastrofou

V júli tohto roku schválil fran-
cúzsky parlament trojpercent-
nú digitálnu daň. Daň sa týka 
najmä amerických spoločností 
ako Google, Apple, Facebook 
či Amazon, ktoré chcú takto 

prinútiť, aby sa nevyhýba-
li zdaňovaniu svojich miliar-
dových ziskov. A odpoveď na 
tento krok Francúzska? ,,Vždy 
som vravel, že americké víno 
je lepšie než francúzske!,“ od-
kázal americký prezident Do-
nald Trump a obvinil francúz-
skeho prezidenta Emma nuela 
Macrona z “bláznovstva“. Od-
plata za zdanenie digitálnych 
veľmocí bude spočívať v tom, 
že USA zavedú vyššie clá na 

francúzske vína. Francúzsky 
minister fi nancií Bruno le Ma-
ire na slová amerického pre-
zidenta zareagoval, že nie je 
vhodné miešať dva rozdielne 
problémy – digitálnu daň a clá 
na francúzske vína. Dôležité 
podľa neho je, aby sa dosiahla 
dohoda v zdaňovaní. Čo na to 
Trump? Nariadil prešetrenie, či 
francúzska daň nie je nespra-
vodlivá voči americkým spo-
ločnostiam. 😊

Hana Chrappová, 14 r.

Trump kráča vpred – od urážky k urážke
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Minulý týždeň sme mali zaujímavú pred-
nášku s názvom Prečo je umenie dôležité 
pre život. Prednášal nám Prof. akad. mal. 
Stanislav Stankoci, ktorého slová mňa 
osobne obohatili, pretože slovo „ume-
nie“ pojal zo všetkých možných strán. 
Dozvedeli sme sa, že umenie by sme po-
kojne mohli označiť ako tvorivú činnosť 
človeka. 
Jednoznačnú odpoveď na otázku, čo je 
umenie, sme nepočuli, ale ten, kto dá-
val pozor, mohol si ju domyslieť. No 

neviem, či v prívale informácií dáva-
li všetci pozor. 😊 Umenie je dôležité 

pre človeka preto, aby sa ľudia lepšie 
spoznali. My o sebe v podstate nevieme 
všetko, tak isto ako ani o našom cítení, 
o našej mysli a podobne. Umenie nám 
však dáva možnosti - napríklad vystih-
núť niečo, čo sa niekedy nedá povedať 
slovami. 
Myslím si, že na DUK sme všetci preto, 
aby sme si dokázali odpovedať na mnohé 
otázky, aj aby sme dokázali medzi sebou 
a neskôr medzi dospelými diskutovať o té-
mach, ktoré sme sa v škole neučili.

Michal Š. Hradský, 14 r. 

Koncom júla sa v bratislavskej 
pobočke Datalanu uskutočnil 
workshop na tému Appka na 
budúcnosť. Tento rok sa nie-
sol v duchu umelej inteligencie 
a po niekoľkoročnej skúsenosti 
viem znovu obhájiť svoje tvr-
denie, že IT workshop patrí 
medzi to najlepšie v ponuke 
DUK. 

Ako prvé sme sa oboznámili 
s TJBotom, teda vytvárali sme 
si vlastných robotov z kartóna. 
Kartón sa nám niekoľkokrát 
zlomil, ale aj tak sme sa dob-
re bavili. Hneď po „úspešnej“ 
stavbe TJBota, sme si vyskúša-
li okuliare s rozšírenou realitou 
a dozvedeli sa rozdiel medzi 
rozšírenou a virtuálnou reali-

tou. Tiež sme si skúsili prácu 
s Chatbotom a prezreli sme si 
veľkú časť moderných a plne 
vybavených priestorov Datala-
nu. 
Nakoniec sme si pomocou 
krátkej súťaže overili, čo sme 
sa vlastne naučili. Workshop 
sa mi veľmi páčil, pretože za-
mestnanci vysvetľovali kaž-
dú vec s istým čarom, vďaka 

ktorému pochopili danú látku 
bezproblémovo malí aj veľkí.

Andrea Sokolová, 13 r.
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Názory, komentáre

Už od 29. júla žije ľudstvo 
na celosvetový ekologický 
dlh. Čo to znamená? Že v to 
pondelkové ráno sme vyčer-
pali všetky prírodné zdroje, 
ktoré je naša Zem schopná 
nahradiť a obnoviť za je-
den rok. Každý rok k dlhu 
dochádza skôr. Tento rok 
to bolo 29. júla, minulý rok 
1. augusta, v roku 1993 pri-
padol začiatok dlhu na 21. 
októbra a v roku 1970, kedy 
sa začal dlh počítať, vyšiel 

na 29. decembra. S hrôzou 
sledujem, ako rýchlo dokáže-
me míňať zásoby, ktoré nám 
naša biodiverzita poskytla. 
Okrem toho, že sa dlh počí-

ta celosvetovo, ráta sa aj po 
jednotlivých krajinách. My 
na Slovensku žijeme na eko-
logický dlh už od 22. mája 
tohto roku (!!!), obyvatelia 

USA už od 15. marca. Podľa 
výpočtov organizácie Global 
Footprint Network (GFN) by 
sme v súčasnosti potrebova-
li presne 1,75 zemegule, aby 
sme prežili v takom komfor-
te, na aký sme si zvykli. Za-
kladateľ GFN  Mathis Wac-
kernagel v tejto súvislosti 
povedal: „Máme iba jednu 
Zem. Nemôžeme použiť 1,75 
(Zeme) bez deštruktívnych 
dôsledkov.“

Andrea Sokolová, 13 r.

Prednáška: Prečo je umenie dôležité pre život?

IT workshop: Appka na budúcnosť
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Tiež si občas v škole (alebo aj 
inde) kladiete otázku, prečo je 
dobré vedieť cudzí jazyk? Ja 
si myslím, že hlavne preto, že 
keď idete na dovolenku, ľahšie 
sa dorozumiete, pretože budete 
vedieť, čo hovoria ,,domáci“. 
Alebo keď hráte nejakú počíta-

čovú hru, takisto je dobré ve-
dieť, o čo v tej hre ide. Aj pri 
pozeraní fi lmov či videí sa zna-
losť cudzieho jazyka zíde. 
Najlepšie je naučiť sa po an-
glicky, pretože skoro všade sa 
rozpráva po anglicky. Možno 
si niektorí nájdu kamoša v inej 
krajine, takže sa môžu naučiť 
jazyk toho kamoša. No je prav-
depodobné, že aj kamoš bude 
vedieť okrem svojho jazyka 
ešte aj angličtinu. 😊 Angličti-
na je mostom k dorozumieva-
niu a spoznávaniu sveta.

Daniel Jursa, 11 r.

Na hodine geogra-
fi e sme preberali 
Áziu a prišla nám 
suplovať iná uči-
teľka. Chcela od 
nás, aby sme jej povedali, aké 
hospodárstvo má Čína, Rus-
ko a Japonsko, a to sme Áziu 
iba začali preberať. Keď sme 
jej povedali, že sme sa tam eš-
te s učivom nedostali, poveda-
la nám, že to je jedno, lebo to 
by mal podľa nej vedieť každý. 
Podľa mňa chcela učiteľka od 
nás priveľa, no problém je naj-
mä v osnovách, ktoré určujú, čo 

sa majú žiaci učiť. 
Môj otec mal ten 
istý problém ako ja, 
a to chodil do školy 
pred 30-timi rokmi. 

Môj dedo mal tento problém 
taktiež - pred 50-timi rokmi. Za 
50 rokov sa na Slovensku stále 
nezmenil štýl výučby. Stále nás 
učia zapamätať si informácie 
a nie informáciám porozumieť. 
Mali by nás viesť k pochopeniu 
kontextu, k pochopeniu príčin 
a následkov, nielen sa informá-
cie memorovať.

Nikolai Burger, 12 r.

Prečo je dôležité vedieť cudzí jazyk Aj škola je niekedy nafi gu 

Náš ekologický dlh 
je strašidelný
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Zaujímavosti

Pošta v Anglicku sa začala prepravovať 
po železnici už v roku 1830, pričom od 
roku 1838 sa musela prepravovať v sa-
mos tatných vlakoch. Postupom času sa 
vyvinul spôsob TPO (Travelling Post Of-
fi ce). Pošta sa triedila priamo vo vlaku 
a vykladala a nakladala sa na staniciach. 
Poštová spoločnosť GWR neskôr vynaš la 
oveľa rýchlejší spôsob nakladania a vy-
kladania pošty. Vlak prichádzal k nakla-
dacej tyči hoci aj rýchlosťou 80 km/h, 
pričom na tyči boli zavesené tri vrecia. 
Z boku vlaku sa vysunula sieť a keď vlak 
prefrčal okolo, sieť nabrala tie tri vrecia 
a stiahla sa späť do vlaku. Tam poštu pre-
triedil príslušný personál a keď boli vre-
cia pripravené na ďalšie vyloženie, opäť 
ich zavesili na tyč a opakoval sa proces 
so sieťou. 
Tento systém fungoval až do roku 1971. 
Poštovné vlaky prestali v Británii jazdiť 
v roku 2004.

Sébastien Mxim Ivan, 13 r.

Milujeme sladké. No možno nie všetci 
vieme, že biely cukor škodí podobne ako 
alkohol alebo tabak. Je pravda, že pre náš 
organizmus predstavuje hlavný zdroj ener-
gie, no nemali by sme ho jesť v takých 
množstvách, ako ho jeme. Podľa odborní-
kov by mal človek prijať 6 až 10 čajových 
lyžičiek cukru denne. Len pre porovnanie, 
jedna polievková lyžica kečupu obsahuje 
asi čajovú lyžičku cukru. V plechovke sla-
deného sýteného nápoja sa ukrýva približ-
ne 10 čajových lyžičiek cukru. Štyri až päť 
lyžičiek skonzumujeme v jednom ochute-
nom jogurte. 
Sladká chuť cukru nám prináša pôžitok a dá 
sa ľahko a lacno kúpiť. Ale to je chyba. Bie-
ly cukor nám môže spôsobiť veľa chorôb, 
napríklad zvyšuje krvný tlak, riziko infark-
tu, ale aj srdcovo-cievnych chorôb. Pôsobí 
na nervový systém a mozog. Zvyšuje sa 
hladina adrenalínu, čo vedie k nesústrede-
nosti a hyperaktivite, najmä u detí. 

Laura Orsovicsová, 12 r.

V USA si každý dospelý občan môže kúpiť 
zbraň. Dokonca aj deti majú povolené vy-
skúšať si zbrane svojich rodičov. No Kin-
der vajíčko si kúpiť nemôžu. Táto nevin-
ná detská 
sladkosť 
je v USA 
zakázaná. 
D ô v o d ? 
V Kinder 
vajíčku sa 
nachádza-
jú nejedlé 
časti – hračka – ktorú môžu deti ľahko pre-
hltnúť. (A kde sú rodičia?) 
Ale to nie je jediný kuriózny zákaz 
v USA. Na amerických školách nie je po-
volené čítať rozprávku Červená čiapoč-
ka, keďže dievčatko nesie v košíku fľašu 
vína. V štáte New York sa smrťou trestá 
vyskočenie z okna (teda ak samovrah 
prežije). Vo Wisconsine sa možno oženiť 
s vecou, napríklad s domom. Vtáci majú 
v Utahu prednosť pred lietadlami a deti 
v Texase nesmú nosiť netradičné účesy. 
(Do uzávierky sa nám nepodarilo zistiť, 
či má americký prezident a večné dieťa 
Donald Trump zakázaný vstup do Texasu 
z dôvodu svojho účesu. 😊) 

Laura Orsovicsová, 12 r.

0 Euro Souvenir bankovky – máte ich aj vy?
Nápad na vytvorenie takého-
to druhu bankoviek pochádza 
z Francúzska. Na Slovensko 
prišiel v roku 2018 a na ban-
kovke v hodnote 0 eur je zobra-
zený pamätník SNP v Banskej 
Bystrici. Bankovky sú vyrobe-
né z pravého bankovkového 
papiera a obsahujú aj ochranné 
prvky. V obchode ani v reštau-
rácii by ste ale nimi neza-
platili 😊. Sú 
vydávané pri 
rôznych výz-
namných prí-
ležitostiach či 
výročiach ale-
bo ako pamät-
ná bankovka 
s vyobraze-
ním kultúrnej 
pamiatky. 
V každom prípade slúži ako 
suvenír alebo ako zberateľský 
kúsok. Ľudia sú kvôli takým-
to bankovkám ochotní čakať 

aj hodiny v rade. Niektorí ich 
potom predávajú na internete, 
veď napríklad 0 eurová ban-
kovka vydaná pri príležitos-
ti 80. narodenín Karla Gotta, 
ktorá pôvodne stála 2 eurá, sa 
predáva až za 50 000 Kč (pri-
bližne 1 950 eur). Máte aj vy 
doma takúto 0 eurovú bankov-
ku? 😊 
Ak nie, tak SIAF (Letecké dni 

na Sliači) je jedným z podujatí, 
kde si budete môcť takúto ban-
kovku zakúpiť. 

Natália Vaľová, 11 r.
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Cestujúca Pošta

Cukor – biely jed? 
A ešte aký!

USA – krajina absurdných 
zákazov

rácii by ste ale nimi neza- Ak nie, tak SIAF (Letecké dni 

Čítate naše články, ale 
v skutočnosti nás nepozná-
te. V predchádzajúcich ro-
koch sme sa vám predsta-
vili vždy v poslednom čísle 
Novín DUK, no zábavnej-
šie bude, ak sa o nás – re-
daktoroch Novín DUK, do-
zviete niečo v každom čísle 
Novín DUK.
Tentoraz to bude o Natálii 
Vaľovej (11 r.)
 Natálkina najlepšia ka-
marátka sa volá Viki.
 Natálka veľa premýšľa – 
momentálne najmä o dovo-
lenke v Londýne.
 Rada číta - naposledy to 
bola kniha od Jima Bentona 
– Milý denníček.
 Nuž veru, aj Natália ra-
da maškrtí, ale jej obľúbe-
né jedlo nie je sladké. Je 

ním rezeň.
 Natálka sa najlepšie cíti 
doma.
 A ozaj, keby mala k dis-
pozícii 500 €, kúpila by 
si nejaké drahé lego, veľ-
mi peknú kabelku od Kar-
la Lagerfelda a za zvyšok 
by išla na nejaký príjemný 
výlet.

-red-
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Poznáte Natáliu?

Foto: internet



Meno francúzskeho cisára Napoleo-
na I. sa úzko spája aj s naším hlavným 
mestom. V období napoleonských bo-
jov bola Bratislava hlavným i koruno-
vačným mestom Uhorska. V decem-
bri 1805 sa odohrala na moravskom 
území jedna z najznámejších bitiek 
v histórií - Bitka pri Slavkove, zva-
ná aj Bitka troch cisárov. Cisár Na-
poleon tam porazil spojenecké rusko 
- rakúske vojská. Práve po tejto bit-
ke bol v Zrkadlovej sieni Primaciál-

neho paláca v Bratislave podpísaný 
Bratislavský mier (Pressburger Paix), 
v dôsledku ktorého cisár František 
zaznamenal nielen územné, ale aj fi -
nančné straty. 
Rok 1809 bol pre Bratislavu ešte hor-
ší. Napoleon obsadil Viedeň, cisárovo 
sídlo - bez boja. Postupoval aj na Bra-
tislavu, ktorá sa v tom čase ešte nespa-
mätala z veľkej povodne. Neskôr pre-
behli útoky na Petržalku a až na druhý 
pokus ju francúzsky armádny zbor za-
pálil, no nedobyl. Francúzske vojsko 
z petržalskej strany ostreľovalo de-
lostreleckou paľbou mesto a hoci spô-
sobilo veľa škôd na životoch obyvate-
ľov mesta aj na budovách, Bratislava 
sa nevzdala. Boje sa skončili až kapi-
tuláciou cisára Františka a podpísaním 
prímeria po prehratej bitke pri Wagra-
me. Bratislava tak musela otvoriť svoje 
brány francúzskemu vojsku. 

Michal Šimon Hradský, 14 r.

Napoleon a neporazená 
Bratislava
Napoleon a neporazená 

Kultúra, história, cestovanie

Kniha Denník odvážneho bojka 10 je na-
ozaj pútavá a zatiaľ asi najzaujímavejšia 
z celej edície. Autor knihy Jeff Kinney vy-
tvoril pre všetky pokračo-
vania jednu hlavnú posta-
vu – Grega Hefl eyho. Greg 
má dvoch bratov a oboch 
rodičov. Starší brat sa vo-
lá Rodrik a mladší sa volá 
Manny. Najlepší Gregov 
priateľ je Rowley. 
Každá kniha s rovnakým 
názvom Denník odvážne-
ho bojka má aj vlastný podtitul. Číslo 1 
a 2: Rodrik je šéf, 3: Posledná kvapka, 4: 
Prázdniny pod psa, 5: Krutá pravda, 6: Po-
norková choroba, 7: Piate koleso na voze, 
8: To je ale smola, 9: Dlhá cesta, 10: Drsná 
škola. 
Desiatka je o tom, ako Greg išiel do ško-
ly v prírode a tam sa dostal do rozprávky 
o šialenom farmárovi menom Silas Škrab. 
Ha-ha - tú rozprávku si vymyslel Gregov 
otec.

 Daniel Jursa, 11 r.

V období 1923 až 1948 boli v Británii 4 
železničné spoločnosti: London North 
Eastern Railway (LNER), London 
Midland and Scottish Railway (LMS), 
Great Western Railway (GWR) a Sout-
hern Railway (len Southern). Každá 
mala svoju časť Británie, všetky trate sa 
začínali v Londýne a mali aj svoje vlast-
né stanice v Londýne: LNER - King’s 
Cross, LMS - Euston, GWR - Padding-
ton, Southern - St. Pancras. Medzi spo-
ločnosťami panovala veľká rivalita, aj 
keď si nekrižovali koľaje. Ale zasa -  
bolo lepšie mať štyri železničné spoloč-

nosti, než 120, ktoré v Británii fungo-
vali medzi rokmi 1830 - 1923. V roku 
1948 sa všetky spoločnosti znárodnili 
do British Railway. Toto malo teoretic-
ky zlepšiť kvalitu železničnej prepravy 
a ukončiť všetky problémy s cenami. 
Stal sa pravý opak. Ceny stúpli, lokál-
ky sa začali zatvárať, došlo aj na veľ-
ké prepúšťanie zamestnancov, čo zasa 
viedlo k štrajkom. V Roku 1989 sa ce-
lý systém sprivatizoval, čo opäť nebo-
lo múdre ani šťastné rozhodnutie. A to 
Briti boli prví, kto zaviedol vlaky...

Sébastien Maxim Ivan, 13 r.

S otcom sme sa nedávno vydali na Kôprovský 
štít vo Vysokých Tatrách. Dá sa začať napríklad 
v dedine „Pod lesom“. Vláčik vás dovezie až k za-
stávke „Popradské pleso“ a odtiaľ je to len kúsok 
k Popradskému plesu. Tam si môžete dať pauzu. 
Odtiaľ treba ísť k rázcestiu nad Žabím potokom 
(1 626 m.n.m.), kde si môžete vybrať, či pôjdete 
na Kôprovský štít, alebo na Rysy. 
My sme išli tentoraz na Kôprovský štít, lebo na 
Rysoch sme boli minulý rok. Cestou pôjdete cez 
Mengusovskú dolinu, okolo Hlincových plies 
(1 950 m.n.m.) a modrá značka vás zavedie až 
na vrchol Kôprovského štítu. Ten sa nachádza 
vo výške 2 363 m.n.m. Po troch hodinách stúpa-
nia si užijete nádherný výhľad a urobíte krásne 
fotky. Dole idete tou istou cestou, ale už oveľa 
rýchlejšie. My sme však nešli k Popradskému 
plesu, ale k Štrbskému plesu, kde sme sa naveče-
rali. Po poriadnej turistike si naozaj zaslúžite aj 
poriadnu večeru. 😊

Daniel Jursa, 11 r.

Jeff Kinney: Denník 
odvážneho bojka 10

Veľká železničná štvorka - The “Big Four” railways
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Počas júlových večerov sa za hradba-
mi Bratislavského hradu konali di-
vadelné predstavenia od anglického 
dramatika Williama Shakespeara. 
Diváci mohli vidieť štyri predstave-
nia: Romeo a Júlia, Večer Tříkrálový, 
Komédia omylov a Othello. 
Ja som sa zúčastnil na predstavení 
Večer Tříkrálový, ktoré režírovala 
Jana Kališová. Už z názvu v češtine 
vyplýva, že v divadelnom predsta-
vení sa predstavili českí herci. Bol 
to môj prvý divadelný zážitok a ur-
čite ho nemôžem hodnotiť negatív-
ne. Každý herec zvládol svoju úlo-
hu výborne. Vnímal som aj rýchlu 

zmenu emó-
cii (radosť, 
smútok...). 
Publikum sa 
smialo po-
merne často najmä nad zábavnými 
výkonmi. Vy, ktorí ste nemohli vi-
dieť niektoré z divadelných predsta-
vení, určite si prečítajte knižnú ver-
ziu. Alebo sa vyberte do niektorého 
z kamenných divadiel (vrátane Di-
vadla Aréna) na nejaké iné divadel-
né predstavenie, pretože v divadlách 
sa po letných divadelných prázdni-
nách hrá prakticky každý deň. 
Ako som zistil, divadlo nie je nuda, 
je to zábava.      

Filip Bochnička, 14 r.
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Letné shakespearovské 
slávnosti na hrade

Tatry a Kôprovský štít



Peter Sagan týmto ročníkom 
TdF (2019) nezmazateľne 
vstúpil do histórie cyklistic-
kého športu. Ako jediný vy-
hral 7-krát bodovaciu súťaž 
a 7-krát sa postavil v Paríži na 
pódium víťazov, aby si prebral 
prestížny zelený dres. Nielenže 
historicky prekonal rekord bo-
dovacej súťaže v počte víťaz-
stiev, ale zároveň ako jediný 
reprezentoval Slovenskú re-
publiku v tohtoročnom ročníku 
Tour de France. 
Na cyklistov čakalo v 106. roč-
níku pretekov 21 etáp, z kto-
rých náš cyklista Peter Sagan 
skončil v top päťke až 9 krát. 
Prvá etapa sa začala v Belgic-
ku na počesť belgického cyk-
listu Eddyho Merckxa a Sagan 
sa v nej umiestnil na dru-
hom mieste - na prvého Mike 
Teunissena mu chýbali smieš-
ne 3 milimetre. Prvé miesto 
však získal v piatej - kopco-
vitej etape, ktorá bola dlhá 

169 km a celkovo tak získal 
12. triumf na Tour de France. 
Peter skompletizoval pódiové 
priečky - po druhom a prvom 
mieste sa dočkal aj tretieho - 
v najdlhšej etape (230 km) so 
štartom v Belforte. Dokázal 
nám, že hoci je po-
važovaný za jedného 
z najlepších šprinté-
rov, dokáže trium-
fovať aj v kopcovi-
tých etapách.
Náš slovenský feno-
mén zabával fanúšikov 
aj jazdou na zadnom 

kolese, podpísal fanúšikovi 
svoju biografi u počas jazdy, 
dokázal s úsmevom „poka-
ziť“ skupinovú fotku tímu Ine-
os a dokonca  prísť do cieľa  
posledný, čo odôvodnil šetre-
ním síl. 😊 

Z Petra sa tešia nielen naši slo-
venskí fanúšikovia, ale aj  fa-
núšikovia cyklistiky z celého 
sveta, ktorí prišli na Tour de 
France aj kvôli nemu.
Peter Sagan má 29 rokov, je 
trojnásobným majstrom sveta 
(v troch ročníkoch po sebe), 
najúspešnejším slovenským 
cyklistom v dejinách cyklisti-
ky a rekordérom v bodovacej 
súťaži. Tento rok to mohol byť 
jeho ôsmy titul víťaza bodova-
cej súťaže, nebyť kontroverz-
ného pádu Marka Cavendisha 
na TdF v roku 2016, z ktorého 
nespravodlivo obvinili Petra. 
Vylúčili ho zo súťaže a tým ho 
zastavili na jeho ceste za víťaz-
stvom. 
Aj napriek týmto okolnostiam 
sa dokázal nad verdikt rozhod-
cov povzniesť a v nasledujú-
com i tomto ročníku dokázať, 
že jeho prvenstvo v bodovacej 
súťaži je oprávnené. V 21. eta-
pe tohtoročnej Tour prišiel do 
cieľa v prvej desiatke a spolu 

s víťazmi Eganom A. 
Bernalom (žlté a biele 
tričko) a Romainom 
Barnetom (bodkované 
tričko) prišiel do cieľa 
ako víťaz. Slovensko 
môže byť naňho prá-
vom hrdé.
Michal Š. Hradský, 14 r.
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Peter Sagan - zelený fenomén
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