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odnáša veľa nových poznat-
kov, skvelých chvíľ, zážitkov 
a možno aj nových kamarát-
stiev. DUK je nepochybne 
skvelý projekt! A podobne 
skvelý projekt sú aj naše No-
viny DUK. Ako býva v našich 
novinách zvykom, posledné 
číslo je iné, špeciálne. Naše 
noviny každý rok zrkadlia 
nielen dianie na DUK, ale aj 
v spoločnosti všeobecne - či 
už na Slovensku, alebo vo sve-
te. Naše články sú niekedy až 
priveľmi vážne, pretože v ta-
kom svete žijeme. A tak sme 
sa rozhodli, že toto posledné 
číslo bude extra bláznivé. J 
Napríklad, hneď ako dočítate 

tento editoriál a prejdete na 
ďalšiu stranu, uvidíte novinár-
sky zverinec! Neveríte? Do-
konca prezradím, že sa v ňom 
chová hydina. Konkrétne no-
vinárske kačice. Ako novinár-
ska kačica sa totiž označuje 
nepravdivá, smiešna správa. 
Tieto naše však nevznikli kvô-
li nepozornosti redaktorov, ale 
úmyselne, do tohto bláznivé-
ho čísla! J. Nájdete aj vtipnú 
anketu a na ďalších stranách 
napríklad  zaujímavosti o cu-
dzích krajinách (tentokrát 
pravdivé). Dozviete sa aj, 
aké bláznivé dokážu byť ľud-
ské zvyky. Na ďalšej zo strán 
nájdete naše fotky aj s našimi 

charakteristikami, aby ste ve-
deli, kto všetko má tieto bláz-
novstvá „na svedomí“. Ale ak 
by ste tých bláznivých vecí 
ešte nemali dosť, prečítajte si 
naše bláznivé vtipy, najpodi-
vuhodnejšie rekordy, bláznivé 
vynálezy, bláznivé športové 
výkony a uvidíte, že sa ešte 
dosť zabavíte. Nuž, ako sa 
ľudia na Silvestra so starým 
rokom lúčia humorne, humor-
ne sa rozlúčime aj my s DUK. 
A vám, čitateľom Novín DUK 
prajem príjemnú promóciu aj 
celý nadchádzajúci školský 
rok. A uvidíme sa zasa v lete - 
na DUK 2017. Zatiaľ čaute! J

Michal Drábek, 12 r.
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Vážený pán Kukura.
Možnosť prednášať na Detskej 
Univerzite Komenského 
bola pre mňa neobyčajným 
zážitkom. Je to skutočne 
skvelá vec, tá Vaša DUK. Vaše 
kolegyne z Divadla Aréna boli 
takisto fantastické a skvele sa 
o mňa počas môjho pobytu 
starali. Ak by sa ešte niekedy 
naskytla príležitosť, veľmi 
rád na DUK znova prídem. 
Srdečne pozdravujem.

Prof. Helge Ewers

Ách, jaj... Možno aj vy máte 
rovnaký pocit – že 14. ročník 
DUK sa sotva začal, a už sa 
aj končí. Ja by som chcel mať 
DUK celý rok, J ale to sa asi 
nedá. Väčšina z nás si aj za 
tie dva mesiace z DUK určite 

Editoriál Rozlúčme sa veselo...
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Otázka pre/Naše novinárske kačice

Otázka pre guvernéra 
Národnej banky Sloven-
ska, doc. Jozefa Makú-
cha, PhD., ktorý pred-
náša na tému Prečo sú 
peniaze zadarmo?
Na akú otázku ste hľadali 
odpoveď, keď ste boli die-
ťa?
Deti spočiatku kladú otázky 
a čakajú odpovede. Keď sa 
dostanú do veku, že ich od-
povede prestanú uspokojo-
vať, odpovedajú si na vlastné 
otázky už samé. Takže aj ja 
som kládol veľa otázok,  do-
stával som na ne odpovede 
a keď som prestal byť s nimi 
spokojný, hľadal som odpo-
vede sám.

Na akú otázku hľadáte od-
poveď dnes?
Vtedy aj teraz sú to obme-
ny  klasického „Quo vadis?“ 
(Kam kráčaš?) – otázky od 
podstaty vesmíru, cez odbor-
né otázky, až po otázky, „čo 
s načatým večerom“ J. Roz-
diel je však v tom, že teraz už 
mám na hľadanie odpovedí 
na odborné otázky k dispozí-
cii výborný tím.

Otázka pre

Tohtoročný IT workshop 
v Divadle Aréna sa niesol 
v znamení nebezpečenstva. 
Po tom, čo študenti dostali 
krátku prednášku o dronoch, 
laseroch a rôznych nových 
technológiách, nasledovala 
praktická ukážka. Niektorí 
zo študentov mali možnosť 
vyskúšať si ovládanie dro-
nov. Žiaľ, viacerí túto nároč-
nú činnosť nezvládli a drony 

sa im vymkli spod kontroly. 
Niektoré skončili na hlavách 
študentov, zatiaľ čo ďalšie 
si lietali po divadelnej sále 
len tak. Jeden z dronov na-
pokon neuposlúchol ani prí-
kaz samotného inštruktora 
dronov, odletel do hľadiska 
a tam sa v tme stratil. Ak by 
ste ho náhodou našli, dajte 
vedieť. J

Rebecca Tobiášová, 14 r.

Naša anketa

Ako sa vám až doteraz páčili naše 
anketové otázky?
1. Mňa sa nikto nikdy nič nepý-
tal: 11 detí J
2. Ja som sa vám vždy oblúkom 
vyhol: 38 detí J
3. Čo je to anketová otázka? 22 
detí J

IT workshop – drony sa 
vymkli spod kontroly

Budeme žiť v trópoch 
– spadol list z lipy
Včera bolo v Sade Janka Kráľa 
rušno. Sad zaplnili vedci s pre-
nosnými teleskopmi, sklíčkami, 
chemickými prípravkami... Bolo 
jasné, že ide o výskum. Najmä 
novinári boli zvedaví, o aký vý-
skum celosvetového významu 
ide. ,,Výskum dopadol vskutku 
výborne,“ vyjadril sa profesor 
Novák. ,,Obávali sme sa, že kli-
matické zmeny v Európe, sú už 
nevratné a naša domnienka sa po-
tvrdila. Podnebie sa mení z mier-
neho na tropické. Dôkazom je 
tento spadnutý list z lipy, ktorý 
neohlasuje blížiacu sa jeseň, ale 
zmenu klímy.“ Profesor Novák sa 
na tomto tvrdení zhodol s kolega-
mi zo Švajčiarska aj Česka.“

Karolína Kováčiková, 14 r.

Magistrát dáva rozložiť 
nový Starý most
Externá firma,, ktorá robí pra-
videlné kontroly mostnej kon-
štrukcie nového Starého mosta 
v Bratislave zistila, že na jednom 
nedôležitom mieste chýba jedna 
skrutka. Magistrát spolu s minis-
terstvom dopravy túto informá-
ciu tajili už od júna tohto roku. 
Informácia však unikla do médií, 
a tak sa Magistrát rozhodol most 
opraviť. Zistilo sa však, že ak by 
túto skrutku chceli osadiť na pô-
vodné miesto, trvalo by to až pol 
hodiny Preto sa rozhodli rozmon-
tovať celý most. S rozkladaním 
začnú už tento rok na jeseň, pri-
čom práce budú trvať tak, ako je 
u nás zvykom, najmenej dva roky. 
Ešte pred tým, ako most opätovne 
zložia, sa bude musieť vyrobiť asi 
30% mostnej konštrukcie znova, 
pretože diely z pôvodného mosta 
už nebudú pasovať. Predpokladá 
sa, že v roku 2042 dodajú oceliar-
ne aj poslednú skrutku a už v roku 
2045 by mohol byť most opäť 
slávnostne otvorený.

Tomáš Jurka, 14 r.
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Tím vedcov z Harvardskej uni-
verzity v týchto dňoch usku-
točnil šokujúci prelomový ob-
jav v oblasti veterinárstva! Na 
ich výskume s názvom C007 
(Krava007), ktorý trval vyše 
60 rokov, sa podieľali 3 gene-
rácie vedcov. Tí zistili, že ak 
si krava ľahne a jej zdravotný 
stav je dobrý, je pravdepodob-
nosť až 87,245 %, že v krát-
kom čase zasa vstane. Takisto, 
ak má krava tmavšiu srsť na 
ľavom boku, je u nej o 0,02 
% vyššia pravdepodobnosť 
ľahnutia si, ako u kravy tmav-

šej na pravom boku. Opačne 
však táto rovnica nefunguje: 
Ak sa krava postaví, nedá sa 
presne povedať, kedy si zasa 
ľahne, resp. dá sa to povedať 
s presnosťou len na 4 %. Na 
celý výskum bolo dokopy mi-
nutých 90 miliárd amerických 
dolárov. Samozrejme, objavili 
sa pochybnosti, či sa výskum 
ozaj oplatil. Vedci však kriti-
ku priveľmi kritických kriti-
kov kritizujú a za svojím vý-
skumom si stoja. No, my im 
radosť kaziť nebudeme. J

Michal Drábek, 12 r.

  Foto: internet

Výskum kráv, ktorý stál za to
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Bláznivo, rýchlo, šialene

Nielen iné štáty, aj my na Slo-
vensku máme svetové rekordy. V 
Knihe slovenských rekordov sa 
dočítate aj o niekoľkých naozaj 
šialených kúskoch. Tak napríklad, 
ak máte radi pirohy, určite by sa 
vám zbiehali slinky na najväčší 
plnený piroh na Slovensku. Táto 
pýcha slovenskej kuchyne merala 
až 167 centimetrov! J Piroh uva-
rili v Levoči len nedávno, 28. júla 
tohto roku. Trošku starší rekord 
vytvorila Anna Fecáková z obce 
Habura (okres Medzilaborce). 
Do Knihy slovenských rekordov 
sa dostala vďaka svojej šialenej 

zbierke. Pani Fecáková už od roku 
2004 zbiera fľaše slivovice. Ku 
dňu 19.5.2016 ich mala až 370, 
pričom pochádzali až z 13 krajín 
sveta a jej kuriózna zbierka sa stá-
le rozširuje. Avšak najšialenejší re-
kord držia žiaci ZŠ v Ludrovej pri 
Ružomberku. Hoci rekord je starý 
už skoro 10 rokov (vytvorený bol 
na konci letných prázdnin 2007), 
je naozaj neprekonanou raritou. 
Vtedy sa totiž udial historicky 
prvý protest žiakov proti letným 
prázdninám na svete! Tí ale muse-
li milovať svoju školu! J

Anna Semková, 12 r.

Najbláznivejšie slovenské rekordy

  Foto: Martin Petrík

Najstarší závodiaci šprintér
Hidekiči Mijazaki (Japonsko, * 22.9.1910) mal 103 rokov 
a 15 dní, keď sa 6.10.2013 zúčastnil na pretekoch Interna-
tional Gold Masters v japonskom Kjóte. Beh na 100 met-
rov absolvoval za 31,10 sekúnd a od predošlého najlepšie-
ho výkonu sa zlepšil o 2,67 sekundy. Minulý rok už mal 
Hidekiči 105 rokov a odkázal Usainovi Boltovi, že by si 
s ním rád zasúťažil. Ale že treba rešpektovať, že už slabšie 
počuje a nie vždy zachytí výstrel zo štartovacej pištole. J 

Katarína Zelinová, 14 r.

Najhlúpejšie zákony
• V Austrálii je zákon, ktorý zakazuje 

ľuďom, aby si sami vymenili žiarov-
ky vo svojich domoch či bytoch. Žia-
rovky môže vymeniť iba elektrikár.

• V Novom Škótsku  je prísne zakáza-
né polievať trávnik, keď prší.

• V Hongkongu je legálne, ak manžel-
ka zabije manžela -  v prípade, že ho 
prichytí pri nevere. Nesmie však pri-
tom použiť žiadnu zbraň.

Hanka Noščáková, 12 r.

Najviac oblečených tričiek 
na jednom človeku
Zvláštny rekord (alebo skôr nezmysel?) 
sa podaril Belgičanovi Jefovi Van Dijc-
kovi, ktorý dokázal na svoje telo navlie-
cť 227 tričiek a dosiahol tak svetový re-
kord. Máme k tomu štyri otázky: Ako to 
niekomu mohlo napadnúť? Ako sa v tom 
dalo dýchať? Ako veľmi teplo v tom 
bolo? Čo potom urobil Jef s tými trička-
mi? A vraj sa snažíme byť ekologickí!

Marian Plaštiak, 13 r.

Ani v USA nemusíte pochodiť 
so žalobou na Boha

• Erni Chambers sa rozhodol podať žalobu 
na Boha. Nepáčilo sa mu, že Boh kaž-
dý deň usmrtí mnoho ľudí tým, že tvorí 
tornáda, povodne a zemetrasenia. Žaloba 
bola zamietnutá.

• Robert Lee Brook žaloval samého seba o 
5 miliónov dolárov  za to, že si pod vply-
vom alkoholu spôsobil ujmu na zdraví. 
Vysúdil si pár rokov väzenia.

• Loren Layberg žalovala Google maps za 
to, že si nastavila cestu na Prospekt Ave-
nue, ale Google maps ju zaviedlo na diaľni-
cu, kde ju zrazilo auto. Loren spor prehrala.

Hanka Noščáková, 12 r.
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  Foto: internet



Čudáci, boháči, smoliari

  Foto: internet

Nedýchajte na nás!
• Vo Švajčiarsku je zakázané splachovať záchod po 22. hodine. 

(Áááá, a ráno od koľkej sa už môže?)
• V Indiane občania nesmú ísť do kina či divadla a nesmú cesto-

vať električkou najmenej 4 hodiny po konzumácii cesnaku. (Aj 
6 hodín je málo!)

• V americkom meste Carmel nesmú muži opustiť dom, ak ich 
topánky nepasujú k obleku. (Kto to kontroluje?)

• V Severnej Karolíne platí zákon, ktorý zakazuje na verejnosti 
falošne spievať. (Správne!)

• V Anglicku sa nesmie nalepiť známka na pohľadnicu alebo list 
hore nohami. Keďže poštové známky majú na sebe portrét krá-
ľovnej, známka hore nohami sa považuje za velezradu. (Bože, 
ochraňuj kráľovnú!)

• V Texase je nelegálne prehltnúť viac ako tri dúšky piva postojač-
ky. (Nech sa nám tu ľudia nepotácajú!)

Hannah Hirnerová, 10 r.
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Najpodivnejšie 
rekordy : 
Najväčšia bublina 
zo žuvačky
Viete, kto urobil 
najväčšiu bublinu? 
Bola to Američan-
ka Susan Mont-
gomery a jej bublina mala priemer 55,8 
centimetra. Ak chcete rekord prekonať, 
musíte dodržať pravidlo, že si  do úst ne-
môžete dať viac ako tri žuvačky. Tip: Ne-
hodia sa na to plátkové žuvačky ani dražé, 
najlepšie sú guľaté žuvačky. 

Najmenší býk na 
svete
Keď si predstavuje-
me býka, predstavu-
jeme si veľké ťažké 
zviera s rohmi, ale 
tento býk je presný 
opak. Býk Archie má v kohútiku iba 76 
centimetrov. Jeho majiteľ Ryan Lavery ho 
pôvodne chcel chovať na mäso, ale keď do 
Vianoc nenarástol, tak od myšlienky upus-
til. Napokon si býka v rodine tak obľúbili, 
že si z neho urobili domáceho maznáčika.

Peter Tomčík, 11 r.

Podivné rekordy – najväčšia zbierka 
áut na svete

Brunejský sultán Hassanal Bolkiah má v garáži 7000 áut. Chceli by 
ste mať 7000 áut? Aj keď nepočítam údržbu, 7000 je jednoducho príliš 
veľa. Veď ak by ste si chceli na každom aute zajazdiť aspoň hodinu, 
potrebovali by ste na to jeden a pol roka. (A to by ste nemohli spať.) 
Väčšina týchto automobilov sú historické unikáty a ich hodnota je pri-
bližne 4,5 miliardy €. Pre človeka, ktorý ich vlastní, však peniaze nie 
sú dôležité. Brunejský sultán patrí medzi najbohatších mužov sveta 
a v garáži sa na neho usmievajú značky ako Ferrari, Lamborghini, As-
ton Martin, Bugatti či Koenigsegg. Oficiálne táto “garáž“ nie je uznaná 
ako svetový rekord, no nikto iný na svete nemá tak veľa takých drahých 
áut. A odkiaľ má brunejský sultán na taký luxus? Brunej je vývozcom 
takzvaného čierneho zlata čiže ropy a tú ropu vlastní sultán. J

Tomáš Jurka, 14 r.

Vankúš na každú 
príležitosť
Vďaka tomuto vankúšu si odpočiniete 
kdekoľvek - na letisku aj v lietadle, vo 
vlaku, autobuse, ale aj v škole -  pokiaľ 
vás neprichytí učiteľ. Vankúšu hovoria 
Zap Nap vankúš, alebo aj pštrosí vankúš. 
Zaspáva sa v ňom vraj rýchlo a bezpečne. 
Zabudnete na okolitý zhon a pohodlne si 
odpočiniete, nech ste kdekoľvek. Približ-
né rozmery sú 32 x 40 x 9 cm, teda na 
normálnu hlavu. J Výplňou sú polysty-
rénové mikroguľôčky, ktoré sa dávajú aj 
do tulivakov.

Viktor Šarišský, 13 r.

Červenej bolo na letisku 
po OH priveľa
Do tragikomickej situácie sa dostali po skon-
čení Olympijských hier v Riu 2016 britskí 
olympionici. Všetci športovci mali totiž ba-
tožinu rovnakej farby – červenú. Ako prvotný 
nápad to síce mohlo vyzerať dobre, ale orga-
nizačný tím to nedomyslel. Na letisku zavlá-
dol chaos – viac ako stovka Britov nevedela, 
komu ktorá batožina patrí. Niektorí to však 
brali s humorom a na sociálnych sieťach sa so 
svojím zážitkom so smiechom podelili s fanú-
šikmi. Na letisku strávili niekoľko hodín navy-
še, ale dobrú náladu im to nezobralo.

Rebecca Tobiášová, 14 r.

  Foto: internet

  Foto: internet   Foto: internet
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Oliver Czanik, 10 r.: 
Mám rád knihy, šport, aj školu.

Anna Semková, 12 r.:
Mám rada hudbu, tancovanie, 
psov a písanie poviedok.

Karolína Kováčiková, 14 r.:
Mám rada hip-hop a veľmi rada 
čítam.

Jakub Farkaš, 12 r.:
Rad čítam, športujem a pozorujem 
zvieratá.

Hannah Hirnerová:
Som milá a priateľská. Mám rada 
hudbu a knihy.

Matúš Kardoš, 9 r.:
Rád športujem, chodím na pre-
chádzky, navštevujem kamarátov 
a čítam knihy - väčšinou dob-
rodružné alebo detektívky.

Viktor Špitalský, 13 r.:
Moja GAMČA je môj hlavný život 
a futbal je môj druhý život, ktorý 
prináša pády, víťazstvá, aj emócie. 
Keby som bol starší, tak poviem, že 
zošit je moja manželka a lopta moja 
milenka. J

Tomáš Jurka, 14 r.:
Zaujímam sa o históriu a 
technológie. Som neporiadny a 
lenivý. Dobré vlastnosti na sebe 
nenachádzam. J

Rebecca Tobiášová, 14 r.:
Som kreatívna a mám rada mnohé 
športy. Páči sa mi aj tanec a baví 
ma skúšať nové veci.

Hanka Nočšáková, 12 r.:
Mám rada otázky, ktoré život 
prináša a rada na ne hľadám 
správne odpovede.

Michal Drábek, 12 r.:
Hodnotí editorka Táňa: Michal je 
inteligentný, pozorný a empatický. 
Zaujíma sa o veľa vecí a veľmi ho 
zaujíma, ako ľudia konajú a prečo 
tak konajú. 

Martin Poikáns, 12 r.:
Mám rád šport, rád hrám 
počítačové hry, som spoločenský 
a mám zmysel pre humor. Rodina 
si myslí, že som aj lenivý, nedisci-
plinovaný, flegmatický a občas viem 
pekne liezť na nervy. 

Renátka Tomčíková, 9.r.:
Mám rada kone a aj jazdím na 
koňoch. Rada maľujem, hrám na 
husliach a chcela by som byť zve-
rolekárkou. 

Peter Tomčík, 11 r.:
Rád čítam a mám rád Simpso-
novcov. Som majster Slovenska 
v terénnej lukostreľbe a začínam 
s futbalom.

Katarína ,,Katuša“ Zelinová, 14 r.:
Som mierne tvrdohlavá  a rada 
nosím dlhé ponožky až takmer po 
kolená. A mám rada kaktusy.

Marian Plaštiak, 13 r.:
Som trinásťročný skaut, ktorý 
má rád prírodu, bicyklovanie 
a cestovanie - najmä po Slovensku.



Bláznivý svet, blázniví ľudia

Vlasy poistené na najvyššiu čiastku
Najdrahšie poistené vlasy nepatria žene, ale mužovi - Troyovi Polamalu, 
profesionálnemu hráčovi amerického futbalu. Hrá za Pittsburgh Steelers 
a vlasy mu poistili na 1 milión amerických dolárov (800 tisíc €). Nechal 
si ich poistiť pre prípad, že by o ne prišiel. Okrem toho, že má svoje 
vlasy veľmi rád, vystupoval v reklame spoločnosti Head & Shoulders. 
Vlasy si neostrihal už 16 rokov na počesť svojich predkov z ostrova Sa-
moa. Pridal sa tak k celebritám, ktoré majú poistenú nejakú časť tela, ako 
napríklad Keith Richard (gitarista a skladateľ), ktorý má poistené ruky 
na 2 milióny dolárov, či David Beckham, ktorý si dal poistiť nohy na 70 
miliónov. Čo si dáme poistiť my na DUK? J

Tomáš Jurka, 14 r.

  Foto: internet

  Foto: internet

Najviac pollitrov piva odnesených naraz
Nemecko je nepochybne krajinou piva. Hneď po Českej Republike 
má druhú najväčšiu konzumáciu piva na svete. No napadlo by Vám, 
že sa dá urobiť rekord  v tom, kto odnesenie najviac plných pollitro-
vých pohárov piva naraz? Anita Schwarz z Nemecka sa môže pochvá-
liť tým, že zvládla odniesť až 19 pollitrových pohárov piva smädným 
zákazníkom.

Marian Plaštiak 13 r.

strana 6

Beardhat – cool vynález?
Beardhat z vás spraví Vikinga. A to do-
slova. Celá čiapka a aj brada sú vytvo-
rené z teplej a na dotyk príjemnej vlny. 
Fúzy sú k čiapke pripnuté gombíkmi, 

vďaka ktorým sa dá brada plne pri-
spôsobiť rozmerom tváre, alebo 
úplne odopnúť. Fúzy neslúžia len 
ako ochrana pred vetrom a mra-

zom, dodávajú jednoducho cool 
vzhľad každému, kto si 

ich trúfne nosiť. Keď 
takého stretnete, kto-
vie -  možno si s vami 
spraví selfie. J

Viktor Špitalský, 13 r.

Najväčšia dúha vytvorená z ľudí

18. septembra 2004 sa zišlo najviac ľudí na vytvorenie jednej farebnej 
ľudskej dúhy. Presnejšie, zišlo sa ich 30 365. Každý z nich mal svoje 
farebné tričko, podľa ktorého bol zaradený do dúhy. Boli to študenti, 
vyučujúci a zamestnanci filipínskej polytechnickej univerzity sídliacej 
v Manile (Filipíny) a zoskupili sa na futbalovom štadióne. Chceli tým 
osláviť 100. výročie založenia univerzity a zároveň podporiť podpísa-
nie Deklarácie mieru, ktorá bola predložená OSN.

Tomáš Jurka, 14 r.

La Tomatina – paradajková vojna

La Tomatina je potravinový bojový festival, ktorý sa koná v poslednú 
augustovú stredu (čiže dnes!) aj tento rok v mestečku Buñol v Špa-
nielsku. Tisíce a tisíce ľudí, prichádzajú zo všetkých kútov sveta, aby 
bojovali vo vojne, kde je jedinou zbraňou paradajka. Presnejšie sto 
ton rozkrájaných paradajok. Netreba nič iné, len poriadne trafiť súpe-
ra. Keďže mesto je malé a záujemcov veľa, na účasť na paradajkovej 
bitke treba mať vstupenku. Potom sa už môžete nechať obhádzať pa-
radajkami do sýtosti. V rámci prípravy na paradajkový neporiadok 
používajú miestni obchodníci na svoje výklady obrovské plastové 
kryty, ale veľmi to nepomáha. J 

Viktor Špitalský, 13 r.

  Foto: internet

  Foto: internet

  Foto: internet
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Vyberte si krajinu / Vtipy

India – autá, chod-
ci, aj kravy
V Indii sa deje veľa vecí a 
niektoré sú fakt neuveriteľné. 
Napríklad tam nerešpektujú 
dopravné čiary na cestách. U 
nás na dvojprúdovej ceste idú 
maximálne 2 vozidlá, v Indii 
ich ide vedľa seba 6 alebo 7 a 
pomedzi to ešte chodia chodci 
a kravy (kravy sú v Indii posvätné a majú aj ,,občianske preukazy“, viď foto). Alebo ak sa z 
mesta niekto odsťahuje a jeho pozemok zostane dlhší čas neobývaný, postavia tam chrám, aj 
keby mal byť maličký. Indovia tiež radi odpovedajú “áno” na všetko, na čo sa ich spýtate. No 
niekedy to môže znamenať aj nie. J Indovia veľmi často meditujú a tí, čo sa úplne zbavia myš-
lienok, sa môžu prepracovať až do stavu levitácie (vznášania sa). Tiež dokážu dlho vydržať bez 
jedla a vody, niektorí vraj aj dlhšie ako 10 rokov. Aj keď sa Indii hovorí “krajina jazykov”, po 
slovensky sa tam nedohovoríte, radšej si zopakujte angličtinu. J   

Matúš Kordoš, 9 r. 

Ak vás niekto v Japonsku pozve k sebe na obed či oslavu, nebuďte zaskočení, keď vám 
namiesto papúč dá do ruky špeciálne návleky. V nich môžete chodiť po celom dome, 
okrem podlahy tatami, kde sa musíte vyzuť. Na záchode a v kúpeľni sa dokonca musíte 
prezuť do iných návlekov. Za neslušné sa považuje vyfúkať si nos v spoločnosti iných 
ľudí a reči o záchode si určite odpustite! J A za žiadnych okolností nezjedzte všetko, čo 
budete mať na tanieri. S Japoncami si pri obede veľmi nepohovoríte – je to pre nich čas 
oddychu. Keď budete odchádzať a budete si obúvať topánky, rozhodne pri tom neukážte 
podrážky. Japonci to považujú za hrubosť. J  

Anna Semková, 12 r.

  Foto: internet

  Foto: internet

Psí hotel, ale pre ľudí
Prenocovať v psovi, nebolo by to totálne cool? 
Znie to síce čudne, ale naozaj sa to dá! V ame-
rickom meste Cottonwood v štáte Idaho má hotel 
s názvom Dog Bark Park Inn tvar nadrozmerné-
ho bígla. Toaleta na lúke je umiestnená do ob-
rovskej makety červeného hasičského hydrantu. 
(Lebo hydranty sú obľúbenou psou toaletou). 
Hotel navrhol Dennis Sullivan a teraz ho vlastní 
spolu s Francesom Conklinom. Hotel je síce veľ-
mi malý - má iba dve izby (celé v psom štýle), no 
dá sa v ňom pohodlne prenocovať. 

Matúš Kordoš, 9 r.

Japoncom 
neukazujte 
podrážky!

Vtipy

Pani učiteľka vyvolá Jožka a pýta sa ho:
– Jožko, aké je najčastejšie slovo, ktoré 
hovoria žiaci?
– Neviem.
– Správne! Posaď sa, máš jednotku.

Pán príde na úrad a povie:
– Dobrý deň, chcel by som si zmeniť 
priezvisko.
– A prečo by ste si ho chceli zmeniť?
– Lebo keď zdvihnem telefón a poviem: 
„Tu je Prievan,“ každý odvetí: „Tak za-
vrite okno!“

Príde malá žabka k zverolekárovi a hlavu 
má celú zakrytú ponožkou. Lekár zopne 
ruky a povie: „Ach, žabka, kto ti to uro-
bil?“ A žabka na to: „Čuš starý, toto je 
prepadnutie!“

Na Sibíri je krutá zima. Ivánuška príde 
domov za bábuškou a pýta sa:
– Bábuška, čo je dnes na obed?
– Zabila a uvarila som to kurča.
– A čím ste ho zabili, bábuška?
– Ále, nad pecou visel taký nejaký bume-
rang.
– Bábuška, ešte raz sa dotknete mojich 
ponožiek, tak ja vám zlomím deku!

Otecko príde domov a pýta sa synčekov: 
„Tak čo, pomáhali ste mamičke?“ Prvý 
synček sa ozve: „Áno, áno, ja som umýval 
riad!“ Druhý sa ozve: „Áno, áno, ja som 
ho utieral!“ A tretí sa ozve: „Áno, áno, ja 
som zbieral črepy.“

Jožko sa hrá na pieskovisku a za chvíľu 
dobehne s plačom k ockovi: „Oci, oci, 
niekto mi ukradol autíčko!“ Otecko po-
hladí synčeka, pozrie na parkovisko, roz-
plače sa tiež a povie: „Aj mne!“

  Foto: internet
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Najbláznivejšie športové výkony – 
preplával Atlantický oceán
Prvým človekom, ktorý preplával Atlantický oceán (r. 1998) sa 
stal Francúz Benoit Lecomte. Vyštartoval amerického štátu Mas-
sachusetts a doplával až k Bretónskemu polostrovu vo Francúz-
sku. Celá plavba trvala 73 dní a Benoit preplával asi 6000 kilomet-
rov. Cestou asi  týždeň pobudol na Azorských ostrovoch, pretože 
sa mu pokazila časť vybavenia. Sprevádzala ho aj trojčlenná po-
sádka na plachetnici, ktorá niesla zariadenie na odháňanie žra-
lokov. Plával osem hodín každý deň v dvoj až štvorhodinových 
intervaloch. Plavbu urobil na počesť svojho otca, ktorý zomrel na 
rakovinu. Peniaze vyzbierané za plavbu použil Benoit Lecomte 
na výskum rakoviny. Hoci čas letí a Benoit už bude mať 50 rokov, 
plánuje preplávať aj Tichý oceán z Tokia v Japonsku do San Fran-
cisca v Kalifornii, USA, čo je až 8850 kilometrov!

Tomáš Jurka, 14 r.
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Najbláznivejšie športové výkony –
Ironmanom 50x za sebou
Ak chcete byť Ironmanom, musíte ísť na preteky, kde treba zaplávať 
3,86 kilometra, prejsť 180,25 kilometra na bicykli a nakoniec bežať 
42,2 kilometra do cieľa. Ľahké, však?  No ani náhodou! Pritom exis-
tuje človek, ktorý sa na týchto pretekoch zúčastnil 50 krát za sebou. 
50 dní za sebou. Každý deň v inom americkom štáte. Každý deň 
celú trasu. Tento človek sa volá James Lawrence, je to profesionálny 
vytrvalostný športovec, prezývaný aj železný kovboj. Urobil to pre 
organizáciu Jamieho Olivera Jamie Oliver Food Foundation, ktorá 
bojuje proti detskej obezite. Lawrence všetky zarobené peniaze da-
roval tejto organizácii.

Tomáš Jurka, 14 r.

  Foto: internet


