
Zlozvyky - ako vznikajú? Ako sa k nim 
prepracovávame? Veď ako deti sa rodíme 
čistí a iba postupne sa na nás lepí všet-
ko to, čo okolo seba vidíme a vnímame. 
Odborníci tomu hovoria pozitívne a ne-
gatívne vnemy. Ale základ všetkého, čím 
sme ovplyvnení, získavame predovšetkým 
v rodine. Neskôr cez priateľov, kamarátov, 
v škole. A to nechcem písať o zlozvykoch, 
ku ktorým radíme rýpanie sa v nose alebo 
obhrýzanie si nechtov. Ak chceme hovo-
riť o akýchsi vnútorných, charakterových 
zlozvykoch - nepríjemným zlozvykom je 
tvrdohlavosť, keď si nič nedáme vysvetliť 
a vôbec neprijímame iný názor. Prečo? Le-
bo! Jednoducho nechceme. Iným zlozvy-
kom je povýšenosť, pýcha, cítime sa byť 
viac ako spolužiaci či všetci ostatní. Pre-
čo? Pretože sme lepšie fi nančne zabezpe-
čení a to z nás robí akoby lepších ľudí? 
Iste to tak nie je. Myslím si, že zlozvyky 

vznikajú z nedostatku zdravého úsudku 
a my, deti, ešte máme šancu v našom veku 
na ich odstránení popracovať. Aby sa pre 
nás nestali strašiakom v dospelosti a aby 
nám nebránili nájsť si svoje miesto v živo-

te, ako hovorí napríklad môj otec. Veď kto 
už má rád nafúkancov, ufňukancov, drzích, 
pyšných hlupákov, ktorí, čím hlúpejší sú, 
tým viac okolo seba rozdávajú „rozumy“. 
Ale ako som už spomenul, okrem takých-
to vnútorných charakterových zlozvykov, 
máme aj tie návykové - už spomenuté rý-
panie sa v nose, žmurkanie, obhrýzanie 
si nechtov, pohadzovanie hlavou... Proti 
tým, ktoré som popísal skôr, mi však tie-
to pripadajú smiešne a neškodné. Aj keď 
sú z nich naše mamy nešťastné a snažia sa 
nám v nich zabrániť a odučiť nás od nich. 
Dobrá správa pre mamy je, že na rozdiel 
od vnútorných sa tie návykové dajú odstrá-
niť ľahšie. 😊 Do dospelosti je ešte ďaleko. 
Verím, že úspešne popracujeme na prvých 
aj na druhých menovaných zlozvykoch. 
Želám všetkým veľa úspechov v preko-
návaní ich zlozvykov a tým, ktorí žiaden 
zlozvyk nemajú, srdečne blahoželám. 😊

Michal Šimon Hradský, 12 r. 
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Spravodajstvo

Doc. PhDr. Igora 
Brezinu, PhD., 
z Katedry psychológie 
Filozofi ckej 
fakulty Univerzity 
Komenského, ktorý 
prednáša na tému 
Prečo zabúdame.

Na akú otázku ste hľa-
dali odpoveď, keď ste 
boli dieťa?
Keď som bol malý, túžil 
som byť tým, aj oným, ale 
pokiaľ si dobre pamätám, 
túžil som nájsť odpoveď 
na to, ako zostrojiť funkč-
ný stroj času.
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
V súčasnosti hľadám od-
poveď na to, ako podporiť 
rozvoj nielen klasickej, ale 
najmä sociálnej inteligen-
cie, pretože túto oblasť 
sme podľa môjho názo-
ru zanedbali. Pritom je to 
veľmi podstatná a dôležitá 
oblasť. 

Otázka pre
Na festivale elektronickej tanečnej hudby To-
morrowland v Barcelone vznikol požiar. Sta-
lo sa tak 29. 7. 2017 v nočných hodinách, 
keď počas koncertu začala horieť jedna stra-
na pódia. Z festivalu museli evakuovať viac 
ako 20 000 ľudí, pretože oheň sa zväčšoval. 

Našťastie sa nikomu nič nestalo a hasičom sa 
podarilo oheň do polnoci uhasiť. Organizáto-
ri ohlásili, že požiar spôsobila technická po-
rucha. Festival funguje už niekoľko rokov, no 
doteraz sa vždy konal v Belgicku. 

Hana Chrappová, 12 r.

Takéto horúčavy sme na Slovensku už dlho 
nemali. Teploty stúpali až k 40°C. Sloven-
ský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
vyhlásil výstrahu 3. stupňa a odporúčal 
ľudom, aby sa zdržiavali najmä doma ale-
bo v tieni. Výstraha platila takmer pre ce-
lé Slovensko a týkala sa nielen ľudí, ale 

aj hospodárskych a iných zvierat. Vysoké 
teploty oslabujú a dehydrujú náš organiz-
mus, preto treba dodržiavať pitný režim 
(na každých 15 kg hmotnosti by sme mali 
vypiť 0,5 l vody) a vyhýbať sa slnku najmä 
medzi 14. až 18. hodinou podvečer.

Miška Biskupičová, 14 r.

Požiar na festivale v Barcelone

Extrémne horúčavy ohrozujú všetkých

Naša anketa

K niekomu je pamäť milosrdná 
a uchováva mu najmä tie pek-
né, príjemné, vtipné a radostné 
spomienky. Iná je pamäť pesi-
mistu - tá uchováva predovšet-
kým zlé, nepríjemné, nepriateľ-
ské a pomstychtivé spomienky. 
Nepríjemné je, keď nám zlyhá-
va krátkodobá pamäť – vtedy 

ľahko zabúdame najmä na naše 
povinnosti.
Opýtali sme sa 141 z vás:
Na čo ľahšie alebo rýchlej-
šie zabúdaš?
a/ Na pozitívne veci: 18 detí
b/ Na negatívne veci: 22 detí 
c/ Na svoje povinnosti: 84 detí
d/ Ja nezabúdam: 17 detí

V Turecku sa začal doposiaľ najväčší 
súdny proces v súvislosti s minuloroč-
ným neúspešným pokusom o prevrat. 
Súdených je takmer 500 ľudí, mnohí vo 
svojej neprítomnosti. Hlavným obžalo-
vaným je Fethullah Gülen. Obžalovaná 
skupina čelí obvineniam, že na leteckú 
základňu neďaleko Ankary uniesli nie-
koľko armádnych kapitánov vrátane 
náčelníka generálneho štábu Hulusiho 
Akara a držala ich tam ako rukojemní-

kov. Vyslobodila ich až špeciálna jed-
notka. Pučisti sa tiež snažili zvrhnúť 
vládu, pričom ostreľovali štátne budo-
vy. Súd sa týka aj redaktorov a vedú-
cich časopisu Cumhuriyet za údajné 
podporovanie terorizmu. Hrozí im až 
43 rokov väzenia. Prezident Erdogan 
ničí v Turecku aj posledné zvyšky de-
mokracie a stáva sa skutočným diktáto-
rom. Prijatie do EÚ je veľmi nereálne.

Matúš Kordoš, 10 r.

Najväčší súdny proces v TureckuFoto: internet

Foto: internet



V nedeľu 30. júla sme si pripo-
menuli Svetový deň proti obcho-
dovaniu s ľuďmi. Podľa odhadov 
sa jeho obeťami ročne stane 700 
tisíc až 2 milióny ľudí! Keby sme 
si mysleli, že sa týka len chudob-
ných krajín ďaleko od nás, nie 
je to pravda. Aj Slovákom často 
ponúknu prácu či brigádu v za-
hraničí s vidinou dobrého zárob-

ku a tam si z nich potom urobia 
„tovar“. Môže sa to začať napr. 
aj ponukou na študijný pobyt, či 
predstieraním lásky. Obeťami sú 
rôzni ľudia, rizikovou skupinou 
sú tí zo sociálne slabšieho pros-
tredia. Obeťami sú najmä ženy, 
no pribúda aj mužov či detí. Na 
Slovensku sa pomoci obetiam 
venuje projekt STOP obchodo-

vaniu s ľuďmi, ktorý organizuje 
Slovenská katolícka charita. Pro-
jekt fi nančne podporuje Minis-
terstvo vnútra SR. Obetiam sa 
pomáha rôznymi spôsobmi - od 
utajeného bývania a fi nančnej 
pomoci, až po psychologické a 
terapeutické poradenstvo. Pro-
jekt robí okrem priamej pomo-
ci aj preventívne akcie, lebo je 
dôležité informovať verejnosť. 

Viaceré Európske charity v spo-
lupráci Caritas Europa a Caritas 
Internationalis v júni predložili 
Rade OSN pre ľudské práva se-
dem základných bodov, ktoré by 
mali zefektívniť boj proti obcho-
dovaniu a deťmi. 
P.S. Číslo 0800 800 818 je ná-
rodnou linkou pomoci obetiam 
obchodovania s ľuďmi.

Michal Drábek, 13 r.

Venujem sa výkonnostnému plávaniu. 
Rozhodol som sa, že cez prázdniny ne-
budem patriť medzi ,,lenivejšiu“ väč-
šinu a využijem leto na to, aby som sa 
v plávaní zdokonalil a v septembri po-
zitívne prekvapil seba, trénera, aj môj 
plavecký klub. Aké však bolo moje pre-
kvapenie, keď nám po týždni prázdnino-
vého plávania na Pasienkoch oznámili, 
že plaváreň sa zatvára a bude zatvore-
ná až do 3. septembra. Nato sa začali aj 
ďalšie plavárne predbiehať, ktorá zatvo-
rí skôr. Áno, mohol by som ísť na kú-

palisko, ale ako mám plávať bez dráh, 
medzi množstvom ľudí, ktorí skáču do 
vody hlava-nehlava a plávajú v bazéne 
krížom-krážom? Mohol by som plávať 
aj v jazere, ale tam nie sú dráhy ani ste-
ny, od ktorých by som sa mohol odraziť, 
navyše viacero jazier v Bratislave ne-
má nezávadnú vodu. Chápem, že väčši-

na plaveckých klubov sa cez prázdniny 
zatvára, lebo tréneri a organizátori po-
trebujú oddych. Podľa mňa však treba 
hľadať ďalšie riešenie, ak chceme, aby 
malo Slovensko najlepších plavcov na 
svete. Väčšina plavcov príde po dvoj-
mesačných prázdninách „ničnerobenia“ 
do klubu a asi si viete predstaviť, ako 
vyzerajú nasledujúce mesiace, keď do-
háňame najmä to zameškané. Pritom by 
sme mali od začiatku pracovať na zlep-
šovaní. Dúfam preto, že na budúci rok 
sa situácia so zatvorenými plavárňami 
nebude opakovať. 

Jakub Farkaš, 13 r.

V lete sú plavárne 
v Bratislave zatvorené
Venujem sa výkonnostnému plávaniu. 
Rozhodol som sa, že cez prázdniny ne-
budem patriť medzi ,,lenivejšiu“ väč-
šinu a využijem leto na to, aby som sa 
v plávaní zdokonalil a v septembri po-

na plaveckých klubov sa cez prázdniny 
zatvára, lebo tréneri a organizátori po-
trebujú oddych. Podľa mňa však treba 
hľadať ďalšie riešenie, ak chceme, aby 
malo Slovensko najlepších plavcov na 
svete. Väčšina plavcov príde po dvoj-
mesačných prázdninách „ničnerobenia“ 

Foto: internet
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Názory, komentáre

Na túto otázku nám prišiel odpovedať Prof. Ing. arch. Ján Stempel 
z Fakulty architektúry Českého vysokého učení v Prahe, ktorý sa za-
oberá navrhovaním a výstavbou rodinných domov. Dozvedeli sme 
sa zaujímavosti o slávnych vilách a rodinných domoch, ktoré navrhli 
architekti vo svete. Niektoré z nich sú skutočné umelecké diela, iné 
zase perfektne zapadajú do okolitej prírody, no každé obydlie navr-
hoval svetovo uznávaný architekt, ktorý za svoju prácu získal uznanie 
a vlastne sa stal superstar medzi architektmi. Nimi navrhnuté domy 
pozná veľa ľudí a dokonca sa v nich natáčajú fi lmy - to všetko im pri-
dáva na sláve. U nás je to však inak – ako sme sa dozvedeli, rodinné 
domy navrhnuté našimi architektmi sa síce môžu porovnávať aj so 
svetovo známymi vilami, ale keďže ich majitelia väčšinou nechcú, 
aby o nich verejnosť vedela, tak ich výstavbu častokrát taja. Potom sa 
však o úspechoch našich architektov nemôžu ľudia dozvedieť, a tak 
sa ani architekti nemôžu stať známymi, nieto ešte superstar. 

Viktor Závodský, 13 r.

Tohtoročný výlet na Planinku sa niesol v duchu ľudových tradícií. 
Rozdelili sme sa na tímy – dedinky. Pridelili nám chatku a mohli sme 
nielen zavesiť erb a ceduľu s názvom, ale ju aj ošmirgľovať a nama-
ľovať fasádu. Super! Naša dedinka Pastierovce napokon vyhrala. 😊 
Body sme dostávali napríklad za rýchle nástupy, úpravu a prezentáciu 
chatiek, službu v jedálni... V krúžkoch sme robili rôzne činnosti, na-
príklad maľovanie, tancovanie, varenie alebo bylinkárstvo. Mali sme 
aj návštevu. Rodina Hlbockých nám prišla zahrať na rôznych zná-
mych, ale aj neznámych ľudových hudobných nástrojoch. A animá-
tori pre nás nahrali pieseň o Planinke. Tento workshop je na DUK asi 
najlepší zo všetkých a keď už o tom hovoríme, tak tohtoročná Planin-
ka bola asi najlepšia. No animátori majú kopu nápadov, tak uvidíme, 
čo vymyslia nabudúce. Naša vďaka patrí všetkým animátorom, maji-
teľom kaštieľa, ostatným účastníkom workshopu, ale predovšetkým 
nášmu Kamilovi za to, že sme mali možnosť na Planinku ísť. ☺

Miška Biskupičová, 14 r., Matúš Kordoš, 10 r.

Prednáška: Prečo u nás architekti nie sú 
superstar?

Planinka je miestom dobrých nápadov

Miška Biskupičová, 14 r., Matúš Kordoš, 10 r.

Foto: Peter Chvostek

STOP obchodovaniu s ľuďmi



Viete čo to znamená?

Odkiaľ toto slovné spojenie pochádza? Z histórie. Počas gla-
diátorských hier v starovekom Ríme mohol porazený zdvih-
núť palec alebo ukazovák a tak poprosiť o milosť cisára, 
ktorý rozhodol podľa divákov o jeho osude. Diváci buď dr-
žali gladiátorovi palce, čiže mu priali úspech, alebo kričali 
smrť. Keď cisár zdvihol palec dohora, znamenalo to milosť, 
ale keď ho otočil smerom dole, znamenalo to smrť. Čiže už 
vieme, že ak vám želáme všetko dobré, držíme vám palce. 
Určite vám nedržíme päste, ani vám nedržíme prsty. 😊

Miška Biskupičová, 14.r 

Držím ti palce

strana 4

Zaujímavosti

Pes je najlepší priateľ človeka. 
Väčšina z nich to aj neustále do-
kazuje, preto ich doma chováme 
najmä pre radosť. Dnes už exis-
tuje približne 400 psích plemien. 
Psy majú veľmi dobrý čuch - 
sedemkrát lepší ako človek. Sú 
dobrí pomocníci, pomáhajú pri 
práci polícii, záchranárom, ale 
aj ľuďom, ktorí prišli o zrak. Psy 
málokedy žijú dlhšie ako 15 rokov. Najstarší pes na svete sa však 
dožil 30 rokov. Najmenší pes na svete meria iba 10 centimetrov a naj-
ťažší pes na svete váži 111 kg. Pes vyjadruje svoje city prostredníc-
tvom svojho tela a správania. Napríklad radosť prejavuje tak, že rých-
lo vrtí chvostom, skáče. Stiahnutý chvost a prikrčený postoj znamená 
strach. Záujem pes prejaví pokojným postojom, zdvihnutými ušami. 
Útok môžeme čakať, keď vycerí zuby, vrčí, šteká. Každý pes má v se-
be správanie vlka, preto potrebuje dobrú výchovu a pozornosť. Po-
tom sa odvďačí svojou láskou a vernosťou. 

Dominika Fratričová, 11 r.

Pre každého znamená šťastie dačo iné. Napríklad, keď vyhrá jeho 
obľúbený hokejový tím alebo odpadne matika v škole. Od roku 2012 
máme aj medzinárodný deň šťastia, ktorý OSN vyhlásila na 20. ma-
rec. Každoročne vydáva Správu o šťastí vo svete, v ktorej sa po-
rovnáva spokojnosť obyvateľov so svojím životom v 155 krajinách 
sveta. Porovnávajú sa v nej oblasti ako podiel HDP (hrubý domáci 
produkt) na jednotlivca, očakávaná dĺžka života, sociálna podpora 
v zložitých životných situáciách, dôvera k vláde, sloboda rozhodova-
nia ľudí ohľadom svojho života a štedrosť a dobročinnosť ľudí. V ro-
ku 2017 je najšťastnejšou krajinou na svete Nórsko, ktoré poskočilo 
z piatej priečky minulý rok a zosadilo z prvého miesta Dánsko. Na 
ďalších miestach je Island, Švajčiarsko, Fínsko, Holandsko, Kanada, 
Nový Zéland, Austrália a Švédsko. Na spodku rebríčka sú krajiny 
subsaharskej Afriky Južný Sudán, Libéria, Guinea, Togo, Rwanda, 
Tanzánia, Burundi a Stredoafrická republika. Na poslednom mieste 
v rebríčku je Jemen. Slovensko je na 40. mieste, no môžeme byť 
šťastní, lebo od posledného merania sme poskočili o 5 miest.  

Martin Poikáns, 12 r.

Britskí hľadači pokladov našli v Atlantickom oceáne asi 200 ki-
lometrov južne od pobrežia Islandu vrak nacistickej lode SS Min-
den z roku 1939. Vo vnútri by sa mali nachádzať 4 tony cenného 
nákladu, pravdepodobne zlata. Ak by sme to prepočítali, hodnota 
pokladu by dosahovala takmer 140 miliónov eur. Hľadači, ktorí 
poklad našli, žiadajú islandskú vládu o povolenie spraviť do vra-
ku dieru a vytiahnuť sejf. Loď pravdepodobne vyplávala z Juž-
nej Ameriky a smerovala do Nemecka. Keďže ju zachytili radary 
Britského námorníctva, 24. septembra 1939 vydal Hitler rozkaz 
loď potopiť a pochovať ju tak na dne oceána. Nacisti sa radšej 
pokladu vzdali, než by mal pripadnúť vojenskému nepriateľovi 
– Veľkej Británii. Briti napriek tomu nemeckú posádku z potápa-
júcej sa lode zachránili. 

Hana Chrappová, 12 r.

Niektoré mestá a dediny majú naozaj neobyčajné názvy. Dedinka na 
severe Nórska sa volá: Å. Nie je to však jediná dedina s jednopísme-
novým názvom. Na severe Francúzka sa totiž nachádza malá dedinka 
Y. Na svete je ešte niekoľko podobne pomenovaných dedín. Naopak, 
dedina s najdlhším názvom v Európe sa nachádza vo Walese. Jej ná-
zov vo Waleštine znie: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlll-
lantysiliogogogoch, čo v preklade znamená „Kostol svätej Márie v 
doline bielych liesok blízko prudkého víru a kostola svätého Tysilia z 
červenej jaskyne“. Názov pozostáva z 58 znakov a je vlastne opisom 
celej dediny. Takéto dlhé názvy sú, samozrejme, obrovským lákad-
lom pre turistov - veď kto by sa nechcel odfotiť v Llanfairpwllgwyn-
gyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch!? ☺ 

Viktor Závodský, 13 r.
gyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch!? ☺

Viktor Závodský, 13 r.
Foto: internet

Koľko rokov má váš pes?

Najšťastnejšia krajina roku 2017 je Nórsko

Najdlhšie a najkratšie názvy

Pri Islande našli vrak nacistickej lode

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet
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Cestovanie, kultúra, životné prostredie

Slavínu sľúbili múzeum, no sľub nedodržali

Dovolenka vo Vysokých Tatrách

Slavín – národná kul-
túrna pamiatka, je bra-
tislavský pamätník so-
vietskych vojakov, ktorí 
padli v bojoch počas II.
svetovej vojny na úze-
mí Slovenska. Auto-
rom výnimočného diela 
z roku 1960, je sochár 
a architekt Ján Svetlík. 
Na vojenskom cintorí-

ne je šesť masových a 278 individuálnych hrobov, v ktorých je 
pochovaných 6845 vojakov Červenej armády. Mestské pohreb-
níctvo Marianum, ktoré je správcom Slavína, zabezpečilo v roku 
2014 osvetlenie pamätníka, a tak sa opäť stal dominantou mesta 
aj v noci. V tom čase sa uskutočnila aj rozsiahla revitalizácia zele-
ne a osadili aj nové informačné tabule. Ďalším krokom malo byť 
vybudovanie múzea venovaného ukončeniu bojov v II. svetovej 
vojne. Na základe požiadavky ministerstva obrany sa Marianum 
spolu s mestom začalo zriadením múzea zaoberať. Múzeum ma-
lo byť umiestnené v priestoroch pod pamätníkom. Okrem vysta-
vených exponátov zbraní či fotografi í mala byť jeho súčasťou aj 
prednášková a premietacia miestnosť. Žiaľ, počiatočné nadšenie 
sa vytratilo a o pokračovaní projektu nové vedenie pohrebníctva 
verejnosť neinformuje. Múzeum by však malo uzrieť svetlo sveta, 
aby si aj ďalšie generácie vedeli veľmi plasticky predstaviť, čo to 
znamená, keď vypovieme slová ,,hrôzy vojny“.

Nikol Ďurčeková, 14 r.

Počas tohto leta sme s rodinou strávili týždeň v Pribyline, Ako prvý 
sme si pozreli skanzen Múzeum liptovskej dediny. Poobzerali sme si 
dedinku, kostol a kaštieľ a nevynechali sme ani expozíciu vlakov les-
nej železnice, ktorá kedysi z Tatier zvážala drevo. V iný deň sme išli 
na túru z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso. Väčšina „ turistov“ 
išla lanovkou, ale my sme to zvládli pešo. Túra bola dlhá, ale zaují-
mavá a na záver sa nám odmenila pekným výhľadom na krajinu pod 
Tatrami. Okrem Skalnatého plesa sme navštívili aj Zelené pleso. Aj 
táto túra bola dlhá, ale páčila sa mi, pretože nám ponúkla krásny vý-
hľad na tatranské štíty. No najkrajšia túra bola podľa mňa z rázcestia 
Račkovej a Jamnickej doliny. Videli sme malé jeleniatka s dospelými 
jelenicami, ale aj medvedicu s tromi medvieďatami. Cestou naspäť 
sme sa zastavili pri potoku Belá, ktorý nás sprevádzal celou cestou od 
Pribyliny. Celý týždeň bol zaujímavý a plný zážitkov. ☺

Renátka Tomčíková, 11 r.

Tento krásny ostrov z jednej strany obmý-
va Tasmánske more a z druhej Tichý oce-
án. Objavil ho moreplavec Abel Tasman 
v roku 1642. Najbližší kontinent je 2000 
km vzdialená Austrália. Hlavným mestom 
je Wellington, ktorý má približne 204 000 
obyvateľov. Nový Zéland s jeho jazera-
mi, horami, krásnymi plážami, ľadovcami 
a jaskyňami pripomína ostrov pokoja. Ne-
žijú na ňom takmer žiadne jedovaté hady 
alebo živočíchy. Môžete tu však nájsť naj-
ťažšieho chrobáka na svete, ktorý je vzdia-
leným príbuzným kobyliek. Jeho váha je 
približne 60 gramov a dĺžka asi 6 - 8 cen-
timetrov. Nový Zéland sa pýši niekoľkými 

zápismi v Guinnessovej knihe rekordov. 
Nachádza sa tu napríklad hora s najdlhším 
názvom na svete. Správnosť názvu si overia 
len trpezliví, pretože znie: „Tetaumatawha-
katangihangakoauaotamateaurehaeaturi-
pukapihimaungahoronukupokaiwhenu-
aakitanarahu“ - skrátene „Tauru,“ alebo 
„Taumata“. V preklade to znamená: Vŕšok, 
kde Tamatea, muž s veľkými kolenami, le-
zec po horách, hltač zeme, ktorý cestoval 
okolo, hral na nosovú fl autu svojej milej. 
Do Giunnessovej knihy rekordov je zapí-
sané aj najčistejšie sladkovodné jazero na 
svete - Blue Lake (Rotomairewhenua), kde 
možno dovidieť až 80 m pod hladinu. Dú-

fam, že aj ja sa raz budem môcť pokochať 
nádhernými pamiatkami, jazerami, horami, 
jaskyňami a miestami, ktoré som zatiaľ mo-
hol obdivovať a spoznávať len prostredníc-
tvom kníh a na hodine geografi e. 😊 

Michal Šimon Hradský, 12 r.

Nový Zéland a jeho zaujímavosti

Voda sa v posledných rokoch stala 
vzácnym tovarom. Ovplyvňuje zdra-
vie a kvalitu života miliárd ľudí, bohu-
žiaľ, nie je jej dostatočne veľa. Svoje 
o tom vie aj 40 000 obyvateľov Čile, 
ktorí žijú na úpätí Ánd. Sú odreza-
ní od zdrojov pitnej vody a musia si 
kupovať drahú balenú vodu. Aj preto 
múdri ľudia vymysleli stroj, ktorý do-
káže vytvoriť pitnú vodu doslova zo 

vzduchu. Volá sa Freshwater. Prístroj 
funguje na princípe zrážania vodnej 

pary na chladnejšom povrchu. Využí-
va sa teda teplota, ale aj vplyv tlaku, 
t.j. nadmorskej výšky. Urýchľuje sa 
prirodzený cyklus vody – dá sa pove-
dať, že sa vytvára oblak, z ktorého prší 
a potom prečisťuje a sterilizuje vznik-
nutú vodu. Stroj je poháňaný slnečnou 
energiou bez pripojenia k elektrickej 
sieti a je schopný vytvoriť od 9 až do 
39 litrov vody za deň.

William Urban, 13 r.

Voda zo vzduchu

Foto: internet
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Slavínu sľúbili múzeum, no sľub nedodržali
Slavín – národná kul-
túrna pamiatka, je bra-
tislavský pamätník so-
vietskych vojakov, ktorí 
padli v bojoch počas II.
svetovej vojny na úze-
mí Slovenska. Auto-
rom výnimočného diela 
z roku 1960, je sochár 
a architekt Ján Svetlík. 
Na vojenskom cintorí-
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Šport

Judo alebo aj džudo
Judo znamená jemnú cestu. Na tréningoch či súťažiach to tak síce 
nevyzerá, ale po zvládnutí rôznych hmatov a chmatov sa dá jem-
ne a elegantne poraziť súpera. Práve tento šport je veľmi dobrou 

a praktickou pohybovou 
aktivitou. Športovca učí 
sebaovládaniu, disciplíne, 
sebaobrane a zvyšuje jeho 
pohybovú kondíciu. Čas-
tejšie sa tomuto športu ve-
nujú chlapci, ale nie je ni-
čím výnimočným stretnúť 
v kimone dievča. Kimono na džudo je hrubšie a pevnejšie ako na 
iné športy, a to preto, že sa využíva pri rôznych technikách. Špor-
tovec môže dosiahnuť rôznu technickú vyspelosť, ktorú rozpozná-
me podľa farby opasku, a to od bieleho až po čierny. Mňa k džudu 
priviedla kamarátka. Neverila som, že môže byť také zaujímavé. 
Po pozorovaní tréningu som sa rozhodla, že sa zapojím. Odvtedy 
som sa snažila nevynechať tréning a naučiť sa čo najviac. Džudo 
mi dalo mnoho nových kamarátov, pomáha mi zlepšovať pohyb, 
učí ma sebaovládaniu a vytrvalosti. 

Dominika Fratričová , 11 r.

Tento 18-ročný francúzsky futbalista 
hrá momentálne v tíme AS Monaco, no 
určite má pred sebou veľkú futbalovú 
kariéru. V týchto týždňoch padla čiast-
ka 180 miliónov eur za jeho prestup do 
tímu Real Madrid. Suma je trochu pre-
hnaná, no možno aj preto, že útočníka sa 
pokúša získať aj Manchester City. Pre-
čo je o Mbappého taký veľký záujem? 
Je síce ešte veľmi mladý, ale už si za-
hral v prestížnej lige majstrov, v ktorej 
sa mu podarilo nastrieľať niekoľko gó-
lov a predviesť svoje silné stránky. Po-
chádza z rodiny športovcov. Jeho otec 

(Kamerunčan) bol futbalový tréner v AS 
Bondy, kde Kylian s futbalom začínal. 
Jeho mama (Alžírčanka) bola hádzanár-
ka. Kylian trénoval vo futbalovej akadé-
mii a už v roku 2013 sa ocitol na súpiske 
juniorov AS Monaco. Získal niekoľko 
ocenení, medzi nimi aj ocenenie najlepší 
mladý hráč. Ak sa jeho futbalová karié-
ra bude uberať aj naďalej týmto smerom, 
môže sa stať, že keď Messi alebo Ro-
naldo odídu do futbalového dôchodku, 
Mbappé ich nahradí. A možno bude ešte 
lepší. 😊

Viktor Špitalský, 14 r.
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Kylian Mbappé, hviezda, z ktorej bude možno 
veľká hviezda
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