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Šikana - každý pozná
to zlé slovo

Šikana je celosvetový problém a týka sa
nielen tínedžerov, ale i detí a dospelých.
Žiaľ, šikanu je ťažké deﬁnovať, keďže
každý jej prípad je jedinečný. Väčšina sa
však zhoduje v tom, že ide o opakované
fyzické alebo psychické ubližovanie obeti.
To, čo tvorí rozdiel medzi triednou bitkou
a šikanou, je práve jej opakovanie. Častokrát pri nej starší a silnejší ubližujú mladším a slabším. Obeť šikany môže zažívať
výsmech, vyhrážanie, bitku alebo i dlhodobú ignoranciu. S rozvojom technológií
sa ukazuje, že veľmi nebezpečná je aj kyberšikana, ktorá sa šíri online prostredím.
A hrozivé je, že šikana zasahuje čoraz
mladšie deti.
Moja otázka znie: Kde je prevencia a vedomosť detí aj dospelých o tom, čo to ši-

Editoriál

Foto: Peter Chvostek

kana je? V prípade rodičov a učiteľov je
dôležité, aby boli všímaví a vedeli, ako šikanu rozpoznať. Na to, aby opakovanému
týraniu a ponižovaniu naozaj odzvonilo, je
potrebný záujem všetkých strán. No deti

málokedy povedia, že sú šikanované a bez
tejto informácie si šikany nemusí všimnúť
ani ten najstarostlivejší rodič. Teda úloha
aktívne jej brániť a zabrániť naozaj zostáva na učiteľoch? Ibaže čo s učiteľmi, ktorí sú nevšímaví neraz zámerne, lebo sa im
nechce prichádzať do konﬂiktov s rodičmi
šikanujúcich detí? Alebo sú nečinní, aby
sa nepoškodilo ,,dobré meno“ školy? Ibaže - o akom dobrom mene to hovoríme?!
Škola, ktorá šikanu ignoruje, nemá nárok
na ,,dobré meno“!
No a napokon, ešte sme tu my, deti. Obete
či svedkovia. Ani my nebuďme nevšímavé, zaujímajme sa o to, čo sa deje s našimi
kamarátmi, spolužiakmi. Nebojme sa šikanu otvorene pomenovať a poukázať na jej
konkrétny prejav – je to síce len jeden, ale
veľmi účinný spôsob prevencie.
Anna Semková, 14 r.

Otázka pre doc. Juraja Šedivého, MAS, PhD. / Trump a Putin sa stretli v Helsinkách /
Ohrozené je nielen Jarovské rameno Dunaja - 1. časť / S mäsom či bez mäsa? /
Andorra – najväčší európsky miništát / Peter Sagan je výnimočný

Spravodajstvo
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Odpovedá doc. Juraj
Šedivý, MAS, PhD. z FF
UK, ktorý prednáša na
tému Prečo aj graﬁty
môžu byť kultúrnymi
pamiatkami.
Na akú otázku ste hľadali odpoveď, keď ste boli
dieťa?
Keď som bol malý chlapec,
boli pre mňa podstatní rodičia a kamaráti a moje prvé
otázky smerovali k etickým
hodnotám - prečo sa na mňa
niekedy hnevajú, prečo ma
majú radi, prečo mám rád ja
ich. Neskôr, pod vplyvom
kníh o indiánskom náčelníkovi Winnetouvi, som sa snažil
pochopiť, prečo a ako jedna
kultúra vplýva na inú. V rámci môjho záujmu o históriu
som sa neraz túlal po ruinách
okolo Bratislavského hradu.
Na akú otázku hľadáte
odpoveď dnes?
Zaujímam sa o spísomňovanie v stredoveku. Skúmam,
kedy v našej oblasti začali
ľudia písať, ktoré sociálne
vrstvy sa kedy alfabetizovali,
ako súvisel prienik ľudových
jazykov (t. j. iných ako latinčiny) do písomnej kultúry.
Snažím sa pochopiť vzťahy
vo všetkých troch základných
druhoch písomnej kultúry knižnej, listinnej aj nápisovej.
Verím, že pochopenie "prvých informačných revolúcií" (prechod od analfabetnej
spoločnosti cez poloalfabetnú
až k literálnej) môže byť inšpiratívny aj pri poznaní súčasných informačných procesov (návrat k neverbálnemu
vnímaniu - tzv. iconic turn).
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Trump a Putin sa stretli
v Helsinkách

V pondelok 16. 7. sa americký prezident Donald Trump stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom vo fínskych Helsinkách. Diskutovali o vzťahoch medzi USA a Ruskom, ale
taktiež o Sýrii, Severnej Kórei, aj o Kryme. Po
summite Putin zdôraznil, že stretnutie bolo užitočné a úspešné. Ďalej uviedol, že Moskva do
amerických volieb nezasahovala a ani v budúcnosti tak robiť nebude. Trump zhodnotil stretnutie
ako úspešné a pogratuloval ruskému prezidentovi
aj za dobre zvládnuté MS vo futbale. D. Trump
povedal: „Naše vzťahy nikdy neboli horšie ako
doteraz, ale to sa zmenilo približne pred štyrmi
hodinami.“ Za slová o tom, že verí, že Rusi nezasahovali do amerických volieb v čase, keď kandi-

Foto: internet

doval za prezidenta USA, ho doma ostro kritizovali nielen Demokrati, ale aj ,,jeho“ Republikáni.
Trump svoje slová vzápätí odvolal a tým potvrdil
závažnú skutočnosť, že jeho slovám sa nedá veriť
a ako politik je nedôveryhodný.
Hana Chrappová, 13 r.

Opravy ciest v Bratislave komplikujú život
V Bratislave prebiehajú rozsiahle opravy ciest
už od jari a stále pokračujú, čo sa odráža na zhoršenej dopravnej situácii. Cesty sa opravujú v Ra-

Foto: internet

či na Račianskej ulici, v Ružinove na Bajkalskej
ulici, v mestskej časti Vrakuňa a Dolné hony a aj
v Devínskej Novej Vsi. Veľa ciest už bolo opravených, napríklad na Moste SNP a v Petržalke
na Dolnozemskej ulici. Na opravu ciest má Bratislava rozpočet 16 miliónov eur, z toho je 7 miliónov eur z mestského rozpočtu a 9 miliónov
eur je vládna dotácia. Celkovo bude tento rok
v Bratislave opravených 100 kilometrov ciest,
minulý rok to bolo 50 kilometrov.
Viktor Závodský, 14 r.

Naša anketa
Dnes tu máme vážnu tému - je ňou šikana.
Oslovili sme až 174 z vás a položili sme vám
otázku s viacerými možnosťami odpovede.
Osobitne nás mrzí, že aj medzi vami sú takí, ktorí šikanujú. Veríme, že keď si prečítate
editoriál na prvej strane, počet šikanovaných,
šikanujúcich alebo len sa prizerajúcich sa
predsa len zmenší.
Aké skúsenosti máš so šikanovaním?
a/ Bol som/som obeť: 35 detí
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b/ Bol som/bývam svedkom: 55 detí
c/ Nemám so šikanovaním skúsenosť: 76 detí
d/ Sám/sama šikanujem: 8 detí

Medzinárodná Chemická Olympiáda aj na Slovensku
V Česku a na Slovensku sa v dňoch
19.7 – 28.7. uskutočňuje jubilejný
50. ročník Medzinárodnej Chemickej Olympiády. V Česku sa uskutoční v Prahe na VŠCHT a v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK.
Olympiádu po prvýkrát v jej histórii
organizujú dve krajiny.
Heslom Olympiády je ,,Back to
where it all began“ (Späť tam, kde sa to celé
začalo), lebo práve prvý ročník Medzinárodnej Chemickej Olympiády v roku 1968 sa konal v Československu. Počas celej olympiády sa

pre účastníkov organizujú výlety po
oboch usporiadateľských krajinách,
pričom praktická a teoretická časť sa
koná takisto v oboch štátoch.
Na súťaži sa zúčastňuje asi 300 súťažiacich z 80 krajín aj s mentormi.
Podmienkou je, aby išlo o úspešných riešiteľov celoštátnych kôl súťaží chemických olympiád kategórie
A, čo sú 3. a 4. ročníky stredných škôl. Po záverečnom ceremoniáli sa všetci zúčastnení rozídu
späť do svojich krajín.
Michal Semko 11 r.

Foto: internet

Otázka pre

Názory, komentáre

Prednáška: Prečo môžu policajti
nasadzovať putá?

Army workshop
V pondelok a utorok 15. a 16. júla pokračovala DUK už tradičným Army
workshopom. Tento rok sa konal na pôde
13. mechanizovaného práporu v Leviciach. Workshop ma veľmi zaujal. Som
veľký zástanca mieru, no je pravda, že
dokiaľ bude existovať nebezpečenstvo
vojny, vlády majú právo na primeranú
obranu. A v Leviciach sme mali možnosť
na vlastnej koži si vyskúšať, ako funguje tá slovenská. Ťažko povedať, ktorý
bod programu bol najzaujímavejší. Veľký
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hé, čo by sme mali vedieť o policajtoch a ich práci. Som rád, že
sme mali možnosť dozvedieť sa to práve od pani profesorky Kurilovskej - právničky a rektorky Akadémie policajného zboru.
Michal Hradský, 13 r.

Foto: Peter
Chvostek

úspech mala napríklad možnosť zviesť sa
v BVP (typ obrneného vozidla). Naučili
sme sa tiež činnosti, ktoré môžeme využiť aj v bežnom živote (čomu som veľmi
rád), ako napríklad práca s mapou, niektoré prvky sebaobrany, alebo (v prípade

Workshop v televízii TA3
V televízií TA3 nás najprv zobrali do najväčšej miestnosti v celej budove TA3, do redakcie. Táto miestnosť je výnimočná najmä svojou sklenenou stenou. Keď moderátor moderuje napríklad
správy, cez sklo, ktoré je za ním, vidno priamo do redakcie. Dostali sme sa aj do štúdia, kde mali niektorí možnosť vyskúšať si úlohu moderátora. No videli sme aj profesionálnu moderátorku, ako
moderuje živé správy. Išli sme aj do strižne a do maskérne. Pred
vstupom do štúdia musia prejsť moderátori rukami maskérok, ktoré ich prinajmenšom prepudrujú, aby sa neleskli. Keďže v štúdiu
je veľa svetiel a tie vytvárajú teplo, make up a púder sú z estetických dôvodov veľmi dôležité. V kostymérni sme videli, že moderátori nevstupujú do štúdia vo vlastnom oblečení, ale kostymérky
pre nich pripravia vždy
to správne oblečenie
Foto: Peter Chvostek
zo zásob televízie. Do
réžie nás nepustili, pretože práve bežalo živé
vysielanie. Mňa zaujalo spravodajské auto,
ktoré dokáže cez satelit vysielať živý obraz
z kamery priamo do televízie. Počas celého workshopu sa nám
venoval reportér a aj manažér spravodajstva a publicistiky TA3.
Zasa viem o práci v televíznom spravodajstve viac.
Paľo Droba, 12 r.

neželaných problémov) nasadenie si plynovej masky. Pohľad na seba a prebehnutie sa v plynových maskách a JP-čkách
vzbudzovalo aj úsmevy. :-) Čo však vzbudzovalo vážnejšie pocity, bola prehliadka
zbraní a armádnych vozidiel, od samopalov až po tanky. No a v rozoberaní zbraní
a streľbe zo vzduchovky sme si mohli aj
zasúťažiť. Vojaci k nám boli milí, ochotní
a mali sme možnosť trochu nazrieť do ich
profesionálneho života. Stretol sa s nami
aj minister obrany Peter Gajdoš.
Michal Drábek, 14 r.

Ohrozené je nielen Jarovské rameno
Dunaja - 1. časť

Koncesionár diaľnice D4/R7 nielenže mení projekt oproti pôvodne
schválenému, na zmenu ktorého má doplatiť mestská časť Bratislavy - Jarovce, ale v prípravách a zemných prácach už stihol podľa všetkého napáchať nezanedbateľné škody na
ekosystéme vôd Jarovského ramena. Použitím
nevhodného materiálu na prehradenie ramena
hynú ryby a vodné živočíchy (viď foto). Obavy spôsobujú podozrenia, že výstavba diaľnice
v tomto katastri je aj súčasťou biznisu s odpadom. Subdodávateľská ﬁrma Vassal EKO, ktorá
sa spomína v kauzách s odpadom, vozí totiž do lokality výstavby
diaľnice v Jarovciach materiál, ktorý je údajne závadný. Podľa objednávky sa má priviezť na stavbu až 100-tisíc ton recyklovaného
kameniva (t. j. približne 10-tisíc nákladných áut). Týchto 100-tisíc
ton má byť len začiatok, pretože v zmluve sa uvádza až 300-tisíc
ton. Podľa kritikov stavby recyklované kamenivo obsahuje škvaru, ktorá sa nemôže používať na stavbách už od roku 1983. Škvara
totiž obsahuje nebezpečné látky, napríklad aj najťažší zo vzácnych
plynov radón. Radón je rádioaktívny a jeho presakovanie do podzemných vôd by mohlo spôsobiť ekologickú katastrofu, keďže neďaleko od výstavby diaľnice v Čunove sa nachádza najväčšia zásobáreň pitnej vody pre Bratislavu a Záhorie a podzemné vody prúdia
v smere na juh, teda na Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Michal Šimon Hrdský, 13 r.
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Keďže náš svet sa riadi určitými zákonmi, ktoré sú dané, nečudo,
že policajtom dáva právomoci práve zákon. Zákon ako najvyššia
zložka našej spoločnosti je pre nás všetkých dôležitý. O zákonoch
v súvislosti s policajtmi sme sa dozvedeli veľa zaujímavého. Záujemca o prácu policajta musí dosiahnuť vek 21 rokov, musí mať
maturitu a musí byť telesne zdatný. Svoju zdatnosť musí preukázať pri náročných fyzických testoch. Na Slovensku máme približne 23 000 policajtov. Policajná činnosť je úzko spojená zo súdnictvom, bez ktorého by policajti v závažnejších prípadoch putá
nemohli nasadiť bez povolenia alebo príkazu o zatknutí.
Pani profesorka Kurilovská, ktorá nám prednášala, si pre nás pripravila dve prekvapenia: Názorný príklad policajnej akcie, v ktorej sme sa my, vybratí študenti, mohli stať na chvíľu policajtmi či
páchateľmi. Druhým prekvapením bolo krátke video o policajnej
akcii. Prednáška sa mi veľmi páčila, pretože nám vysvetlila mno-

Aj pomocou takýchto
pút možno spaciﬁkovať
agresora. (Dobrovoľník
z našich radov
podstúpil spútanie,
samozrejme,
dobrovoľne.)

Zaujímavosti

Po desiatich rokoch vývoja a testovania
vedci otestovali prvý farebný 3D röntgen aj na ľuďoch. Farebnosť snímok je
možná vďaka technológii z CERN-u,
ktorá nie je založená na meraní miery
pohltenia lúčov, ale na zmenách energie,
ktoré sa pri prechádzaní lúčov časticami udejú. Na základe toho môžeme na
snímkach vidieť farebne odlíšené kosti,
svaly a tkanivá. Tento výnimočný „skener“ s názvom MARS sa zatiaľ používa

Foto: internet

Aj röntgeny budú farebné!

Obrázok je v skutočnosti farebný, ibaže sme ho
uverejnili na čierno-bielej strane Novín DUK. 😊

iba pri vedeckých štúdiách, pričom niektoré z týchto štúdií sú zamerané napríklad na výskum rakoviny alebo mŕtvice.
Na ozajstných pacientoch sa skener zatiaľ nepoužil, prvé použitie by sa malo
uskutočniť na Novom Zélande. Odtiaľ
by sa mal skener rozšíriť do ambulancií
po celom svete, aby mohol pomáhať lekárom pri diagnostikovaní chorôb. Kým
sa tak naozaj stane, ešte to potrvá niekoľko rokov.
Anna Semková, 14 r.

Šikmá veža v Pize. O tejto 56 metrovej
mramorovej zvonici asi počul každý, ale
nie všetci možno vedia, že v priebehu storočí prežila veža štyri veľké zemetrasenia,
pričom aj najmenšie zemetrasenie by ju
mohlo zničiť. Ako to prežila? Nové štúdie
ukázali, že veža je vďaka mäkkej ílovej
pôde (preto je nahnutá) izolovaná od otrasov. A tak len dúfajme, že ešte nejaké to
storočie vydrží.
Včely. Áno, ten malý hmyz, čo vyrába
med. OSN vyhlásila dvadsiaty máj za svetový deň včiel. Bol to návrh Slovinska a
podporili ho všetky štáty EU. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o význame
hmyzu v ekosystéme a upozorniť na zvyšujúci sa úhyn včiel.
Kuracie krídelká. Chutné, chrumkavé
a lacné. Ale predstavte si ich obalené v zlate. Na Manhattane si môžete kúpiť takéto
krídelká obalené v 24 karátovom zlate (ide
zrejme o zlatý prach), pričom desať kúskov stojí iba 30 dolárov.
Behanie za syrom. Áno, aj takáto súťaž
existuje. Pri hre sa z kopca pustí 4-kilový okrúhly syr a skupina súťažiacich sa
ho snaží chytiť. Znie to šialene? Áno. Je
to bezpečné? Nie. V roku 2010 boli preteky zrušené, ale tradícia je tradícia, a tak
sa v anglickom Brockworthe preteky uskutočnili znova. Zo 180 metrov dlhého, strmého a šmykľavého svahu dokáže syr
,,utekať“ rýchlosťou až 120 km/h. Chytiť
ho býva veľký problém.
William Gevorg Urban, 14 r.
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expertízy. Všetko však zatiaľ nasvedčuje
tomu, že ide len o ďalšiu falošnú správu,
ktorých je, mimochodom, plný internet.
Karolína Toporová, 14. r

Čo má pizza Margherita spoločné s kráľovnou?
To, že pizza Margherita je typická neapolská pizza, asi vedia mnohí z vás. Ale viete aj to, prečo sa volá Margherita? Pizzu
s týmto menom prvýkrát pripravil v roku
1889 Raffaelle Esposito, šéfkuchár pizzerie Brandi. Meno dostala na počesť talianskej kráľovnej Margherity de Savoy,
ktorá sa pričinila o zjednotenie Talianska.
A akú súvislosť má pizza a zjednotené
Taliansko? No predsa takú, že paradajkový pretlak je červený, bazalka je zelená a mozzarella je biela a tieto tri farby

tvoria taliansku vlajku! Pizza je vegetariánska, lebo neobsahuje žiadne mäso.
Nepodarilo sa nám zistiť, či aj kráľovná
Margherita bola vegetariánka. 😊
Petra Bujdošová, 10 r.

Sme priatelia,
nie jedlo

mietajú aj výrobky z kože, peria, kožušín aj
hodvábu a sú proti testovaniu produktov na
zvieratách. Vegáni nejedia živočíchy ani živočíšne produkty (mäso, mliečne výrobky, vajcia, med). Nesúhlasia s využívaním
zvierat pre potreby ľudí. Niektoré dôležité
látky (vápnik, vitamín B, D) nahrádzajú potravinovými doplnkami. Predtým, než sa
človek rozhodne stať sa vegetariánom alebo vegánom, je dôležité získať čo najviac
informácií o tomto spôsobe stravovania
a zostaviť svoj jedálny lístok tak, aby telu
nechýbali žiadne dôležité látky. Vegetariáni, ktorí myslia najmä na ochranu zvierat,
asi vedia, že už Pytagoras (580 r. pred n. l.)
chránil práva zvierat tak, že ich kupoval
a následne púšťal na slobodu.
Hana Chrappová, 13 r.

S mäsom či bez mäsa?
Čoraz viac ľudí mení svoje stravovacie návyky. Niektorí zo zdravotných či náboženských dôvodov, iní preto, že nechcú ubližovať zvieratám a chcú chrániť životné
prostredie. A tak sa z nich stávajú vegetariáni a vegáni.
Vegetariánstvo je spôsob stravovania, kedy sa konzumuje všetko okrem produktov
z mŕtvych zvierat. Vegetariáni zväčša od-

Foto: internet

Svet je zaujímavý,
aj čudný, II.

Mexičan Diego Aviles nedávno našiel na
mexickom stavenisku mincu s orlicou
a s vyrazeným letopočtom 2039. V jej
vrchnej časti sa nachádza nápis Nueva
Alemania (Nové Nemecko). Mohlo by
skutočne ísť o mincu z budúcnosti, ktorá
nastane až za 21 rokov? Alebo ide o zlý
vtip a podvrh, ktorý slúži len na upútanie
pozornosti verejnosti? To nevieme a nebudeme to vedieť až dovtedy, kým nebudú známe výsledky z podrobnej vedeckej

Foto: internet

Foto: internet

Minca z budúcnosti?

Kultúra, cestovanie

Bratislavský chlapčenský zbor
Bratislavský chlapčenský zbor je spevácke
teleso s obsadením 7 – 14-ročných chlapcov. Koncertuje, chodí na zájazdy a spolupracuje aj so Slovenskou ﬁlharmóniou
a SND. Zbor vedie dirigentka a skvelá pedagogička Magdaléna Rovňáková, ktorá
zbor založila pri práci na svojej doktorandskej práci. Zbor každý rok robí nábor zväčša pre 7 – 8-ročné deti a najlepších spevákov potom prijme do najmladšej vrstvy,
tzv. prípravky, ktorá má nácviky osobitne.
Po skončení školského roka majú chlapci
zo zboru voľno, no na konci prázdnin má

Umelecký tábor Ambroziáda organizuje každoročne
česká umelecká agentúra
Ambrozia v Česku, ktorá
svoju činnosť rozšírila aj na
Slovensko do Bratislavy.
V tábore, ktorý organizátori
správne nazývajú vzdelávací kurz, majú zúčastnení možnosť vybrať si, aký odbor ich najviac
zaujíma - ﬁlmový, herecký, muzikálový, mediálny alebo tanečný.
V každom odbore majú lektorov, od ktorých za môžu dozvedieť
veľa nových vecí. Počas celého tábora si zúčastnení aj so svojimi
lektormi pripravia napríklad vo ﬁlmovom odbore ﬁlm alebo v tanečnom odbore tanečné vystúpenie. Jedine v mediálnom odbore
robia reportáže počas celého tábora. A ako to všetko viem ? Sám
som sa na tomto umeleckom tábore zúčastnil.
Paľo Droba, 12 r.
Foto: internet

celý zbor (vrátane predošlej prípravky) sústredenie, kde malých chlapcov zoznámia
s koncertným zborom. Tým sa stanú bývalou prípravkou, ktorá už máva nácviky
spolu s celým zborom. Koncertným zborom budú až do veku 13 - 14 rokov, keď
začnú mutovať, čiže hlas sa im začne me-

niť z detského na mužský. Po mutácii môžu chlapci opäť nastúpiť do zboru už ako
muži v hlasovom rozsahu tenor a bas.
Zbor veľa cestuje a účinkovaním v operách si chlapci môžu privyrobiť aj nejaké peniažky. Ak poznáte nejakého chlapca vo veku 7 rokov, pokojne mu náš zbor
odporučte. Prijatý môže byť každý, stačí sa len posnažiť. Napokon, ako nám na
prednáške povedala aj hlasová pedagogička Eva Blahová, spievať sa môže naučiť každý, no treba trénovať podobne ako
trénujú aj športovci.
Matúš Kordoš, 11 r.

Andorra – najväčší európsky miništát

Westerplatte nie je len bodka na mape

V Európe máme niekoľko miništátov - napríklad Vatikán, San Marino, alebo Andorru. Posledne menovaná je hornatý miništát nachádzajúci sa medzi Francúzkom a Španielskom v Pyrenejách. Andorra – najväčšia medzi najmenšími, má rozlohu 468 km2 a okolo
85 000 obyvateľov. Na spravovaní tohto parlamentného kniežatstva
sa podieľa Francúzsko a Španielsko. Úradným jazykom je katalánčina, jazyk používaný v Katalánsku (časť Španielska). Aj keď Andorra nie je členom Európskej únie, ako menu
používa euro. Väčšina
krajiny sa nachádza vyššie ako 1 000 metrov nad
morom. Najvyšší vrch
krajiny, Coma Pedrosa
sa týči vo výške 2 942
Foto: internet
metrov. V zime Andorra
proﬁtuje z turistického
ruchu, pretože je v nej viacero lyžiarskych stredísk. V lete sú rozsiahle horské lúky vhodné zasa na vysokohorskú turistiku. Pravdaže, miestni obyvatelia lúky využívajú najmä na pasenie dobytka.
Hlavné mesto krajiny, Andorra la Vella, leží vo výške 1 023 m a je
to najvyššie položené hlavné mesto Európy. Obyvatelia susedných
krajín sem radi prichádzajú na nákupy, pretože v Andorre nemusia
pri nákupe platiť dane.
Viktor Závodský, 14 r.

Čím je zaujímavý poľský polostrov Westerplatte vybiehajúci
z pevniny do Baltického mora
okrem toho, že na ňom leží mesto
Gdansk? Tým, že presne tam sa
odohrali prvé boje II. svetovej
vojny (1939 – 1945). Už v dvadsiatych rokoch 20. storočia začali na tomto mieste stavať poľskí
vojaci bunkre, ktoré mali slúžiť
na obranu Gdanska. 1.9.1939 zaútočilo na Poliakov 3 500 vojakov nacistickej armády na čele
s Friedrichom Eberhardtom. Poľskí vojaci sa vydržali brániť sedem dní, nemeckí útočníci však
napokon zničili všetky bunkre. Zostali z nich len ruiny. V roku
1966 na polostrove postavili pomník na pamiatku všetkých padlých poľských vojakov (182 vojakov vrátane veliteľa Henryka Sucharského), ktorí v boji proti nevídanej presile pri obrane Gdanska
a okolitých miest prejavili veľkú statočnosť a odhodlanosť.
Medzi zaujímavosti patrí, že v roku 2013 vymyslel Łukasz Woźniak stolovú spoločenskú hru s názvom „7 Days of Westerplatte“.
Hráči sa usilujú ubrániť poľskú základňu na Westerplatte, pričom
sa nielen zabavia, ale si aj utužia vedomosti o II. svetovej vojne.
Michaela Biskupičová, 15 r.
strana 5

Foto: Autorka

Foto: internet

Denník odvážneho bojka je séria 12 kníh o mladom Gregovi Hefﬂeyovi, ktorý prekonáva rôzne prekážky. Najnovšia kniha sa volá Dvojitý podfuk. Ide v nej o to, že
Gregova mama sa bojí, že mu z videohier zmäkne mozog
a nabáda ho, aby vytvoril niečo strašidelné, lebo veď Halloween je za rohom. A aby toho
nebolo dosť, Greg sa chce dostať
na super večierok. Keď objaví balíček želatínových červíkov, dostane super nápad. Dá mu mama
konečne pokoj, keď natočí ﬁlm
a podarí sa mu navyše získať aj
slávu a prachy? Alebo svoje problémy ešte znásobí?
Kristína Toporová, 11 r.

Foto: Agentúra Ambrozia

Ambroziáda

Jeff Kinney: Dvojitý podfuk

Šport

Peter Sagan je výnimočný

Foto: internet

Ako dopadli MS vo futbale
2018?

Peter Sagan má spolu s ostatnými cyklistami v čase uzávierky Novín DUK za sebou 15
z 21 etáp najslávnejších a najnáročnejších cyklistických pretekov na svete Tour de France.
V spomenutých pätnástich etapách bol 3krát
prvý, 2krát druhý a raz štvrtý. Štvrté miesto
si vybojoval na vrchárskej trati zo Saint Paul
Troix Châteaux do Mende napriek tomu, že
Peter je typický šprintér. Tomu zodpovedá aj
takmer nepretržité držanie zeleného dresu určeného pre najlepšieho šprintéra pretekov. Body pre získanie zeleného trička sa udeľujú len
jazdcom, ktorí prídu do cieľa etapy prví alebo
druhí. Peter získal body už päťkrát a momentálne ich má 452. Pred druhým najlepším šprintérom Kristoffom má náskok 282 bodov. Znamená to, že už len vážne zranenie alebo odstúpenie
zo súťaže by ho mohli pripraviť o zelený dres.
-red-

Na uplynulých majstrovstvách sveta vo
futbale bolo veľa príjemných, no aj nepríjemných prekvapení.
Medzi príjemné patrí najmä 2. miesto
Chorvátska, ktoré sa ako čierny kôň turnaja dostalo až do ﬁnále a tím okolo Luku
Modriča (vyhodnotený ako najlepší hráč
MS) dosiahol tak najväčší úspech Chorvátskeho futbalu. Prekvapil tiež tím nových
majstrov sveta Francúzov, ktorí si víťazstvo vybojovali po dvadsiatich rokoch.
V mužstve na seba upozornil len 19-roč-

ný Kylian Mbappé (na snímke), ktorý svojou rýchlosťou robil problémy nejednému
protivníkovi. (Mbappému namerali na ihrisku rýchlosť až 38 km/h, čo je rýchlosť
dobrého cyklistu.) Celý tím Francúzska
prekvapil najmä svojou disciplínou a kompaktnou hrou vo všetkých zápasoch turnaja. Medzi príjemné novinky určite patril
aj systém VAR, ktorý zažil na šampionáte
svoju veľkú premiéru.
Naopak medzi nepríjemné prekvapenia
patril napríklad tím obhajcov titulu majstra
sveta Nemcov, ktorí vypadli už v základnej skupine, kde podávali veľmi nepre-

svedčivé výkony. MS vo futbale 2018 by
sa teda v konečnom dôsledku dali označiť
za majstrovstvá prekvapení.
Michal Semko 11 r.
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