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Cestovanie na všetky
spôsoby

Odjakživa cestujeme. Či už peši, bicyklom, autom, vlakom, lietadlom... všetkými
možnými dopravnými prostriedkami. Prečo cestujeme? Samozrejme preto, aby sme
sa dostali do určitého cieľa. Či už do najbližších potravín, do vedľajšieho mesta za
kamošom, alebo naprieč niekoľkými krajinami, aby sme spoznávali svet. Cestujeme
pre zábavu, relax, pre jedlo, kvôli práci,
za lepším životom, ale, bohužiaľ, utekáme
aj pred vojnou, nepokojmi, či z nebezpečných oblastí.
Ľudstvo bolo v pohybe odpradávna, v minulosti sa však pohybovalo oveľa pomalšie. Koňmi, povozmi či loďami a plťami,
ale za podobnými cieľmi ako dnes. Voľakedy by sme na cestu do Ameriky potrebovali niekoľko týždňov, dnes to zvládneme
za pár hodín.
Niektorí ľudia (v rámci spoločností ako je

Editoriál

Foto: Peter Chvostek

NASA) už boli aj na našej orbite či na mesiaci. Najrôznejšie sondy (bez ľudskej posádky) boli už oveľa, oveľa ďalej (napríklad sondy VOYAGER 1 a 2, pričom obe
cestujú už od roku 1977 a sú vzdialené od
zeme 21 345 400 000 km a 17 600 000 000

km. No POZOR! Vzhľadom na ich neuveriteľnú rýchlosť a beztiažový stav, sú tieto údaje už staré a nepresné, takže ak to
chcete vedieť presne, ich súčasný postup
vesmírom si môžete pozrieť na stránke
NASA.
Dobre, späť na zem. Máme schopnosti
cestovať rýchlo, môžeme poznávať svet
a vidieť krajiny, o ktorých sme predtým
iba počuli alebo ich videli v telke. No cestovanie, aj napriek tomu, že je rýchle, sa
nám neraz javí ako dosť pomalá a nudná
činnosť, najmä keď ideme napríklad autom na dovolenku či z dovolenky. V takom
prípade nám neostáva nič iné ako cestu
pretrpieť zahľadení do knihy alebo ﬁlmu,
no dajú sa hrať aj slovné či iné hry.
Tak, a mne na záver zostáva poďakovať sa
vám za prečítanie tohto editoriálu. A zároveň vám popriať pohodový zvyšok prázdnin a začiatok školského roka
William Gevorg Urban, 14 r.

V Janove sa zrútil most / Prečo je šport dobrou investíciou do života? / Loďou
za umením / Antihmota - palivo budúcnosti? / Múdre tetovanie? / Kasie West:
Zabuchnutá v knižnici / Redakcia Novín / Miláno – mix histórie a súčasnosti

Spravodajstvo
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Odpovedá prof.
Dr. Vasilios Stavros,
University of Warwick,
Veľká Británia,
ktorý prednáša na
tému Prečo môže
byť aj slnko naším
nepriateľom.
Na akú otázku ste hľadali
odpoveď, keď ste boli dieťa?
V čase detstva bol na zozname mojich priorít veľmi vysoko šport. Takže
otázky, ktoré som si kládol, sa väčšinou týkali
športu: Mohol by Steve
Davis (viacnásobný svetový šampión v biliarde)
poraziť Dennisa Taylora aj poslepiačky? Mohol
by Diego Maradona úplne
sám hrať proti národnému
mužstvu Grécka a poraziť
ho?
Na akú otázku hľadáte odpoveď dnes?
Keďže som sa medzitým
stal vedcom, hľadám odpoveď na úplne iný typ otázok: Ako by mohla veda,
teda aj ja a moja skupina
vedcov, pomôcť spoločnosti? Mohol by som prostredníctvom mojej práce inšpirovať nádejných mladých
vedcov (ako ste napríklad aj
vy) v tom, aby išli za svojimi snami a stali sa významnými vo vzťahu k našej
budúcnosti?
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V Janove sa zrútil most

EÚ, že neposkytuje Taliansku dostatok investícií
V utorok 14. augusta sa v talianskom Janove zrú- na infraštruktúru, zatiaľ čo EÚ prostredníctvom
tila vyše 100 metrov dlhá časť mosta, ktorý bol Európskej komisie informovala, že Taliansko
súčasťou diaľnice a prechádzal ponad obytnú mohlo za poslednú dekádu investovať z európštvrť aj železnicu. Tragédia si zatiaľ vyžiadala skych fondov podstatne viac peňazí než v sku38 obetí a je možné, že pribudnú ďalšie. Z mosta točnosti investovalo.
spadlo niekoľko desiatok áut, medzi nimi bol aj
Viktor Závodský, 14 r.
český kamión. Jeho vodič prežil aj napriek tomu, že kamión spadol z výšky
Foto: internet
vyše 40 metrov. Dôvod nešťastia zatiaľ
nie je známy, možnými dôvodmi je nevykonaná údržba alebo zlý technický
stav diaľničného mosta. Vylúčené nie
je ani to, že pád čiastočne zavinila silná búrka, ktorá sa v tom čase prehnala Janovom. Ako sa už, žiaľ, stalo nepekným zvykom, došlo aj na vzájomné
obviňovanie: Talianska vláda obviňuje

Bratislava v lete opäť na
korčuliach

Bratislava sa aj počas tohto leta pravidelne v piatky
podvečer ocitá na korčuliach. Bratislava-inline organizuje stretnutia korčuliarov vo večerných hodinách už od roku 2004. Samozrejme, iba v prípade
dobrého počasia. Ďalšia jazda je zatiaľ plánovaná
na 24.8. Okrem toho sa konajú i prejazdy v Pezinku, Trnave či v Slovakia Ringu v Orechovej Potôni. Bratislava-inline nie je súťažou či pretekmi,
je zábavou spojenou s pohybom. Korčuľovanie na
kolieskových korčuliach je vhodné pre každého
bez ohľadu na vek. Ak teda máte voľnú chvíľku,
môžete sa aj vy previezť mestom na netradičnom
dopravnom prostriedku.
Anna Semková, 14 r.

Foto: internet

Separuj, recykluj a možno
prežijeme!

Pri pobreží Thajska uhynula veľryba, lebo mala v bruchu 8 kilogramov igelitových tašiek. Na
juhovýchode Španielska vyplavilo mŕtvu veľrybu s 30 kilogramami plastov v bruchu. Medzi
Havajom a Kaliforniou sa nachádza paciﬁcká
odpadková škvrna - obsahuje 1,8 bilióna kusov
plastov a je 32-krát väčšia ako rozloha Slovenska.
Aj na Slovensku máme toxickú skládku odpadu
po bývalých chemických závodoch, s ktorou si
naše vlády už 30 rokov nevedia poradiť. Príroda
nás nepotrebuje, ale my ju áno, tak si ju už konečne chráňme! Vedeli ste napríklad, že každý
kus papiera sa dá recyklovať 5-krát? Rozdrvené
sklo sa dá použiť ako izolačná vrstva na fasády
budov? Zlisované obaly od džúsov sa dajú použiť
v stavebníctve? Pri kompostovaní šupiek, trávy,
konárov, vznikne kvalitné hnojivo, ktoré môže
putovať späť do prírody? Betón, stavebná suť sa
dá využiť na spevnenie ciest? Dobre, tak to ste
vedeli. A vedeli ste aj to, že za posledných 13 rokov sa vyrobila až polovica všetkých plastových
predmetov sveta, pričom mnohé sa použili len raz
a následne sa z nich stal odpad?
Hana Chrappová, 13 r.

Naša anketa
Máme pred sebou poslednú prednášku
a potom nás už čaká promócia. Niektorí sa
s DUK lúčia navždy, ďalší sa vzhľadom na
vek môžu ešte vrátiť. Dokedy sa budú môcť
nové a nové generácie študentov zúčastňovať na skvelom projekte DUK? Opýtali sme
sa 198 z vás:
Dokedy bude DUK podľa teba trvať?
a/ DUK potrvá, až kým nepôjde Kamil do
dôchodku: 72 detí

Foto: internet

Otázka pre

b/ DUK potrvá, kým bude Juraj Kukura jej
riaditeľom: 60 detí
c/ DUK potrvá, kým bude existovať planéta
Zem: 66 detí

Názory, komentáre

Loďou za umením
V piatok 10. júla sme sa za pekného počasia odviezli loďou do múzea moderného umenia Danubiana, ktoré sa nachádza
v nádhernom prírodnom prostredí. Mali
sme možnosť pozrieť si viacero výstav.
Okrem stálej expozície Danubiany to boli aj diela slovenských umelcov Dušana
Kállaya a Patrície Koyšovej, či dánskych
umelcov Carla-Henninga Pedersena a Elsa
Alfelta, aj Rakúšana Markusa Huemera. Po približne polhodine obdivovania diel týchto umelcov sme sa opäť vrátili loďou
domov. Workshop bol pre mňa veľmi estetickým a príjemným

Foto: Peter Chvostek

No ako som počula, bavili sa najmä o tom,
akému športu sa venujú. Ja som si prednášku užila. A čo vy? 😊
Michaela Biskupičová, 15 r.

zážitkom. Snáď jediné, čo mi trochu prekážalo, bolo málo času na prezretie diel –
mne by zrejme nestačilo ani pol dňa. Na
druhej strane rozumiem, že tí mladší z nás
by dlhšie asi nevydržali. Danubiana je múzeom moderného umenia, ktoré vzbudzuje
v niektorých ľuďoch pohoršenie typu „toto
je umenie?!“ Nevyhli sme sa mu ani my
– študenti DUK. Verím však, že pokiaľ sa
niekto z nás do Danubiany ešte vráti, pokúsi sa nad výstavami zamyslieť – predsa len, moderné umenie
je najmä o snahe porozumieť.
Anna Semková, 14 r.

Bojím sa o starých a odkázaných

Fenomén menom Tolkien

Prednedávnom sa prevalila kauza bratislavského domova pre seniorov
Iris. Lieky tam pacientom podával kuchár vydávajúci sa za lekára a „ošetrovateľka“, ktorá dokončila len základnú školu! Lieky podávali spôsobom, pri ktorom neodborná manipulácia mohla spôsobiť aj smrť! Polícia
už prípad vyšetruje. Konečne,
veď za posledných 12 mesiacov
tu zomrelo vyše 30 ľudí! Podozrenie, že niekoľko z nich bolo
predávkovaných, zatiaľ nie je
potvrdené, no ako sa čosi také
môže stať v rozvinutej krajine,
akou je Slovensko?! A kauza Iris
nie je jedinou. V roku 2013 boFoto: CC0
li v bratislavskom zariadení Seniorcentrum zistené vážne nedostatky, ako napríklad, že pacientom nevymieňali plienky či nedávali im
jesť a piť. Člena poslaneckej skupiny, ktorá vykonala kontrolu a viaceré
podozrenia potvrdila, zakrátko neznámi páchatelia surovo zbili. V roku
2016 zasa vypadla nevládna 70-ročná klientka centra pre seniorov v Rači z tretieho poschodia! Z toho vyplýva, že starostlivosť o starších ľudí
u nás často nespĺňa ani základné zdravotné a etické kritériá. Keď budem
dospelý, chcel by som sa o mojich rodičov čo najdlhšie starať sám. Lebo
dať ich do zariadenia pre seniorov by som sa bál.
Michal Drábek, 14 r.

John Ronald Reuel Tolkien – zložité meno. 😊 Mnohí z vás
určite vedia, kto bol jeho nositeľom. Tento anglický spisovateľ sa narodil v roku 1892 v súčasnej Juhoafrickej republike a zomrel v roku 1973 v Británii. Tento univerzitný
profesor, jazykovedec a hlboko veriaci kresťan bol naozaj
vynikajúci spisovateľ. Jeho fantasy diela ako Hobit, Pán
Prsteňov, Silmarillion, Húrinove deti, Nedokončené príbehy a mnohé ďalšie, sú aj po
viac než polstoročí obľúbené a mnohí
(vrátane mňa)
ich považujú za
geniálne. Prečo?
Tolkien v nich vytvoril úžasný ﬁktívny svet. Svet, ktorý má vlastné kraje a národy. Má aj
vlastnú prepracovanú históriu! Alebo jazyky! Samozrejme,
v príbehoch hlavných postáv sa táto história nevysvetľuje
celá. Kto chce, môže si o nej prečítať mimo hlavného deja.
Samotné príbehy sú najmä dobrodružné a pútavé. Som ich
veľkým fanúšikom a určite by som ich odporučil všetkým,
ktorí radi čítajú. 😊
Michal Drábek, 14 r.
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Na túto otázku sme dostali odpoveď od
Doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD, dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
Začal citátom "Tělo nechť každodenní své
hýbání má," od J. A. Komenského a vysvetlením pojmu šport. Prednášajúci hovoril o tom, aký dôležitý je šport pre naše
zdravie, že ho vieme využiť aj v bežnom
živote a ak chceme športovať, mali by sme
to robiť s radosťou. Ale taktiež, že aj keď
športujeme, máme to robiť s mierou. Podstatnou zaujímavosťou je, že človeku, ktorý cvičí, sa zlepšuje aj mozgová kapacita.
V pripravenej prezentácii docent Vanderka vymenoval všetky registrované športy
na Slovenku: Celkovo ich je 107. Neza-

budol spomenúť, že u nás máme približne
123 000 registrovaných detí v športových
kluboch. No šport sa netýka len zdravia
a zábavy, ale aj ekonomiky. Keď napríklad
chcete lyžovať, musíte si kúpiť lyže a výstroj, a to, samozrejme, nie je zadarmo. Na
konci prednášky, ako je už zvykom, sme
mohli klásť otázky. Ja som sa tiež opýtala:
„Aký máte názor na parkúr a freerunning?
Je to vandalizmus, ako tvrdia mnohí?“
Žiaľ, odpoveď nebola úplná. Pád docent
odpovedal, že ide o zdravie ohrozujúce
športy, lebo keď sa skáče z budovy alebo
vyvýšenej prekážky, na telo človeka pôsobí dvojnásobok až osemnásobok jeho
váhy. K tomu, či je to vandalizmus alebo
nie, sa nevyjadril. Počas prednášky sa deti zhovárali viac a hlasnejšie než zvyčajne.

Foto: internet

Prečo je šport dobrou
investíciou do života?

Foto: internet

Zaujímavosti

Globálne otepľovanie nie je výmysel
Teplota na Zemi sa zvyšuje a jedným
z potvrdzujúcich faktorov je i ten, že
v zime nastáva deﬁcit sneženia a nevyskytujú sa ani také tuhé mrazy ako
v nedávnej minulosti. V lete sú zasa
privysoké teploty s nedostatkom vlahy
- sú to viditeľné znaky, že sa so Zemou
niečo deje.
Problém, ktorý si mnohí dospelí nechcú pripustiť, prerástol až do globálnej

Antihmota - palivo
budúcnosti?

Nie každý z nás vie, čo je to
antihmota. Pokúsim sa to vysvetliť. 😊 Antihmota je látka,
ktorá pozostáva z antičastíc,
čiže v jej atóme sú v jadre antiprotóny a antineutróny a okolo
jadra krúžia namiesto elektrónov tzv. pozitróny. Antičastice
majú opačný elektrický náboj než častice hmoty, avšak
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Nájdeme niekedy planétu, ktorá by spĺňala podmienky pre život? Hoci ho nevidíme, život je všade okolo nás a aj ďaleko
od nás. Modernej technike sa podarilo preskúmať niektoré planéty v slnečnej sústave a ako najpravdepodobnejšiu planétu na
vznik nového života označili vedci Mars
- hlavne pre teplotu, ktorá sa niekedy vyšplhá „až“ na 25 ºC. Podobne sú vedcami
skúmané aj mesiace slnečnej planéty, ako
napríklad Europa - Jupiter, Eucelidus - Saturn a Titan - Saturn. Všetky tieto mesiace
tvoria pod svojím povrchom vodné plochy,
ktoré sú znakom života a určite neostanú
neprebádané. Vedcom z NASA neušla ani
planéta podobnej veľkosti ako je tá naša,
ktorá však nie je v našej slnečnej sústave.
Volá sa Ross 128b a od zeme je vzdiale-

hmotnosť majú rovnakú. Antihmota je vysoko efektívne
palivo, veď len 40 gramov by
stačilo na vyhubenie celého
ľudstva. Antihmotu však nenájdete voľne v prírode. Ako
sa dá vytvoriť antihmota?
Na to slúži Veľký hadrónový urýchľovač v ženevskom
CERN-e. Veľmi zjednodušene
povedané - v urýchľovači do
seba vo veľkej rýchlosti (cca

Foto: internet

Miesta na život vo vesmíre?

ná 11 svetelných rokov (1 svetelný rok má
9 460 730 472 581 km). Neuveriteľným
faktom je, že aj teplota a jej povrch sú podobné ako má naša Zem. Niet pochýb, že
práve táto planéta neostane v zabudnutí
a skôr či neskôr odhalíme jej tajomstvo.
Michal Šimon Hradský, 13 r.
Foto: internet

Umelá inteligencia je väčšinou pomenovanie pre počítačový program, ktorý je
schopný riešiť rôzne úlohy. Aj keď sa tento pojem používa často v sci-ﬁ ﬁlmoch,
jednoduchšia umelá inteligencia je dostupná už niekoľko desiatok rokov. Často
sa s ňou stretávame v hrách, napríklad
v šachu, v ktorom dokáže poraziť aj najlepších hráčov. Je to predovšetkým preto, lebo umelá inteligencia má k dispozícií veľký výpočtový výkon (v porovnaní
s človekom), a tak dokáže plánovať veľa
ťahov dopredu.
Dnes je umelá inteligencia oveľa vyspelejšia a dokáže toho viac ako len hrať
šach. Jej obrovskou výhodou je, že sa dokáže učiť veľmi rýchlo a efektívne, takže za pár hodín sa môže naučiť to, čo sa
človek učí mesiace či roky. Umelá inteligencia dokáže rozpoznávať tváre, maľovať obrazy, skladať hudbu, písať články
alebo sa dokonca plynule rozprávať s človekom.
Aj keď o tom možno neviete, s umelou inteligenciou sa stretávate denne, napríklad
pri vyhľadávaní na internete a možno ju
máte aj vo svojom telefóne ako osobného
asistenta.
Viktor Závodský, 14 r.

Foto: internet

Umelá inteligencia už nie je
len sci-ﬁ

ignorancie hrozivého vývoja. Globálne otepľovanie súvisí napríklad aj
s počtom ľudí na našej planéte. Oxid
uhličitý, ktorý vydychujeme, zvyšuje
množstvo emisií v ovzduší a tie zasa
zhoršujú kvalitu ovzdušia. CO2 vo veľkej miere produkujú aj úžitkové zvieratá, ktoré chováme len preto, aby sme
ich napokon zjedli. Pomocníkom pri
likvidovaní škodlivých emisií je najmä
živá príroda, lesy a pralesy, no ich klčovanie ľuďmi je čoraz intenzívnejšie.
Európska únia sa zaviazala, že do roku 2020 zníži aspoň množstvo emisií,
ktoré produkujú autá. Práve automobily produkujú v EÚ 12 % skleníkových
plynov. Predstavitelia EU sa zaviazali
aj k väčšiemu presadzovaniu využívania veternej, slnečnej a vodnej energie.
Zostáva nám veriť, že výsledky z takýchto čiastkových riešení sa dostavia
a globálne otepľovanie sa nám podarí
aspoň spomaliť.
Michal Šimon Hradský, 13 r.

85% rýchlosti svetla) narážajú
antičastice. Takto vedci vyvinuli aj antivodík. Antivodíka je
na Zemi len 0,04 mg. Bolo by

možné využívať ho ako palivo,
pretože antihmota exploduje
hneď po kontakte z koinohmotou (bežne sa vyskytujúcou
hmotou, z ktorej ste vy aj ja).
No ako dostať antihmotu do
palivovej nádrže, keď nádrž aj
prenosné prostriedky sú z koinohmoty? Na túto otázku stále
hľadajú odpoveď najmä fyzici
z CERN-u.
Michal Semko, 11 r.

Zaujímavosti

Určite ste už počuli o Nobelovej cene. Počuli ste však už o Ig
Nobelovej cene? Túto paródiu
na už spomínané ocenenie udeľuje každý rok americký časopis
Annals of Impropable Research
a odovzdáva sa na Harvardovej Univerzite. Pomenovaná je
podľa ﬁktívneho brata Alfreda
Nobela – Ignáca Nobela. Zároveň však ide o slovnú hračku,
keďže v angličtine znamená slovo ignoble sprostý. Pýtate sa, za
čo môžete takéto ocenenie získať? Na začiatku boli ocenené
vedecké objavy deﬁnované ako
objavy, ktoré by sa už nikdy nemali opakovať. Neskôr sa však
táto deﬁnícia zmenila na objavy, ktoré nás najprv pobavia
a potom donútia zamyslieť sa.
Medzi ocenené výskumy sa tak
od prvého udelenia cien v roku
1991 dostali napríklad také, ktoré skúmali, prečo majú starí muži veľké uši, ktoré merali bolesť
ľudí, ktorí sa pozerali na škare-

Foto: internet

Objavy, ktoré (nielen) pobavia

dý obraz alebo také, ktoré vyrátali sily formujúce a pôsobiace
na vlasy v konskom chvoste...
Tých vtipných nájdete naozaj
mnoho. Zaujímavosťou tiež je,
že zatiaľ existuje iba jeden človek, ktorému sa podarilo získať
aj túto, aj ozajstnú Nobelovu
cenu za fyziku. Andre Geim (na
snímke) získal v roku 2010 Nobelovu cenu za objav grafénu
a Ig Nobelovu cenu v roku 2000
za experiment magnetickej levitácie živej žaby. Tak čo, napodobníte ho raz aj vy?
Anna Semková, 14 r.

Vedci objavili prvok presahujúci periodickú
tabuľku prvkov
Periodická tabuľka, ktorú v roku 1869 zostavil D. I. Mendelejev (údajne sa mu zjavila vo
sne), je už 2 roky úplne plná.
Prvok s doposiaľ najväčším
protónovým číslom je oganesón
- má protónové číslo 118. To sa
však pokúšajú zmeniť vedci
z celého sveta a švajčiarskym
vedcom v ženevskom CERN-e sa to čiastočne podarilo. Vo
Veľkom hadrónovom urýchľovači je na jednom konci už
spomínaný oganesón a na druhom je protón a elektrón (oddelené od seba, inak by sa z nich
stal vodík). Následne do seba vo veľkej rýchlosti narazia,
pričom vzniká izotop (prvok

Viete, prečo konáte tak,
ako konáte?

Dennodenne nás ovplyvňuje a manipuluje množstvo faktorov bez toho, aby
sme si to vôbec všimli. Napokon neraz
skončíme tak, že nejako konáme, no dôvod vlastne ani poznáme. Takýmito javmi sa zaoberajú sociálni psychológovia
– tento vedný odbor už objasnil mnoho
javov, ktoré nás pri rozhodovaní ovplyvňujú. Napríklad reklama. Vedeli ste, že
ľudia majú sklon oveľa viac veriť tomu, čo im povieme v rýmoch? Človek
totiž podvedome predpokladá, že pokiaľ
niečo vravíte v rýmoch, máte to naozaj

Foto: internet

hnedej znamená nedostatok glukózy, z ﬁalovej do ružovej znamená zmeny pH v krvi a zväčšené množstvo sodíka má zelenú
farbu, pričom dôraz sa kladie na intenzitu,
ktorú vidno pod UV žiarením). Záujemca
o tento typ tetovania si bude môcť vybrať
vlastný motív. Zatiaľ všetko fajn, no má to
malý háčik. Tetovací atrament zatiaľ nevyskúšali na ľudskej koži z obáv pred neželanými alergickými reakciami. Ale ktovie
- možno už naša generácia sa dožije tohto
medicínskeho pokroku na vlastnej koži. 😊
Michaela Biskupičová, 15 r.

premyslené. Preto majú mnohokrát reklamné slogany podobu rýmovačiek. Pri
rozhodovaní o kúpe produktu nás často
presvedčí skôr humor než racionálne argumenty – preto mávajú najnudnejšie
produkty tie najpojašenejšie reklamy. No
a čo napríklad politici? Ľudia, ktorí chcú,

s rovnakým počtom protónov,
ale odlišným počtom neutrónov ako normálny atóm daného
prvku) ununnenia 295
Uun. Ná119
sledne do tohto izotopu veľkou
rýchlosťou narazí neutrón, čím
vzniká ununnenium 296
Uun.
119
Takto vzniká nový prvok, pretože nemôžu existovať 2 prvky
s rovnakým počtom neutrónov.
Tento prvok by mal byť unikátny, lebo podľa umiestnenia pod
franciom je to alkalický kov,
ktorý, keďže alkalické kovy sú
veľmi reaktívne, môže ľahko
tvoriť zlúčeniny. Pri izbovej
teplote by mal byť kvapalný
ako druhý rádioaktívny prvok
po koperníciu. Avšak tento prvok treba ešte štatisticky dokázať, aby sa potvrdilo, že to
nie je len chyba merania. A to
sa ešte vedcom z CERN-u nepodarilo. Dúfame, že sa im to
podarí.
Michal Semko, 11 r.

aby ich mali masy rady, musia myslieť
najmä na jedno – aby sa tým masám čo
najviac podobali. Pokiaľ sa totiž na nás
niekto podobá (názormi, nie vzhľadom
😊), veríme mu viac. Ale i pri získavaní
kamarátov nám môže sociálna psychológia pomôcť. Okrem fyzickej blízkosti
ovplyvňuje náš prvý dojem i teplota rúk.
Podvedome sa riadime heslom – teplý
dotyk, vrelý človek. Možno i tieto fakty vám nabudúce napadnú, keď si budete
myslieť, že vaše skutky nemajú dôvod.
Veru tak - dôvod vždy je, iba si ho nie
vždy všimneme.
Anna Semková, 14 r.
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V súčasnosti je čoraz viac ľudí, ktorí sa nechávajú tetovať, pričom tetovanie vnímajú
ako okrasu svojho tela. Americkým vedcom
z Harvard University of Cambridge (USA)
a Massachusetts Institute of Technology
(MIT) sa podarilo vytvoriť tetovanie, ktoré meria hladinu cukru, pH a koncentráciu
sodíka v krvi. Toto meranie pomôže najmä
diabetikom, ktorí si pravidelne kontrolujú
výšku inzulínu vpichom ihly do prsta. Tetovací atrament totiž obsahuje pigment DermalAbyss, ktorý mení farbu (z modrej do

Foto: internet

Múdre tetovanie?

Redakcia

Redakcia Novín DUK 2018
Paľo Droba, 13 r.:
Od minulého roka urobil
Paľo veľký skok dopredu.
Bez takých ako je Paľo,
by DUK nebola tým, čím
je – klubom nadpriemerných. 😊

Stela Kordošová, 9 r.:
Stela je v našej redakcii
najmladšia. Nebolo ľahké
presadiť sa v konkurencii
13 a 14-ročných. Ale Stela
to svojím tichým a milým
spôsobom dosiahla.

Martin Poikáns, 13 r.:
Martin veľa cestuje
a veľa premýšľa. Určite
aj o tom, ako tento svet
zlepšiť.

Foto: Peter Chvostek

Petra Bujdošová, 10 r.:
Tento rok viac pozorovala, ako písala, ale ak sa rozhodne vrátiť aj na
budúci rok do našich radov, rátame
s jej nápadmi a článkami.

Anna Semková, 14 r.:
Anna u nás končí. A na DUK takisto. Za 5 rokov
redakčnej práce vyrástla v brilantnú autorku.
Budeš chýbať, Anna.

Foto: Peter Chvostek

Michaela Biskupičová, 15 r.:
No čo vám povieme? Miška
vyrástla, má nápady, odvahu, aj
schopnosti. Žiaľ, aj Miška je na
DUK poslednýkrát
Kristína Toporová, 11 r.:
Prišla spolu so sestrou Karolínou.
Tak čo, Kika, skúsiš to o rok bez
staršej sestry? Uvidíme, uvidíme...

Michal Šimon Hradský,
13 r.:
Michal na sebe stále pracuje. Zaujíma ho hudba,
Slovensko, tradície, aj história. Tak zasa o rok!

Táňa Veselá, editorka:
Teší sa z pokroku, ktorú jej zverenci každý rok dosahujú.

Foto: Peter Chvostek

William Gevorg Urban,
14 r.:
William rastie, a nielen do
výšky. 😊 Zaujíma ho svet,
sociálne siete, technológie. Ani
William sa na DUK už nevráti.

Michal Semko, 11 r.:
Michal prišiel medzi nás len tento rok, a už si získal rešpekt. Keď niečo povie,
tak to splní. Zaujíma ho veda (najmä chémia) a šport. Dobrá kombinácia, však?
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Matúš Kordoš, 11 r.:
Matúš je Stelin brat a v porovnaní s ňou už starý kozák, keďže v Novinách pracuje tretí rok.
Zaujíma ho hudba, literatúra, aj
cudzie krajiny. Nik neprečítal
toľko kníh ako Matúš! 😊
Viktor Závodský,
14 r.:
Aj Viktor končí.
Také sú pravidlá
DUK. Viktor
prišiel ako zelenáč, odchádza ako
ten, čo by mohol
rozdávať rady. Aj
ty budeš chýbať,
Viktor.
Karolína Toporová,
14 r.:
Karolína prišla tento
rok a tento rok aj odchádza. Veríme, že čas,
ktorý prežila v redakcii
Novín DUK, nepovažuje za stratený.
Stanko Both, 11, r.:
Stanko pripravoval krížovky.
Na fotkách chýba, lebo v čase fotenia bol na dovolenke.
Michal Drábek, 14, r.:
Michala ani trochu neteší,
že o rok sa už nebude môcť
vrátiť. Je nadpriemerne
rozhľadený, zaujímajú ho
vzťahy a verí v dobro. Tak
nech mu to vydrží.
Hana Chrappová, 13 r.:
Z Hany by mohla byť naozaj
dobrá novinárka. Veľmi rýchlo
pochopila, aké dôležité je aktuálne spravodajstvo a presne
vie, čo je a čo nie je podstatné.

Knihy, cestovanie

Hlavnou hrdinkou knihy Zabuchnutá v knižnici je
dievča Autumn. Zamknú ju v knižnici, keď z nej
chce večer s priateľmi odísť na výlet do hôr. Keď
Autumn zistí, že knižnicu otvoria až po víkende, začne panikáriť. A to ešte nevie, že v knižnici spolu
s ňou zavreli aj chalana zo školy. Dax má zlú povesť
a v knižnici sa nechal zamknúť zámerne. Autumn dúfa, že ju každú chvíľu vyslobodí
jej spolužiak Jeff, do ktorého je tajne zamilovaná. Ten však neprichádza... Čím dlhšie
je Autumn s Daxom v knižnici, tým viac sa zbližujú. Celé je to až priveľmi pekné...
A potom v televíznych správach oznámia, že jej priatelia na ceste do hôr havarovali
a Autumn vyhlásia za nezvestnú. Ako sa to celé skončí?
Karolína Toporová, 14 r.

V Krumlove si vyberiete
Český Krumlov je mesto v Českej republike, ktoré je zapísané ako pamiatka
UNESCO. Cez mesto preteká Vltava, ktorá sa dá aj splavovať. V Krumlove nájdete
aj zámok v gotickom štýle, ktorý postavili
pred rokom 1250. Po Pražskom hrade ide
o najrozsiahlejší zámocký areál v Česku.
Zámocká záhrada bola založená v 2. polovici 16. storočia vo francúzskom štýle
a dlhá je až 700 m. V záhrade nájdete aj
otočné divadlo. Ľudia sedia v hľadisku

a javisko sa otáča spolu s divákmi. Keď
vyjdete zo záhrad a vojdete do mesta, dostanete sa k Mestskej radnici z druhej polovice 16. storočia postavenej v renesančnom
štýle na Námestí Svornosti. Neďaleko je aj
pôvodne gotický kostol Sv. Jošta, ktorý tak
často prestavovali, až sa začal používať ako
obytný dom. Dnes je z neho Múzeum bábok. V Českom Krumlove sú aj ďalšie múzeá - napríklad múzeum voskových ﬁgurín
a múzeum vltavínu (hornina pripomínajúca
sklo). Výnimočná je aj medvedia roklina.

Miláno – mix histórie a súčasnosti
Keďže Milánu sa hovorí aj hlavné mesto severného Talianska, tak
viete, že Miláno leží na severe Talianska. 😊 Okrem toho, že sa pýši nespočetným množstvom pamiatok, je aj trinástym najväčším
mestom EÚ. Mesto je
doslova posiate kostolmi, katedrálami a múzeami. Človek sa môže
pokochať aj víťazným
oblúkom, rozľahlým
starovekým opevnením
Foto: internet
či vodnými kanálmi,

Nachádza sa v strede mesta v zámockej záhrade a naozaj tam majú medveďa. No a ak
niekto rád je, môžem potvrdiť, že v reštauráciách pri Vltave výborne varia. 😊
Kristína Toporová, 10 r.

Foto: internet

Kasie West: Zabuchnutá v knižnici

V zime má ostrov Saltkråkan menej než
dvadsať obyvateľov. Ale v lete k nim pribúdajú letní hostia. A práve v jeden júnový deň stála takáto rodinka letných
hostí na palube lode smerujúcej k ostrovu. Otec
Melker a jeho štyri deti:
devätnásťročná Malin, trinásťročný Johan, dvanásťročný Niklas a sedemročný Pelle. Melkersonovci
si na ostrove na leto prenajali starý dom
menom Stoláreň. A kto ich na Saltkråkane čakal? Malá mudrlantka Tjorven a jej
obrovský bernardín Lodník, utáraná Stina
s hovoriacim krkavcom a ďalší obyvatelia
ostrova. Zažijú spolu kopu dobrodružstiev,
prežijú tam i slnovrat, Vianoce a nakoniec
si Melkersonovci Stoláreň kúpia.
Astrid Lindgrenová, áno tá, čo napísala
Pippi Dlhú Pančuchu, je autorkou aj tejto
knihy. Astrid sa dožila až deväťdesiatštyri
rokov a jej knihy boli preložené do deväťdesiatich piatich jazykov v sto krajinách
sveta. Možno by ste ešte mali vedieť, že
A. Lindgrenová písala knihy nielen pre deti, ale aj pre dospelých.
Stela Kordošová, 9 r.

Foto: internet

Leto na ostrove Saltkråkan

Robinson Crusoe je knižná klasika, ktorú napísal anglický spisovateľ Daniel Defoe
ešte v roku 1719 a na jej motívy bolo v našej ére nakrútených niekoľko ﬁlmov. Kniha zachytáva príbeh Robinsona, mladého muža, ktorý žije s rodičmi v Anglicku.
Jeho túžbou je plaviť sa po moriach a oceánoch. No rodičia
chcú, aby ostal doma a stal sa právnikom. Robinson rodičov
neposlúchne a vydá sa na niekoľko plavieb. Na jednej z nich
stroskotá a ako jediný z posádky prežije. Keď zistí, že sa dostal na opustený ostrov, robí všetko preto, aby prežil. Z vraku
lode, v ktorej sa plavil, získa veľa užitočných vecí, napríklad
zbrane a semená rastlín. Postaví si príbytok a postupne preskúma ostrov. Po niekoľkých rokoch sa na ostrov priplavia
nebezpeční ľudožrúti. Robinsonovi sa podarí zachrániť jedného zo zajatcov, ktorých plánovali zjesť. Muža nazve Piatok,
pretože ho stretol v piatok. Piatok sa stane Robinsonovým pomocníkom a dokonca
tak trochu aj priateľom. Ako dobrodružstvá Robinsona pokračovali a ako sa skončili? Prečítajte si knihu. 😊
Viktor Závodský, 14 r.

Foto: internet

Foto: internet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

ktoré pripomínajú tie z Amsterdamu, len sú väčšie. Najrozsiahlejšou
pamiatkou je Katedrála sv. Márie, ktorej je mesto zasvätené. Miláno
však neznamená len históriu. Je to aj mesto modernej architektúry,
čo dokazuje napríklad biznis centrum Porta Nuovo. Súčasťou centra
je aj mrakodrap Unicredit tower. Miláno vnímam ako nádherný mix
histórie, modernej architektúry a dobrej infraštruktúry. Mesto žije vo
dne v noci a vy sa môžete rozhodnúť, aký typ dopravy použijete veľmi dobre fungujú autobusy, električky, aj metro. Nastúpiť alebo
vystúpiť sa dá kdekoľvek – najlepšie pri niektorej z nespočetných
kaviarničiek a reštaurácií. Miláno je podľa mňa jedno z tých miest,
kam sa oplatí ísť viac ako raz. Alebo rovno natrvalo. 😊
William Gevorg Urban, 14 r.
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Šport

V dňoch 2. 9. - 8. 9. 2018 sa konajú MS v rádiovom orientačnom behu v Južnej Kórei. Zastúpenie bude mať aj Slovensko.
Rádiový orientačný beh sa podobá na orientačný beh, no na
mape sa nenachádzajú kontroly. Je len štart, cieľ a takzvaný
maják (kontrola, ktorá naviguje bežca do cieľa).
V tomto športe potrebujete rádio, čip, buzolu a špeciálne slúchadlá. Na kontroly sa dostanete len podľa rádia, ktoré vysiela
morzeovku. Od čísla 1 do 5. ( 1-- --- . , 2-- --- .. ,3 -- --- ... ,
4-- --- .... , 5-- --- ..... ) Behá sa s dvoma typmi rádií. Osemdesiatka - 3,5 Mhz, ktorá vysiela na krátkych vlnách a dvojmeter - 144 Mhz, ktorý vysiela na veľmi krátkych vlnách. Ak
dostanete mapu na rádiový orientačný beh, uvidíte dva krúžky
(okolo štartu a okolo cieľa), čo znamená, že v krúžku - štartový krúžok má priemer 7 cm a cieľový krúžok má priemer
3 cm, nie je žiadna kontrola.
Bežec si musí zvoliť správne poradie kontrol, ktoré hľadá.
Každá kategória má iný počet kontrol. Ak ste pri kontrole bliž-

Foto: internet

Južná Kórea privíta aj našich
orientačných bežcov

šie, počujete morzeovku hlasnejšie a hlasnejšie, no pozor, ak je
kontrola na druhej strane doliny, počuť to tak hlasno, ako keby
ste boli pri nej. Držme našim v Kórei palce! 😊
Kristína Toporová, 10 r.

Majstrovstvá Európy vo viacerých športoch 2018
Nedávno sa v Berlíne a Glasgowe uskutočnili ME vo viacerých
športoch, napríklad v cestnej cyklistike, dráhovej cyklistike, plá-

Foto: internet

GENERÁLNY PARTNER DUK

HLAVNÝ PARTNER DUK

vaní, atletike a v mnohých ďalších. Slovákov najviac zaujímala
cyklistika najmä kvôli Petrovi Saganovi, no ten pre zdravotné
problémy zavinené pádom na le Tour de France, z bojov o medaily odstúpil. Našťastie, Slovensko malo ešte ďalšie želiezko v ohni,
a to chodca Mateja Tótha. Matej obsadil v chôdzi na 50 km krásne
2. miesto. Šprintérovi Jánovi Volkovi sa až tak nedarilo - skončil
v semiﬁnále. Z atletiky zaujala najmä nórska trojica bratov Ingebrigtsenovcov. Najmladší, len 17-ročný Jakob vyhral beh na 1 500
aj 5 000 metrov a v pretekoch na 5 000 metrov nechal za sebou aj
brata Henrika, ktorý získal striebro. Medzi plavcami vynikli najmä Brit Adam Peaty, ktorý získal až 3 zlaté medaily, ale aj Ukrajinec Andrej Govorov (na snímke), ktorý na 50 metrov motýlik
triumfoval časom 22,48 sekúnd a vytvoril rekord šampionátu.
Michal Semko, 11 r.

HLAVNÝ PARTNER DUK
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