
Možno vás už téma Sars-
-CoV-2 a choroba COVID-19 
začína nudiť. A mnohí už dá-
vajú najavo, že rúška sú zby-
točné. Omyl! Opatrenia treba 
stále dodržiavať! 
Minule som bol na kúpalisku 
v Dunajskej Strede a nevidel 
som ani rúška, ani rozostupy. 
Trávniky plné uterákov, na kto-
rých ľudia oddychovali alebo 
hrali karty sotva pol metra od 
seba. V bazénoch bolo poma-
ly viac ľudí ako vody, skrátka, 
hlava na hlave! O bufetoch ani 
nehovorím, ľudia len 30 cm od 
seba v rade, stoly ani nie 20 cm 
od seba a pri každom 6 stoli-

čiek. Argumentujete, že bufe-
ty majú sedenie najmä vonku? 
Ibaže rovnaké to je vo vnútri. 
A pokladňa? Doslova krabička 
na sardinky.
Kúpalisko nie je to najhor-
šie. Oveľa horšie to je v brati-
slavskej MHD. Nastúpil som 
do trolejbusu, a tam dvaja asi 
16-roční chlapci nemali rúška 
a ostatných navyše rušili hud-
bou, ktorú si púšťali nahlas. 
Odvrátil som oči od chlapcov 
a dva metre odo mňa sedela 
asi 30-ročná žena, takisto bez 
rúška. Nahnevalo ma to! Pre-
mýšľal som, že podleziem pás-
ku a zaklopem vodičovi na ka-

bínu, aby ľudí, ktorí ohrozujú 
iných ľudí, vylúčil z prepravy 
v MHD. Napokon som to ne-
urobil, ale hnev ma neprešiel. 
O pár dní neskôr som išiel 
v autobuse do nákupného cen-
tra Bory Mall a neďaleko mňa 
sedela asi 40-ročná obézna 

žena – bez rúška. Nastúpila 
možno až 80-ročná stará pani 
a opýtala sa, či si môže sadnúť. 
Ta tučná, a zdá sa, že aj hlúpa 
žena iba odfrkla a starú pani 
ignorovala! Ponúkol som svoje 
miesto a popri tom som nahlas 
poznamenal, ako sa na slušné 
spôsoby v MHD (a aj inde) 
otrasne zabúda! 
Že prečo sa hnevám? Lebo si 
myslím, že druhá vlna korona-
vírusu nás môže zasa na dlhé 
týždne zavrieť doma len preto, 
že mnohí ľudia sú nediscipli-
novaní a neschopní uvedomiť 
si, že opatrenia na zamedzenie 
šírenia vírusu majú opodstat-
nenie. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Júl 2020Júl 2020

Online 2020

Editoriál
Je naozaj také ťažké správať 
sa zodpovedne?
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Cez korona-krízu bolo známkovanie spo-
malené, zmenené a na mnohých školách 
aj pozastavené. Väčšina žiakov dostala na 
vysvedčení len neklasifikované hodnote-
nie a niektorí aj slovné hodnotenie. Na sú-
kromných školách, kde bežalo online vyu-
čovanie a robili sa testy (ako napríklad na 
našej škole), dostali žiaci aj známky. Slov-
né hodnotenie bolo však väčšinou jediným 
spôsobom, ako mohol učiteľ reagovať na 
pokrok žiaka, čo väčšine štátnych škôl 
chýbalo. Koronavírus evidentne výrazne 
zasiahol školský systém. Žiaci sa zrejme 

budú musieť veľa vecí doúčať počas ďal-
šieho školského roka.

Matúš Kordoš, 13 r.
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Spravodajstvo

RNDr. Tatianu Betákovú, 
DrSc. z Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave, ktorá 
prednášala na tému Prečo 
by sme nemali koronavírus 
podceňovať.

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Vyrastala som v socialistickej, ma-
terialistickej spoločnosti, kde bola 
hmota nadovšetko. Ja som si však 
kládla otázku, prečo žijeme a čo je 
zmyslom (nielen) ľudského života. 
Proste sa len narodiť, jesť, spať, mať 
potomstvo, vychovať potomstvo 
(zabezpečiť druh) a zomrieť? Ale 
prečo? Načo? A takisto som si kládla 
otázku, ako sa môže vesmír neustále 
rozširovať, keď je nekonečný. Lebo 
podľa mojej logiky, ak sa niečo roz-
širuje, nemôže byť nekonečné. 😊

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
Mám viac otázok ako odpovedí. 
Paradoxne, keď niečo vyriešim, ob-
javia sa ďalšie otázky. V súčasnosti 
si často kladiem otázku, prečo ľu-
dia chcú vždy to, čo má ten druhý 
a nevedia si vážiť sami seba a obja-
vovať, tešiť sa z toho, čo majú. 

-red-

Otázky pre
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Vysvedčenia so známkami aj bez nich
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Na Bratislavskom hrade kon-
com júna sprístupnili výstavu 
s názvom Poklad Inkov. Vý-
stava je venovaná životu Inkov 
v predkolumbovskej Amerike. 
Podujatie sprevádzajú výni-
močné bezpečnostné opatre-
nia a z dôvodu koronavírusu 
aj hygienické opatrenia. Pre 

veľký záujem si na vstupenky 
treba počkať aj niekoľko dní. 
Ale potom to už stojí za to. Pri-
bližne sto zlatých predmetov 
a umeleckých diel zobrazuje 
bohatú históriu Inkov, ktorí ži-
li v Južnej Amerike približne 
v rokoch 1200 – 1533. Výstava 
potrvá až do 15. októbra. 

Michal Semko, 13 r.

Pred rokom otvorili vedľa 
OC Prior stánok s thajskou 
zmrzlinou. Toto leto presu-
nuli malý modrý domček 
na križovatku Poštovej 
a Obchodnej ulice. Ide síce 
o mobilný stánok, ale kole-
sá nemá, takže to asi chvíľu 
trvalo. Keďže zmrzliná-
reň sa teraz nachádza na 
strategicky výhodnejšom 
obchodnom mieste, malo 
by byť jednoduchšie prilá-
kať zákazníkov. Milovníci 
zmrzliny a exotiky si môžu 

vybrať z mnohých príchu-
tí. V ponuke je napríklad 
banánová či limetková 
zmrzlina, ale aj ľadový zá-
zrak s lieskovými orechmi 

či arašidovým maslom. To 
všetko v tvare roliek alebo 
kvetov. Cena 4 eurá za por-
ciu ostala nezmenená. 

Sébastien Maxim Ivan, 
14 r. 

Vplyvom vlhkého počasia na nás číha-
jú komáre na každom kroku. Komáre sa 
premnožili najmä v oblastiach so zvýše-
nou vlhkosťou, v barinách a močiaroch, 
kde majú vynikajúce podmienky na roz-
množovanie. Biologické postreky sa zdajú 

byť málo účinné, štát je však proti chemic-
kým postrekom, pretože tie zabíjajú nielen 
komáre, ale aj iný hmyz a včely, pričom 
postrek sa dostáva aj do pôdy, kde konta-
minuje poľnohospodárske plodiny. 
BTI, teda biologický postrek sa môže 
používať aj v chránených krajinných ob-
lastiach, no v boji s liahniskami, ktoré 
v priebehu hodiny vyprodukujú státisíce 
komárov, sú pomerne bezmocné. Trpia ľu-
dia, aj zvieratá. Ľudia s krvnou skupinou 
0 sú na tom najhoršie – na nich si komáre 
pochutnávajú najviac. U citlivých jedincov 
sú bodnutia komárov sprevádzané bolesti-
vou reakciou a extrémnym svrbením.

Kristína Pastýrová, 14 r.

Poklad Inkov konečne aj v Bratislave

Pomôže zmrzline presun? 

Na Slovensku sa premnožili komáre



Komentáre
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Minulú stredu nám prednášala 
profesorka Silvia Pastoreková 
z Biomedicínskeho centra SAV 
na tému „Prečo vznikajú pan-
démie a čo sú vírusy“. 
Na úvod nám vysvetlila, čo 
znamená pojem pandémia 
a aké pandémie sa v histórii 
ľudstva objavili. Potom sa za-
oberala pojmom vírus, čo to 
je a ako funguje. Prednáška sa 
mi veľmi páčila, lebo pani pro-
fesorka povedala podľa mňa 
všetko, čo som potreboval ve-

dieť. Rozprávala zaujímavo 
a zrozumiteľne. Jej odpovede 
na otázky boli takisto ucelené, 
neodbáčala od témy a (opäť 
podľa mňa) jej odpovede boli 
vždy dostatočné. 
Ocenil som aj to, že keď na 
niektorú otázku nevedela od-
povedať napríklad preto, le-
bo na danú tému ešte neboli 
spracované žiadne relevantné 
štúdie, alebo ona sama sa ešte 
k iným štúdiám nedostala, pri-
znala to. 

Z prednášky som si odniesol 
viacero nových poznatkov 
a verím, že to isté môžu skon-

štatovať aj online študenti na 
DUK.

Matúš Kordoš, 13 r.

Úprimne, nečakal som, že sa na nej aj 
s ,,kolegami“ redaktormi zúčastním. Sa-
mozrejme, sedeli sme na balkóne, ďaleko 
od techniky. Žiaľ, hymnu DUK sme nevi-
deli a nepočuli, lebo išla online. Prišli sme 
aj o tradičný pozdrav Kamila Pončáka, 
nekonečné napomínanie, straty a nálezy, 
či potleskom vítanie prednášajúcej. Tech-
niku obsluhovalo vari aj desať ľudí, každý 
mal počítač, spod ktorého sa tiahli neko-
nečné metre káblov. Aj Kamil sedel pri po-
čítači so slúchadlami na ušiach a sledoval 
prednášku, ktorá sa tentoraz začala načas. 

Profesorka Pastoreková sa neprihovárala 
hľadisku plnému detí, hovorila do kamery. 

Na záver z veľkej obrazovky pred sebou 
čítala otázky študentov DUK. 
Páčilo sa mi, že to môžeme celé sledovať, 
no ja som mal ,,malý“ problém: takmer 
nič som nepočul. Tradičný mikrofón ne-
bol. A nielenže som sotva počul, zistil 
som, že potrebujem aj silnejšie okuliare, 
Na obrazovú prezentáciu prednášky som 
nedovidel, hoci premietacie plátno bolo 
veľké. Priveľa kritiky z mojej strany? Ale 
nie, veľmi rád by som si túto balkónovú 
skúsenosť ešte niekedy počas DUK 2020 
zopakoval. 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Online vyučovanie na školách 
počas epidémie koronavírusu 
nebolo podľa mňa šťastným 
riešením. Hovorím to napriek 
tomu, že mne domáce učenie 
padlo vhod. 
Naša škola používala apliká-
ciu Teams. Žiaľ, zrejme ne-
dostatočné školenie na obslu-
hu aplikácie spôsobilo neraz 
aj zmätok. Pri prihlásení na 

hodinu mal program zaradiť 
žiaka ako účastníka a učiteľa 
ako administrátora. Systém 
však niektorých žiakov zara-
dil ako administrátorov a tí 
potom mohli iným žiakom 

vypnúť napríklad zvuk alebo 
ich mohli úplne vyhodiť z vy-
učovania. 
Čudujete sa, že to nejakí nevy-
chovanci využili? Ja som bol 
jednou z mnohých obetí. No 
a jeden z mojich spolužiakov 
si myslel, že je v anonymite, 
a tak vyhodil z hodiny aj uči-
teľku. Jeho odhalenie netrvalo 
dlho a keď si prišiel po vysved-
čenie, učiteľka mu veru nielen 

dohovorila. 😊 
Cez Teams sa mali dať robiť 
aj domáce úlohy. Ani toto však 
nevyšlo, a tak sme písali na pa-
pier, fotili sme a cez email sme 
vypracované úlohy posielali 
do školy. Zadania sme dostá-
vali cez Edupage, takže aj to 
prispelo k všeobecnému zmät-
ku. 
Skrátka, katastrofa! 

Sébastien Maxim Ivan, 14 r. 

Možno ste si pred prázdni-
nami aj vy kládli otázku, či 
je vhodné ísť na dovolen-
ku do zahraničia. Napríklad 
do Chorvátska. Neviem ako 
vám, ale mne vyšlo, že to 
až taký dobrý nápad nie je. 
Prvým dôvodom je, že z dô-
vodu migrácie ľudí z rôznych 
krajín sveta sa v Chorvátsku 
zvyšuje riziko nekontrolova-
ného šírenia vírusu SARS-

-COV2. 
Druhým dôvodom je, že 
na plážach a vo vode nie je 
možné dodržať ani požado-
vané odstupy či dostatočné 
hygienické opatrenia. Ľudia 
už veľmi poľavili v discipli-
novanosti. Pritom situácia nie 
je taká ružová, ako by sme ju 
všetci chceli mať. Mali by 
sme preto rešpektovať odpo-
rúčania odborníkov, necesto-

vať na dovolenku do zahrani-
čia a aspoň toto leto zostať na 
Slovensku. Veď predsa aj na 
Slovensku máme veľa pek-

ných miest, pričom mnohé 
sme doteraz nevideli, nespo-
znali, neobjavili. 

 Kristína Pastýrová, 14 r.

Prednáška: Prečo vznikajú pandémie 
a čo sú vírusy

Ako sa pripravuje online prednáška na DUK?

Online školské hodiny boli strašné!

Je dovolenka v Chorvátsku dobrý nápad?
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Zaujímavosti

Každodennou témou náš-
ho života je ekológia, ktorej 
však stále nevenujeme dosta-
točnú pozornosť. Našťastie 
sa na svete nájdu takí, ktorí 
sa zhoršovaniu stavu našej 
planéty snažia predísť pomo-
cou technológií. 
Urobili tak aj študenti zo 
Všeobecnej technickej školy 
v Solúne, ktorí vyvinuli apli-
káciu ocLean AFS. Apliká-
cia umožňuje jej používate-

ľom zaznamenať prítomnosť 
plastov na presnom mieste 
v mori  a okamžite to ozná-

miť príslušným autoritám 
zodpovedným za riešenie 
problému. 

Stredoškoláci vedia pomocou 
aplikácie určiť rozmery a typ 
znečistenia – či ide o plasty, 
sklo, hliník, atď. Aplikácia im 
neskôr oznámi, či bola oblasť 
vyčistená a problém v danej 
lokalite vyriešený. My, bu-
dúca generácia, by sme mali 
dbať na to, aby sa naša plané-
ta v oblasti ekológie prestala 
zhoršovať, lebo druhá šanca 
sa nám už nenaskytne. 

Anna Marinovová, 13 r.

Stredoškoláci vyvinuli aplikáciu na boj s oceánskym znečistením
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Každý človek sa po dlhom 
dni teší na zaslúžený oddych 
a sladké sny, ale snívajú sa sny 
aj zvieratám? Všetky zviera-
tá dokážu spať – oddychovať, 
ale nie všetky sú schopné sní-
vania. Pri človeku vieme určiť 
čas, keď sa mu sníva, pretože 
jeho oči sa začnú pohybovať 
a vtedy sa nachádza vo fáze 
REM (Rapid eye movement 
čiže rýchly pohyb očí). Akti-
vita nášho mozgu sa tiež mení 
a prechádza z pomalých vĺn hl-
bokého spánku k vlnám, kto-
ré vyzerajú podobne, ako keď 
sme hore. 
Svetoví vedci sledovaním moz-
gov rôznych druhov zvierat 

odhalili, že cicavce a vtáky 
snívajú tiež. Pri laboratórnych 
experimentoch si potkany 
v spánku ,,nacvičovali” pre-
chod bludiskom a napríklad 
pinky si trénovali svoje štebo-
tanie. Rybám a hmyzu sa však 
nič nesníva. (Sledujte vášho 
psa či mačku a hádajte, čo sa 
im sníva. 😊)

 Anna Marinovová, 13 r.

Hrať počítačové hry z Epic Ga-
mes má aj nemá výhody. Výho-
dou je, že veľa hier ponúkajú 
so zľavou alebo dokonca za-
darmo. Nevýhodou je, že po-
trebujete mať veľmi silný anti-
vírusový program. 
Do hier z Epic Games totiž 
ľahko prenikajú vírusy. Môže-
te sa síce tešiť z toho, ako ste 
nahrali 100 coins a na ďalší 
deň už 10 000, no medzitým 
vám niekto vyprázdni kreditku 
do posledného centa a budete 
strašne naštvaní! 
Niektoré antivírusy sú za-
darmo a niektoré za peniaze, 
tie za peniaze sú, samozrej-
me, kvalitnejšie. Môj otec má 

na počítači sedem antivíru-
sov, aby mohol pokojne sťaho-
vať hry zo Steamu a niekedy aj 
z Epic Games. 
Keďže hry z Epic Games sú 
často zavírené, oplatí sa rad-
šej používať Steam a Blizzard, 
pričom antivírusové programy 
treba často aktualizovať.   

Daniel Jursa, 12 r.

Snívajú sa zvieratám sny? Ani vy neveríte Epic Games? 
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Chceš si toto leto zašportovať 
a prežiť to v zdraví? Prinášame 
ti užitočné tipy ako na to.
Čo si treba pripraviť?
Energiu: Dobre sa vyspi a zdra -
vo sa najedz, aby si vládal/vlá-
dala.
Oblečenie: Priprav si vhodné 
oblečenie v závislosti od po-
časia. 

Zostaň viditeľný: Na korču-
ľovanie si obleč farebné veci/
refl exnú vestu, aby ťa všetci 
videli.
Trasu: Naplánuj si trasu jazdy, 
aby si vedel/vedela, čo ťa čaká.
Čo treba skontrolovať?
Korčule: Kolieska, zapínací 
popruh, šnúrky, pracky. 
Prilbu: Nepoškodenú prilbu si 

zapni tesne pod bradou.
Chrániče: Nasaď si chrániče 
kolien, lakťov a zápästí a pev-
ne ich zapni.
Ako treba jazdiť?
Pred obutím korčúľ si zahrej 
svaly a rozcvič sa.
Snaž sa jazdiť po cyklochodní-
koch.
Jazdi po pravej strane alebo 
tak, ako je vyznačené na tabu-
liach.
Dávaj pozor na seba a na všet-
kých, ktorí spolu s tebou vyu-
žívajú cyklochodník, aby si ich 
neohrozil. 
Ak prechádzaš cez cestu, za-
stav, poriadne sa poobzeraj 
a ak neprichádza žiadne auto, 
prejdi na druhú stranu.
Ak ste viacerí kamoši, jazdite 
za sebou. 

Dôležité je dobre ovládať brz-
du na korčuliach.
Čo si treba zobrať so sebou?
Vezmi si so sebou fľašu s vo-
dou, kartičku poistenca a mo-
bil. 
Správaj sa slušne, rešpektuj os-
tatných a ak niekto potrebuje 
pomoc, určite pomôž..

Milan Staš, SNAC & MIST 
n.o., Smižany, Nadačný fond 

deti v bezpečí poisťovne 
Kooperativa a Nadácie 

pre deti Slovenska

Aj korčuľovanie môže byť bezpečné
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Harry Potter a väzeň z Az-
kabanu je tretia kniha o Har-
ry Potterovi od spisovateľky 
J. K. Rowlingovej, pričom sé-
riu tvorí až osem kníh. Zaují-
mavé je to, že kniha a fi lm sú 
dosť odlišné. Myslím si, že 
v knihe je dej lepšie vyrozprá-
vaný. Z väzenia utečie vrah 
Sírius Black, ktorý zabil už 
trinásť ľudí a teraz chce zabiť 
aj Harryho Pottera. Dej knihy 
sa odohráva najmä u Durse-
lyovcov, ku ktorým prišiel 
Harry Potter na letné prázdni-
ny. Žiaľ, nedovolia mu celé le-

to čarovať a nechcú ani, aby sa 
vrátil do Rokfortu. 
Kniha má 437 strán a v roku 
1999 ju na Slovensku vyda-
lo vydavateľstvo Ikar. Z an-
glického originálu do sloven-
činy knihu preložila Oľga 
Kráľovičova. Hlavná postava 
je, samozrejme, Harry Pot-
ter, vedľajšie postavy sú Ro-
nald Weasley, Hermiona Gran-
gerová, učitelia, žiaci a Sírius 
Black. Všetky knihy o Harrym 
Potterovi sa mi páčili, ale táto 
je moja najobľúbenejšia. 

Daniel Jursa, 12 r.

Knihy, zaujímavosti
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Bez vody by neexistoval život. 
Vodu potrebujú bunky, rastli-
ny, zvieratá aj ľudia. 50 až 70  
percent nášho tela tvorí len vo-
da. Náš mozog napríklad ob-
sahuje až 75 percent vody, pri-
čom kosti obsahujú približne 
20 percent vody. Vodu potrebu-
je naše telo aj preto, aby sme sa 
ochladzovali. Keď máme vyso-
kú teplotu, voda sa nám začne 

z tela vyparovať (začneme sa 
potiť). Bez vody naozaj nevie-
me prežiť - ak by sme vôbec 
nepili, prežili by sme len 3 – 4 
dni. (Bez jedla naše telo vydrží 
aj tri týždne.) Ak sa pohybuje-
me a je teplo, potrebujeme viac 
vody ako v prípade, že celý deň 
sedíme za PC v chladnej miest-
nosti. 😊 Tak nezabudnite v le-
te pravidelne piť vodu. 

Samuel Jursa, 10 r.

J. K. Rowlingová: Harry Potter 
a väzeň z Azbakanu

Načo nám je voda? 
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O sto rokov pred-
tým je ruský sci-
-fi  román od spi-
sovateľa Kyrilla 
Bulyčova, ktorý 
napísal ešte v ro-
ku 1985. Hlav-
ný hrdina, mos-
kovský šiestak 
Koľa, náhodou 
u svojho suseda 
objaví stroj ča-
su a dostane sa 
do budúcnosti, 
konkrétne do roku 2085. Autor 
si svet v roku 2085 predstavuje 
veľmi progresívne, podľa neho 
máme čo doháňať. 😊 
Hlavná zápletka spočíva 
v tom, že Koľa zachráni vzác-
ny prístroj na čítanie myšlie-
nok pred vesmírnymi pirátmi, 
ale je nútený vziať ho so sebou 

do minulosti, 
načo zasa diev-
ča z budúcnos-
ti musí ísť do 
minulosti, aby 
vzácny prístroj 
vrátilo do času, 
do ktorého patrí. 
Kniha sa mi 
veľmi páčila, aj 
ja sám si často 
predstavujem, 
ako by to asi 
vyzeralo na Ze-

mi v roku 2100. Je úžasné, čo 
všetko už ľudia dokázali vy-
myslieť a s tým, čo ešte vy-
myslia, je budúcnosť veľmi 
zaujímavé miesto. Aj keď - za 
ľuďmi z knihy sme pomerne 
pozadu, lebo v tomto čase nás 
už mali obsluhovať roboti. 😊

Matúš Kordoš, 13 r.

Kyrill Bulyčov: O sto rokov predtým
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Život YouTubera je naozaj 
dosť náročný. Takmer každé 
dieťa pozerá YouTube a po-
tom si možno povie, že aj ono 
chce byť YouTuber. Veď aj ja 
som si to povedal, no nie je 
také ľahké natočiť a zostrihať 
video. Ja mám vlastný You-
Tube kanál a pravdupove-
diac, strašne to žerie čas. Keď 
vydávate video, trvá asi dve 
hodiny, kým sa video nahrá 

a spracuje na YouTube. Stri-
hanie videí nie je o nič ľahšie, 

lebo YouTuber musí vystrih-
núť presne to, kde opakuje to 

isté. Často neviem prekročiť 
daný level, skúšam a robím 
desať pokusov, až ten level 
prejdem. Vystrihnem prvých 
9 pokusov, posledný nechám 
a vyzerá to, že som prešiel na 
prvý pokus. No aj tak je naj-
dôležitejšie hneď na začiatku 
si dobre vybrať, čo chcem 
natáčať. A predovšetkým – 
či sa chcem zamerať na do-
spelých, deti, dievčatá alebo 
chlapcov.  

Daniel Jursa, 12 r.

Ťažký život 
YouTubera



Tento krásny šport je nielen pekný na pohľad, ale aj veľmi 
náročný na koncentráciu a fyzickú kondíciu. Balet vznikol pri-
bližne v 17. storočí vo Francúzsku. Samotný tréning pozostáva 

z niekoľkých častí – najprv tréning pri tyči, potom v priestore 
a napokon príde na rad predstavenie v divadle. Na balet po-
trebujeme poriadnu odhodlanosť, pretože nám zaberie veľmi 
veľa času, kým sa vycibríme k dokonalosti. 
Ja som na balet chodila iba dva roky, pretože som začala veľmi 
rásť, a tak som musela skončiť. Napriek tomu ma toto neľahké 
umenie stále láka. Mojím snom vždy bolo zatancovať si hlav-
nú hrdinku Odette z Labutieho jazera alebo zahrať si v Luská-
čikovi. Balet má veľa spoločných prvkov aj s inými športami, 
ale najviac asi s krasokorčuľovaním – učí nás správnemu drža-
niu tela, rovnováhe, dokonalej kontrole rytmu, aj koordinova-
nému pohybu rúk a nôh. Posilňuje aj brušné svaly, učí dobrej 
koncentrácií, sústredeniu a napokon prispieva aj k zdravému 
sebavedomiu.

Kristína Pastýrová, 14 r.
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V nedeľu 5. júla sa po zrušení niekoľkých pretekov konečne zača-
la sezóna Formuly 1 Veľkou cenou Rakúska. V tréningoch a kva-
lifi kácii už tradične dominovali autá Mercedesu. Úradujúci šam-
pión Lewis Hamilton však dostal dodatočný trest a štartoval až z 
5. miesta. Valtteri Bottas obhájil svoju pole position a dosiahol tak 
prvé víťazstvo v sezóne. 
Oveľa zaujímavejšie veci sa však diali za ním. V 14. kole pre 
technický problém musel odstúpiť najväčší konkurent jazdcov 
Mercedesu Max Verstappen. Z rovnakých príčin neskôr skončili 
aj Daniel Ricciardo a Lance Stroll. Preteky sa neskôr skončili aj 
pre jazdcov tímu Haas Kevina Magnussena a Romaina Grosjeana. 
Majstrovi sveta z roku 2008 Kimimu Räikkönenovi sa uvoľnilo 
pravé predné koleso a aj preňho sa preteky skončili. Mladý jazdec 
Red Bullu Alexander Albon mal tak šancu na svoje prvé pódium v 
kariére. To mu však prekazil Lewis Hamilton, ktorý oňho zavadil 
a kvôli tomu sa jazdec rakúskej stajne prepadol až na posledné, 

13. miesto. Hamilton dostal päťsekundovú penalizáciu a aj mladé-
mu britskému jazdcovi Renaultu Landovi Norrisovi sa tak ukázala 
šanca na prvé pódium v kariére. To aj dosiahol a tešil sa z 3. mies-
ta. Druhý skončil jazdec Ferrari Charles Leclerc a víťazom sa stal 
už spomínaný Fín Valtteri Bottas.

Michal Semko, 13 r.
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Balet rozvíja 
telo aj ducha


