
Médiá, médiá a zasa médiá
Či už v škole alebo v správach počúvame 
o gramotnosti v rôznych podobách. Čitateľ-
ská gramotnosť, fi nančná gramotnosť... Za-
búda sa však na tzv. mediálnu gramotnosť. 
Máme prístup k obrovskému množstvu in-
formácií, berieme to ako samozrejmosť a je 
to naozaj úžasná vec, no prináša so sebou aj 
riziká. Čítame tlačené (papierové) noviny, 
sledujeme internetové spravodajstvá, tele-
vízne správy... Médiá sú veľmi dôležité, le-
bo budujú verejnú mienku. No nezabúdajme 
pri tom, že novinári nie sú „proroci“ a kaž-
dý článok z ich pera nemusí byť neomylný 
a nezaujatý. A to nehovorím o rôznych kon-
špiračných weboch a ,,časopisoch“, čo ko-
pu lží zabalia do jedinej pravdivej informá-
cie. Preto si musíme dávať pozor na to, aby 
sme vedeli informácie správne vyhodnotiť. 
Nie je to ľahké a treba na to okrem vzde-
lania aj dlhoročný cvik. Ľudia si napríklad 

neuvedomujú, že takmer žiadne noviny nie 
sú obsahovo neutrálne. Noviny majú svoj 
prirodzený politický profi l a v jeho duchu 
sa nesú aj ich články. (Čiže články nemusia 
byť nepravdivé alebo úmyselne klamlivé, 
ale výberom spracovaných tém a zámer-
ným opomenutím iných tém, sa z prostre-
dia názorovej neutrality vychyľujú.) Svoje 
názory by sme si preto nemali budovať tak, 
že si prečítame správu z jedného zdroja, ce-
lú ju zhltneme a potom sa jej držíme. Treba 
používať nástroj, ktorý sa volá zdravý sed-
liacky rozum. Overujme informácie tak, že 
si ich vyhľadáme cez viacero zdrojov. A zá-
roveň, ak nejaký (totožný) názor zastávajú 
viaceré médiá, neznamená to, že ho musíme 
zastávať aj my. (Lebo sme použili zdravý 
sedliacky rozum, ktorý sa získava pomocou 
znalosti zvyklostí, pozorovania a skúsenos-
tí.) Tento základ nie je ťažké dodržiavať, 
čo poviete? Myslím si, že po istom čase si 

pomerne bezpečne vybudujeme zmysel pre 
rozpoznávanie dôveryhodných a nedôvery-
hodných článkov (informácií). Učme sa te-
da tomuto zmyslu a nebuďme naivní. Ani 
voči médiám nie.

Michal Drábek, 14 r.
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Spravodajstvo

Odpovedá Prof. RNDr. 
Daniel Ševčovič, DrSc. 
z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky 
UK, ktorý prednáša na 
tému Prečo 2 + 2 = 5.

Na akú otázku ste hľada-
li odpoveď, keď ste boli 
dieťa?
Keď som bol možno trochu 
väčšie dieťa, zaujímalo ma, 
čo je vlastne matematika za 
vedu a čím sa zaoberá. A eš-
te som chcel vedieť, pre-
čo sa nám Mesiac a Slnko 
zdajú byť väčšie, keď ich 
pozorujeme nad obzorom 
v porovnaní s ich obrazom, 
ktorý vidíme, keď sú nad 
nami.
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Prečo ešte stále nepoznám 
úplne odpoveď na prvú 
otázku z detstva a prečo 
som na odpoveď na tú druhú 
prišiel len nedávno. 😊

Otázka pre V Laose sa pretrhla hrádza
V utorok 24. 7. 2018 vo večerných hodinách sa 
v provincii Attapeu v Laose pretrhla hrádza prie-
hrady. Hrádza bola vo výstavbe a hotová bola na 
90 percent. Slúžiť mala ako hyd-
roelektráreň. Voda v objeme päť 
miliárd metrov kubických zapla-
vila 6 dedín, v ktorých žilo 7 000 
ľudí. Mnohých sa podarilo včas 
evakuovať, no potvrdených je aj 
26 obetí a až 131 ľudí je naďalej 
nezvestných. Mnohí uviazli v za-
plavenom území kvôli monzúno-
vým dažďom. Na záchranárske 
práce v postihnutých oblastiach 
bola nasadená armáda. Pomoc 

poskytli aj okolité krajiny. Čína vyslala záchra-
nárov, Thajsko dodalo pitnú vodu a lieky a Ja-
ponsko poslalo stany a deky. 

Hana Chrappová, 13 r.

V pondelok 23. júla v Grécku vypukli rozsiahle lesné požiare, kto-
ré sa zásluhou silného vetra rýchlo šírili do okolia. Požiar zasiahol 
aj dedinu Mati, dovolenkovú oblasť v okolí Atén. Aj keď množ-
stvo ľudí bolo evakuovaných alebo sa stihli pred požiarom uchrá-
niť na mori, počet obetí už stúpol na 85, pričom niekoľko sto ľudí 
bolo zranených. Zničených bolo vyše 500 budov. Požiarnici stále 
prehľadávajú trosky spálených domov a áut, takže obetí môže byť 
ešte viac. Nezvestných je asi 25 ľudí. Príčina požiaru zatiaľ nie je 
známa. Je možné, že k požiaru prispeli klimatické zmeny, ktoré 
ignoruje popri ďalších aj grécka vláda, vylúčené však nie je ani 
podpaľačstvo. Len tri dni po požiaroch okolie Atén postihli bles-
kové záplavy, ktoré spôsobili ďalšie rozsiahle škody. 

Viktor Závodský, 14 r.

Foto: internet

Naša anketa

Je niečo zlé na tom, keď sa autori populárnych 
videí na youtube alebo na ďalších sociálnych 
sieťach pokúšajú pritiahnuť pozornosť mož-
ných divákov za každú cenu? Napríklad tak, 
že titulok, ktorý vytvoria, vlastne ani nesúvisí 
s tým, čo napokon vo videu uvidíte? V no-
vinách sa tomu hovorí zavádzajúci alebo 
klamlivý titulok a jeho používanie sa pova-
žuje za neetické. Uchyľujú sa k nemu najmä 

bulvárne noviny. Ak ide o názvy videí, hovo-
rí sa tomu clickbait.
Oslovili sme 112 z vás a opýtali sme sa:
Čo si myslíš o clickbaitoch?
a/  Nevadia mi: 43 detí
b/  Veľmi mi vadia: 35 detí
c/  Sám ich robím: 1 dieťa
d/  Čo je to clickbait?: 

33 detí

Čo si myslíš o clickbaitoch?

Foto: internet

Po požiaroch v Grécku prišli záplavy

Ak bola noc z 27. na 28. júla u vás bezoblačná, 
mali ste možnosť sledovať unikátne vesmírne 
divadlo – úplné zatmenie mesiaca. Bolo to naj-

dlhšie zatmenie mesiaca v tomto storočí. Fáza 
úplného zatmenia trvala približne 104 minút. 
Zatmenie mesiaca nastáva vtedy, ak sa Slnko, 
Zem a Mesiac dostanú do jednej priamky a zem-
ský tieň dopadne na Mesiac. Dochádza k nemu 
vždy, keď je Mesiac v splne a zároveň je v blíz-
kosti ekliptiky. Farba mesiaca je počas úplného 
zatmenia červená. To preto, že zemská atmosfé-
ra odráža na jeho povrch viac slnečného svetla. 
Podobné zatmenie Mesiaca sa udialo 16. júla 
2000, no bolo o pár sekúnd kratšie než súčasné. 
Najbližšie úplné zatmenie sa odohrá až 21. ja-
nuára 2019 nadránom. 

Martin Poikáns, 13 r.

Unikátne zatmenie mesiaca
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Prednáška docenta Juraja Šedivého ma veľ-
mi prekvapila. Podľa jej názvu som očaká-
vala úplne iný obsah, aj úplne iné uchopenie 
témy, na ktorú som sa veľmi tešila. Nemô-
žem povedať, že sa mi prednáška nepáčila, 
no určite by som ju nazvala inak. Dozve-
deli sme sa veľa o histórií písma, nápisov 
a v konečnom dôsledku i grafi tov od ich sa-
motného počiatku. Odteraz by sme už mali 
napríklad vedieť, že nie všetkému, čo je na 
internete, sa oplatí veriť a že grafi ty von-
koncom nevznikli v 70. rokoch 20. storočia 

v USA. Ako nám docent Šedivý povedal, 
príbeh grafi tov je oveľa, oveľa dlhší. Veľmi 
sa mi tiež páčila interaktívnosť prednášky. 
Už počas prednášky sme dostali viacero 
otázok od prednášajúceho, ktoré sme mu 
potom na konci oplatili. Z prednášky sme 
odišli opäť o niečo múdrejší. Napriek to-
muto všetkému som zostala trochu sklama-
ná, keďže som očakávala viac „umeleckú“ 
prednášku o tom, aké je miesto súčasných 
grafi tov vo svete kultúry a umenia.

Anna Semková, 14 r.
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Názory, komentáre

Workshop v múzeu
Minulý týždeň na DUK patril jednému 
z najdlhších, no zároveň veľmi zaujíma-
vých workshopov. Tí z vás, ktorí ho ab-
solvovali, vedia, že hovorím o workshope 
v Slovenskom národnom múzeu. Podľa 
toho, v akej skupine študenti boli, po-
stupne absolvovali prednášku s názvom 
Načo je nám múzeum (takže aj tento rok 
má DUK vlastne 9 prednášok 😊) a tri zo 
štyroch možných prehliadok: Prehliadku 
historického múzea s výstavou o živo-

te v Československu, prehliadku Príro-
dovedného múzea, Židovského múzea, 
či výstavy o hudbe. Mne sa workshop 

veľmi páčil. Pri návšteve múzeí sa vždy 
dozviem skvelé nové veci, môžem viac 
žasnúť nad tým, aký je svet úžasný a roz-
manitý a ešte väčšmi sa vo mne prebudí 
túžba po poznaní rôznych vied. Tohto-
ročné expozície ma veľmi zaujali. Mali 
sme skvelých sprievodcov a myslím si, 
že prehliadky výborne zvládli aj najmen-
ší študenti. Keby som na DUK mohol 
byť ešte viackrát, workshop v SNM by 
som si určite rád zopakoval.

Michal Drábek, 14 r.

Obchvat Bratislavy – 27-ki-
lometrový úsek diaľnice D4 
a 32-kilometrov rýchlostnej 
cesty R7 – buduje združenie 
fi riem na čele so španielskou 
spoločnosťou Cintra. Pôvod-
ne sa malo stavať za 4,3 mi-
liardy eur, nakoniec však vy-
hralo konzorcium fi riem s ponukou 1,7 miliardy eur. Keďže ponúklo 
takúto nízku sumu, musí zákonite niekde šetriť. Koncesionár plánu-
je vybudovať približne 400 metrový úsek na sedem až desať metrov 
vysokých betónových múroch, ktoré plánuje vyplniť zeminou. Pô-
vodný plán ale počítal s diaľnicou vybudovanou na pylónoch, teda 
oporných stĺpoch. Do Jaroviec by už nemohol viesť cyklochodník, 
ktorým by sa Jarovce napojili na hrádzu - medzinárodnú cyklotrasu 
Eurovelo. Keďže sa estakádne riešenie mení na násyp medzi be-
tónovými múrmi, tie musia byť zapustené hlboko v zemi, čím sa 
môže narušiť tok podzemných vôd a zároveň vznikne prekážka nad 
zemou, ktorá obmedzí prirodzený pohyb zvierat. Násyp má byť vy-
plnený  betónovým recyklátom s podielom škvary, o ktorej už bola 
reč v I. časti tohto článku minulý týždeň. Koncesionár totiž zaváža 
Jarovské rameno sypaným stavebným odpadom. Pôvodne mala byť 
časť ramena zasypaná lámaným kameňom, ktorý by sa po dokon-
čení stavby vybagroval a použil znova na inej stavbe. Keďže sa tak 
nedeje, mestská časť Jarovce protestuje a trvá na výstavbe diaľni-
ce podľa pôvodného stavebného povolenia. Prioritou Jarovčanov je 
totiž zabezpečiť vo svojej mestskej časti optimum, nie minimum. 

Michal Šimon Hradský, 13 r.

Ako to dopadne s časom?
Hovorí sa, že čas sa nedá vrátiť. Ale posúvať sa dá. Každý rok po-
sledný marcový víkend (v noci zo soboty na nedeľu) o hodinu do-
predu a posledný októbrový víkend o hodinu naspäť (môžeme dlhšie 
spať). Letný čas, teda posun času o hodinu dopredu, ako prví zaviedli 
Nemci v roku 1916 počas I. svetovej vojny, aby sa ušetrilo uhlie a žia-
rovky. Postupne sa pridávali ďalšie krajiny. Napríklad na našom úze-
mí sa čas posúval na letný v rokoch 1916-1918, 1940 -1949 a od 1979 
až dodnes. Povinnosť členských štátov EÚ prejsť na letný čas v marci 
a na zimný v októbri platí v EÚ od roku 1984. Cieľom posunu času na 
letný je najmä lepšie využívanie slnečného svetla a menšia spotreba 
energie. Posledné výskumy však ukazujú, že úspory sú minimálne, 
zato negatívny vplyv na ľudí a ľudské zdravie je 
výrazný. Ľudia sú unavení, trpia nedostatkom 
spánku, majú problémy s tlakom a bolieva ich 
hlava. V práci sú menej produktívni a častejšie 
podliehajú depresiám. Prvé dni po zmene času 
sa zvyšuje riziko infarktov. Na zdravotné prob-
lémy kvôli posunu času sa sťažuje každý piaty 
občan EÚ. Fínsko a Litva sa obrátili na Európsku komisiu, aby ča-
sové posuny prehodnotila. Aj preto EÚ otvorila diskusiu a občania 
EÚ majú možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom on-line do-
tazníka. Do 16. augusta môžete hlasovať za jednu z troch možnos-
tí: Zachovať striedanie času alebo striedanie času zrušiť a prejsť na 
trvalo zimný (skoršie svitanie) alebo trvalo letný čas (neskorší západ 
slnka). Aj výsledky tohto prieskumu pomôžu rozhodnúť, ako to s ča-
som v EÚ dopadne. Práve povedané však neznamená, že Európska 
komisia chce zrušiť časové pásma. 😊 Nech to dopadne akokoľvek, 
počet časových pásiem v EÚ zostane rovnaký - teda tri. 

Martin Poikáns, 13 r.

Prednáška: Prečo aj grafi ty môžu byť 
kultúrnymi pamiatkami?

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Ohrozené je nielen Jarovské rameno 
Dunaja - 2. časť
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Zaujímavosti

Aké mesto je na obrázku?
To je jasné, Bratislava. Alebo... Aj vy ste sa 
nechali nachytať? Nie ste jediní. Samozrej-
me, ak si obrázok pozrieme pozornejšie, 
nájdeme veľa rozdielov. No existujú mestá, 
ktorých panoráma na prvý pohľad nápadne 
pripomína tú bratislavskú. Na kopci hrad 

so štyrmi vežičkami, pod ním kostol, kto-
rého veža vystupuje spomedzi okolitých 
domov, vedľa nich široká rieka. Ja osobne 
poznám dve takéto mestá. Prvým je špa-
nielske mesto Toledo neďaleko Madridu, 
ktoré leží na rieke Tajo (na obrázku vľavo). 
Druhým je západofrancúzske mesto Sau-

mur na rieke Loira. 
Tak čo, zišla vám prá-
ve na um zastávka na 
vašej najbližšej dovo-
lenke? Alebo pozná-
te aj ďalšie podobné 
mestá? 😊

Michal Drábek, 14 r.

Každý počítač má miesto, kam ukladá všet-
ky dáta. Doteraz to bol väčšinou takzvaný 
hard disk – rýchlo rotujúci kovový disk, 
po ktorom sa presúva magnetická hlavička 
zapisujúca dáta. Hard disk je lacný na vý-
robu a dokáže uložiť veľké množstvo dát. 
Jeho nevýhodou je, že kvôli pohyblivým 
častiam nie je veľmi rýchly. Do popredia 
sa však už dostáva modernejší SSD (solid 
state drive) disk, ktorý je niekoľkonásob-

ne rýchlejší ako hard disk. Na SSD disk 
sa údaje nezapisujú pohyblivými časťami, 
ale sú ukladané do špeciálnych pamäťo-
vých buniek. Okrem rýchlosti má disk aj 
ďalšie výhody, napríklad je odolnejší voči 

nárazom. Nevýhodou je vysoká cena. Pri 
kupovaní nového počítača je preto dôležité 
zistiť, aký typ pamäte obsahuje. Niektoré 
počítače môžu obsahovať oba typy – hard 
disk sa používa na ukladanie veľkých sú-
borov a programov a SSD disk na ulože-
nie operačného systému, aby s ním počí-
tač rýchlejšie pracoval. Ak chcete zrýchliť 
svoj počítač, pridanie SSD disku vám mô-
že výrazne pomôcť. 

Viktor Závodský, 14 r.

pripomína tú bratislavskú. Na kopci hrad 

Viete, že na farmách sa nepestujú iba rastliny a nechovajú len 
poľnohospodárske zvieratá? Na farme Green dog na Špicbergoch 
(ostrovy v Severnom ľadovom oceáne patriace Nórsku) sa chova-
jú psy rasy husky. Husky pochádza pôvodne z ruskej Sibíri a je 
vhodný na ťahanie saní či na záchranné akcie v snehu. Na farme 
nemajú psy búdy priamo na zemi, ale na koloch tak, aby do nich 
vedeli vyliezť. To preto, aby si našli svoj ,,domov“ aj v zime, keď 
napadne veľa snehu. Domčekov pre huskych je tam tak veľa, že to 
vyzerá ako malé mestečko. Mne sa to veľmi páči a myslím si, že 
by sa oplatilo vidieť život psíkov na farme na Špicbergoch naživo.

Stela Kordošová, 9 r.
Foto: internet

Možno hráte na hudobnom nástroji, možno 
aj na dvoch, ale viete si predstaviť človeka, 
ktorý hrá na štyridsiatich štyroch? Takýto 
človek naozaj žije. Volá sa Níl a je siedmak. 
Hrá na saxofóne, aj na veenu - teda na ná-
stroj pochádzajúci z Indie, ktorý sa spája 
s hinduizmom. K týmto dvom nástrojom je 
potrebné pridať ešte ďalších 42 a dostane-

me zbierku inštrumentov, na ktorých vie Níl 
hrať. Talentovaný chlapec sa učí od maj-
strov z celého sveta, pričom sedem z nich 
ho navštevuje, lebo bývajú blízko jeho byd-
liska v USA. S ostatnými komunikuje cez 
Skype. Níl má výborný hudobný sluch. Na 
väčšine nástrojov sa naučil hrať práve po-
čúvaním. Denne cvičí šesť hodín. „Cítim 
sa dobre, pri hraní relaxujem,ˮ povedal. Níl 
drží rekord - je najmladším človekom na 
svete, ktorý ovláda také množstvo hudob-
ných nástrojov. Jeho ambície sú však väč-
šie - mladý hudobník sa chce naučiť hrať na 
stovke nástrojov. Kiež by som sa ja naučil 
hrať aspoň na desiatich!

Matúš Kordoš, 11 r.

Hard disk alebo SSD disk?

Husky farma Green dog na Špicbergoch

Foto: internet
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Hudobný rekordman – hrá na 44 nástrojoch Pavel a jeho veľká rodina
Pavel Semenjuk z ukrajinského mesta Dob-
roslav (Odeská oblasť) vždy túžil po veľkej 
rodine. Sen sa mu splnil natoľko, že má te-
raz ofi ciálne najpočetnejšiu rodinu na Ukra-
jine a momentálne čaká na zápis do Guines-
sovej knihy rekordov. Doterajší rekord drží 
indická rodina 73-ročného Ziona Chana so 
192 členmi. Semenjukovci by ich mohli 
hravo prekonať, keďže Pavel má 13 detí, 
127 vnúčat, 
203 prav-
núčat a do-
konca aj tri 
prapravnú-
čatá. Doko-
py to je neu-
veriteľných 
346 potomkov. Najmladšie prapravnúča má 
iba dva týždne. Hádam ešte viac než počet-
nosť fascinuje spôsob, ako si mimoriadne 
veľká rodina nažíva. Žiadna závisť ani spo-
ry o majetky, také časté pre súčasnú mate-
riálne orientovanú dobu. Len čo sa niek to 
z rodiny ožení alebo vydá, príbuzní mu za-
obstarajú dom. Keďže väčšina Pavlových 
mužských potomkov pracuje v stavebníc-
tve, o pomocné ruky nie je núdza. Svadby 
aj narodeniny sú takisto príležitosť, aby sa 
rodina zišla a poriadne to oslávila. Pri vare-
ní pomáhajú všetky ženy, aby sa hodovníci 
jedla vôbec dočkali. 😊 

Matúš Kordoš, 11 r.
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Kniha rozpráva o dvoch súrodencoch - Kendry a Sethovi, ktorí 
išli na prázdniny ku starým rodičom. Tí vlastnili veľký pozemok 
s lesom, na ktorý mali deti vstup zakázaný. Keď Seth poruší pra-
vidlo a vyberie sa do lesa, nájde starú, machom zarastenú cha-
lúpku, v ktorej býva starena priviazaná troma uzlami. Snažila sa 
Setha prehovoriť, aby na jeden fúkol, ale ten nechcel a z chalúp-
ky utiekol. 
Medzitým dal starký Kendre tri malé kľúče, pričom jej úlohou bo-
lo zistiť, od čoho sú. Keď Kendra zistila, že sú od denníka, v kto-
rom bolo napísané ,,Napi sa mlieka“, spomenula si, že dedkov 

služobník dáva každé ráno na 
kraj lesa misku s mliekom. 
Keď sa deti mlieka napili, do-
kázali vidieť zázračné bytos-
ti. Dedko im potom povedal 
pravdu o Čarolese, o čarodej-
nici v chalúpke, o blížiacej sa 
Svätojánskej noci, ktorá mala 
nastať o niekoľko dní a o ne-
bezpečných tvoroch, ktoré 
počas nej ožívajú. Deti sa 
nesmeli počas Svätojánskej 

noci pozerať von oknom, no Seth príkaz porušil. Okno dokonca 
otvoril a vpustil dnu príšery, ktoré všetkých okrem detí unesú. Po-
darí sa im všetkých zachrániť?

Karolína Toporová, 14 r.

Čo je také zaujímavé na tomto meste? Okrem toho, že je to naj-
staršie mesto Poľska, je to aj rodné mesto Mikuláša Koperníka 
(1473 – 1543). Pre tých, ktorí nevedia, tento poľský astronóm, 
matematik, fi lozof, humanista, kanonik aj ekonóm sa zaslúžil 

okrem iného o poznatok, že 
nie Zem je stredom slnečnej 
sústavy a nie okolo nej sa 
točia planéty, ale že Slnko 
je tá hviezda, okolo ktorej 
obieha naša planéta a ostat-
né planéty slnečnej sústavy. 
Koperník sa narodil na ulici 
dnes už pomenovanej Ulica 
Mikuláša Koperníka, v do-

me číslo 15. V dome zriadili múzeum - jedna jeho časť mapuje 
život Torúnčanov v 17. a 18. storočí a druhá jednotlivé etapy 
života astronóma. 

Okrem artefaktov Koperníkovej rodiny sú vystavené aj práce 
Koperníka. V pivnici domu je ako bonus Múzeum torúňskeho 
perníka. Tu sa návštevníci dozvedia o jeho histórii a ingredien-
ciách, ktoré sa používajú dodnes. (Žeby Koperník získal svoje 
meno zásluhou presláveného perníka? Veď Ko-Perník! 😊)

Michaela Biskupičová, 15 r.

Možno aj vy máte plnú zásuvku literár-
nych počinov a neviete, čo s nimi. Tak, ako 
kedysi ja. Samozrejme, riešením problému 
sa zdá byť zaslanie diela do literárnej sú-
ťaže, lenže do ktorej? Len na Slovensku je 
ich neuveriteľne veľa, konajú sa na zápa-
de, na východe, na juhu, aj severe a chudák 
pisateľ si ani nevie vybrať. 
Súťaž Medziriadky sa však líši od ostat-
ných najmä tým, že oceneným ponúka viac 

ako diplom. Všetkých ocene-
ných usporiadatelia pozýva-
jú v lete na týždenné literárne 
sústredenie, na ktorom sa se-
dem dní snažia autori čo naj-
viac zdokonaliť svoje literár-
ne zručnosti v poézii, próze 
i dráme, to všetko s pomocou 
viacerých významných literárnych osob-
ností. Mimo leta organizujú Medziriadky 
besedy vždy s dvomi účastníkma – sloven-

ským etablovaným autorom 
a oceneným účastníkom. Táto 
literárna súťaž funguje od ro-
ku 2010. 
Pokiaľ si teda myslíte, že aj 
váš literárny talent sa oplatí 
rozvíjať, môžete skúsiť šťastie 
v Medziriadkoch 2019, ktoré 

budú mať uzávierku pravdepodobne opäť 
v marci.

Anna Semková, 14 r.

Táto zábavná kniha je 
o tom, aké zlé a neposluš-
né dokážu byť deti (ob-
zvlášť v prípade Grázlika 
Gaba). Grázlik Gabo je 
malý darebák, ktorý tero-
rizuje svojich učiteľov, ne-
má rád zeleninu, no milu-
je sladkosti a svojho brata 
(Vzorného Vilka) by naj-
radšej niekomu predal. 
Kniha je určená pre veko-
vú kategóriu detí od 7 do 9 
rokov. Všetky diely majú po štyri kapitoly. Grázlik Gabo 
mal taký čitateľský úspech, že vyšiel už aj ako televízna sé-
ria. Autorkou príbehov o nepolepšiteľnom Gabovi je Ame-
ričanka Francesca Simon, ilustrácie namaľoval Tony Ross 
a do slovenčiny knihu preložila Darina Zaicová. 
Knihu vydalo vydavateľstvo Slovart prvýkrát v roku 
2006, pričom stále vychádzajú rôzne časti príbehu – na-
príklad Grázlik Gabo a živá mŕtvola, Grázlik Gabo a niči-
vý časostroj, Grázlik Gabo a kráľovná, Spodky Grázlika 
Gaba a ďalšie.

Stanislav Both, 11 r.
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Torúň - najstaršie mesto Poľska

Dajte svojmu písaniu pointu

Francesca Simon: Grázlik Gabo
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Šport

Všetci vieme, že trojnásobný majster 
sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan je 
bezkonkurenčne jeden z najlepších cyk-
listov aj na Tour de France. Svedčí o tom 
aj jeho hattrick - víťazstvo v druhej, 
piatej a trinástej etape na tejto najpre-
stížnejšej cyklistickej súťaži sveta. 
V bodovacej súťaži získal celkovo ne-
uveriteľných 477 bodov, pričom druhý 
cyklista - Alexander Kristoff - mal 211 
bodov. Peter si zaistil zelený dres už po 
17. etape, stačilo mu vydržať do konca 
Tour. Po skončení pretekov si dres ob-
liekol šiestykrát a vyrovnal tak rekord 
nemeckého cyklistu - Erika Zabela. 
Predstavitelia Tour de France reagujú 
na Saganove neuveriteľné úspechy ná-
vrhmi na zmenu v hodnotení bodova-
cej súťaže, čo je diskutabilné. Vyzerá 
to tak, akoby chceli potrestať Sagana za 

to, že je taký dobrý. Peter si tieto neprí-
jemné ,,vyhrážky“ nevšíma a bojuje. Aj 
napriek pomerne vážnemu a nepríjem-
nému pádu počas 17. etapy v Pyrene-
jách sa naďalej držal v rovinatej etape 
v prvej desiatke. Je to jediný cyklista 
v histórii Slovenska, ktorý presvedčivo 
víťazí a boduje v najslávnejších prete-

koch, akými Tour de France nesporne 
sú. V záverečnej etape, ktorá sa skončila 
v Paríži, sa pokúsil vyhrať, sily mu na-
pokon stačili "len" na 8. miesto. 
Sme hrdí, že meno Sagan poznajú fanú-
šikovia cyklistiky na celom svete. Lebo 
Peter je náš! 😊

Michal Šimon Hradský, 13 r.

Grand Prix Energochemica
Nielen cyklistikou žijeme. V nedeľu 22. 7. 2018 sa konali parkúrové 
preteky Grand Prix Energochemica v rezorte X-BIONIC v Šamorí-
ne. Na pretekoch sa zúčastnilo 49 jazdcov z 25 krajín sveta. Vyhral 
belgický jazdec Dominique Hendrickx na koni Bacardi les Haust. 
Hendrickx je jedným z dvoch jazdcov, ktorí parkúrovú dráhu prešli 
bezchybne (výška prekážok 1,6 m). Na druhom mieste skončil bra-
zílsky jazdec Luiz Francisco de Azevedo na koni Comic (bezchyb-
ne) a tretiu priečku obsadil taktiež Brazílčan Cassio Rivetti na ko-
ni Ulahop Boy (4 trestné body). Slovenská reprezentantka Monika 
Noskovičová sa neumiestnila medzi hodnotenými pretekármi. 

Michaela Biskupičová, 15 r.
Foto: internet

Ako? Nuž tak, že Sagan 
stále triumfuje

Zľava: P. Latour (víťaz v kategórii do 25 rokov), G. Thomas (absolútny víťaz TdF 2018), 
J. Alaphilippe (najlepší vrchár), P. Sagan (vítaz bodovacej súťaže).  
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