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V deň,  keď vyjde  tento  edito-
riál,  oslávim  15.  narodeniny. 
V rovnaký deň sa skončí  moja 
kariéra redaktora Novín DUK, 
aj štúdium na DUK. Pamätám 
si,  akoby  to  bolo  včera,  keď 
som sa v lete 2015 schoval do-
ma za gauč, aby som nemusel 
ísť na DUK. 😊 
Pamätám si, ako som si neskôr 
vyberal  workshopy:  Mochov-
ce,  Loďou  za  umením  a  Par-
lament. Ten  ročník  som si  tak 
užil, až som po skončení DUK 
prosil mamu, aby ma prihlásila 
aj na ďalší rok. Pochopil som, 
v  čom  spočíva  zmysel  učenia 
a  ešte  horlivejšie  som  si  roz-
široval  vedomosti  o  doprave, 
ktorá bola a zostala mojím ko-
níčkom. 
Bez  lekcií,  ktorými  som  pre-

šiel na DUK, by som sa prav-
depodobne  nedostal  ani  na 
gymnázium  Ivana  Horvátha 
v Bratislave a nestretol by som 
tam  kamoša  Filipa  z  DUK, 
s  ktorým  dnes  sedím  v  jednej 
školskej  lavici.  Spomínam  si, 
ako som svojimi otázkami ne-
raz privádzal do zúfalstva nie-
len  asistentov  a  kamarátov  na 
DUK, ale napríklad aj poslan-
cov  a  ministrov  v  Národnej 
rade SR. Andrej Danko sa po-
riadne zapotil pri mojej otázke 
o  vzdušných  silách,  a  v  pod-
state  mi  na  otázku  ani  neod-
povedal.  Vtedy  som  o  lietad-
lách  veľa  nevedel,  ale  zdá  sa, 
že predsa  len viac, ako o nich 
vedeli  vládni  či  parlamentní 
funkcionári. 
V  nasledujúcich  rokoch  som 

chodil na DUK, akoby to bola 
povinnosť a učil som sa viac 
a viac. Minulý rok som okrem 
DUK  absolvoval  aj  Detskú 
ekonomickú univerzitu a Au-
tomobilovú  junior  akadémiu. 
Je  mi  ľúto,  že  minuloročná 
promócia  bola  na  DUK  mo-
jou  poslednou,  pretože  dip-
lom  z  tohtoročnej  dostanem 

už ,,len“ poštou. 
Tak  či  tak,  vďaka  DUK  som 
začal  racionálnejšie  myslieť 
a lepšie sa učiť! Diplomy z ro-
kov 2015 – 2020 s mojím me-
nom  a  podpismi  rektorov UK 
a  Juraja  Kukuru, ma  budú  do 
konca  života  motivovať.  Zá-
žitky, ktoré som na DUK zažil, 
spomienky,  ktoré  som  si  vy-
tvoril  a  lekcie,  ktoré  som  do-
stal, ma budú sprevádzať až do 
hrobu. 😊 
Pri pomyslení, že už nebudem 
študentom  DUK,  je  mi  smut-
no,  ale  aj  keď nebudem môcť 
s vami sedieť na prednáškach, 
budem  vám  aspoň  držať  pal-
ce!  Podobne  ako  aj  Detskej 
univerzite Komenského,  ktorú 
som si za šesť rokov tak veľmi 
obľúbil. 😊

Sébastien Maxim Ivan, 15 r.
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V dôsledku nárazových bú-
rok  a  prívalových  dažďov 
vznikajú  na  celom  území 
Slovenska  záplavy,  ktoré 
prekvapili  ľudí  v  ich  do-
movoch,  no  aj  vodičov na 
cestách. 
Kritická  situácia  bola  os-
tatný  týždeň  najmä  v  Hu-
mennom a v obciach Veľké 
Rovné (na snímke) a Kolá-
rovice. Silná búrka poško-
dila v Humennom až  štyri 
mosty a viaceré komuniká-
cie.  Obyvatelia  hlásili  vo-
du v pivniciach a zatopené 
záhrady.  Problémy  boli  aj 
s pitnou vodou – z kohúti-
kov tiekla mútna voda. Prí-
valové  dažde  prichádzajú 

nečakane a sú také prudké, 
že spôsobujú škody na ma-
jetku  napriek  snahe  miest 
a  obcí  ochrániť  sa  pred 
prudkými dažďami. 
Príčinu  prívalových  daž-
ďov  vidia  meteorológo-
via  najmä  v  extrémnych 
zmenách  počasia  –  príro-

da  takto  reaguje  na  hrubé 
a  necitlivé  zásahy  človeka 
do  jej  pravidiel  a  zákoni-
tostí. 
Experti upozorňujú, že ex-
trémne zmeny v počasí bu-
dú  vzhľadom  na  situáciu 
v atmosfére čoraz častejšie.

Kristína Pastýrová, 14 r.
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Spravodajstvo

Docentku Miroslavu 
Šupolíkovú z Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave, ktorá 
prednáša na tému Prečo 
potrebujeme imunitu?

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Už ako malú školáčku ma zaujímala 
veda o človeku. Chcela som vedieť, 
ako  pracuje  naše  telo,  srdce,  ako 
prúdi  krv  a  prečo  nevykrvácame, 
keď sa poraníme. Často som sa na to 
pýtala mamy, ktorá bola zdravotnou 
sestrou. V škole som sa hanbila opý-
tať, aby som nevyzerala hlúpo, pre-
to som odpovede starostlivo hľadala 
v encyklopédiách, keď že ešte nebol 
google ani youtube. 😊

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
Hoci nie som lekárkou, stále sa zau-
jímam o to, ako funguje ľudské telo. 
Virológia,  v  ktorej  dnes  pracujem, 
má k medicíne  veľmi  blízko.  Stále 
hľadám jasnejšie odpovede na otáz-
ku, ako je možné, že také malé časti-
ce, akými sú vírusy, dokážu oklamať 
náš  imunitný  systém,  uniknú  spod 
jeho  kontroly  a  niekedy  vyvolajú 
veľmi vážne ochorenie. Vzťah „ví-
rus a imunita“ budem študovať celý 
život a teším sa na to. 😊 
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Od prezidentských volieb, ktoré sa v Bie-
lorusku konali 9. augusta, panujú v krajine 
občianske nepokoje. Tie vyvolalo presved-
čenie mnohých obyvateľov Bieloruska, že 
voľby boli zmanipulované a že Alexander 
Lukašenko by po 26 rokoch vládnutia mal 
konečne umožniť krajine vyjadriť slobod-
ne svoju vôľu. 
Lukašenko  nasadil  proti  demonštrantom 
políciu, ktorá zabila už 3 demonštrujúcich 
a niekoľko tisíc ich zatkla. Bieloruský veľ-
vyslanec  na  Slovensku  odsúdil  Lukašen-
kove konanie a vzápätí z postu veľvyslan-
ca odstúpil. 
Lukašenko  podľa  protestujúcich  môže  aj 

za zlú situáciu krajiny v súvislosti s koro-
navírusom,  keď  nezaviedol  proti  šíreniu 
choroby žiadne opatrenia. V Bielorusku sa 
doteraz potvrdila nákaza u takmer 70 000 
ľudí, pričom vyše 600 zomrelo. 

Michal Semko, 13 r.

Predchádzajúcu  nedeľu  sa  vrátili  natešení 
študenti zo štvordňového pobytu na Planin-
ke. Podľa všetkého si to študenti užili. Mno-
hých prišli vítať a bozkávať rodičia, rozdá-
vali sa aj extra rúška ako odmena všetkým. 
Niektoré  deti  boli  na  výsosť  spokojné,  iné 
nie. Chýbal im bazén, väčšia empatia animá-
toriek,  a  predovšetkým  všetkými milovaný 
Kamil Pončák. 😊 (Viac o Planinke na str. 3.)

Sébastien Maxim Ivan, 15 r.

Prvé a možno aj ďalšie mesiace školského 
roka sa budú riadiť podľa takzvaného ko-
ronavírusového semaforu. 
Zelený semafor znamená, že budeme nor-
málne chodiť do školy, budeme nosiť rúš-
ka,  dodržiavať  rozostupy,  dezinfikovať 
si  ruky.  Žiaci  druhého  stupňa  budú  prvé 
dva týždne nosiť rúško aj v triedach, žia-
ci prvého stupňa len v spoločných priesto-

roch. Oranžová fáza nastane, ak bude mať 
škola podozrenie na koronavírus u jedného 
žiaka  alebo  zamestnanca  školy.  Červená 
farba  semaforu  znamená,  že  koronavírus 
v  škole už nie  je podozrením,  ale  istotou 
– potvrdí sa u žiaka/ žiakov, alebo zamest-
nanca/zamestnancov. V  takom prípade  sa 
budú žiaci druhého stupňa dočasne vzdelá-
vať dištančne čiže online. 
Minister  školstva  Gröhling  na  tlačovej 
konferencii uviedol,  že meranie  teploty 
žiakov bude povinné iba v červenej fáze. 
Školy budú musieť vyhradiť vo svojich 
budovách  aj  jednu  izolačnú  miestnosť. 
Na  pomoc  zavedenia  a  dodržiavania 
týchto  opatrení  minister  školstva  vy-
členil z rozpočtu ministerstva 4 milióny 
eur. 

Kristína Pastýrová, 14 r.

Občianske nepokoje v Bielorusku pokračujú

Úspešná Planinka

Školský rok podľa semaforov

Záplavy na 
Slovensku  



Viete  si  predstaviť  školu,  kto-
rá  by  bola  plná  technológií, 
senzorov a dala by sa ovládať 
pomocou  appky?  Že  to  znie  
ako vystrihnuté zo sci-fi  fi lmu? 
Tento trend však už existuje – 
zatiaľ najmä pri kancelárskych 
budovách  v  zahraničí,  hoci  aj 
na  Slovensku  už  máme  zopár 
smart  budov.  Po  korona  kríze 
budú  smart  budovy pravdepo-
dobne aj u nás bežným štandar-
dom.  Technológie  totiž  môžu 
výrazne uľahčiť návrat zamest-
nancov do práce,  školákov do 
školy,  a  to  všetko  pri  nízkom 
riziku  šírenia COVID-19. Bu-
dova našej spoločnosti Middle-
Cap  v Londýne,  ktorú  dokon-
číme na budúci rok, je dobrým 
príkladom  múdreho  využitia 
technológií:  Pri  vstupe  do  bu-

dovy  termo  kamery  odmerajú 
prichádzajúcim  teplotu.  Náv-
števa  sa  zaregistruje  pomocou 
QR kódu bez toho, aby musela 
ukazovať  občiansky  preukaz 
a registrovať sa u recepčného. 
Senzory  vedia,  koľko  ľudí  je 
v  budove,  a  tak  si  pracovník 

môže  určiť,  či  chce  pracovať 
v budove, alebo zostane v ho-
meoffi ce.  Na  základe  mera-
nia kvality vzduchu v interiéri 
a exteriéri budovy sa môžu za-
mestnanci  rozhodnúť,  či  chcú 
pracovať  pri  otvorenom okne, 
alebo  si  radšej  pustia  klimati-
záciu.  Svetlá  zamestnanci  ne-

ovládajú  pomocou  klasických 
vypínačov.  Senzory  rozsvietia 
prípadne  utlmia  svetlo  podľa 
potreby.  Podobne  je  to  s  vy-
kurovaním  –  ak  by  náhodou 
existovali  dvojmesačné  zim-
né prázdniny 😊, budova bude 
vedieť,  že  v  nej  nikto  nebu-
de  a  kúrenie  tomu  prispôsobí. 
Cez  aplikáciu  sa  dá  dohod-
núť  aj  spoločný  obed  s  kole-
gom,  alebo  si  objednať  bike 
na  cestu domov. Naša budova 
Southworks  je  vlastne  spleť 
senzorov  a  technológií,  ktoré 
udržujú ľudí v bezpečí a appka 
zasa poskytuje množstvo infor-
mácií  a  uľahčuje  každodenný 
život. 
Tak čo, chceli by ste mať niečo 
podobné aj vy v škole?

Miloš Halečka, Innovations 
Director, MiddleCap

Komentáre
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Šiestykrát na DUK, prvýkrát 
na  Planinke.  Bol  som  mi-
lo  prekvapený,  ako  vyzerala 
vstupná brána a kaštieľ zvon-
ka,  trochu  ma  však  sklama-
lo  zariadenie  interiéru  zrej-
me  ešte  z  čias  socializmu. 

Našťastie,  aspoň 
sprchy  boli  ako- 
-tak vynovené. 
Samozrejme,  že 
som  urobil  an-
ketu,  ktorej  vý-

sledky zverejňujem práve na 
tomto mieste: Na Planinke sa 
páčilo 22 deťom, nepáčilo sa 
jednému. Hry  a  tance mimo 
aktivít  sa  páčili  jedenástim, 
výlet  na  Katarínku  piatim, 
aktivity  štyrom.  Správanie 
animátoriek  považovalo  za 
milé  a  príjemné  sedem  detí, 
za priemerné päť detí a štyri 
deti  tvrdili,  že  sa k nim ani-
mátorky  správali  veľmi  zle, 
najmä  animátorka  zo  zele-
ného  tímu.  Správanie  asis-
tentiek  DUK  považovalo  za 
úžasné  sedem  detí,  za  milé 
a  príjemné  osem  detí  a  za 

priemerné  ich  považovalo 
päť  detí.  Bazén  chýbal  de-
viatim  deťom,  za  Kamilom 
Pončákom bolo smutno sied-
mim deťom a celodenný bu-
fet očakávali tri deti. 
Podľa  vymenovaných  hod-
notení  sa  dá  povedať,  že 
tohtoročná  Planinka  získala 
7,5  bodu  z  desiatich.  Osob-
ne  by  som  zrejme  dal  ešte 
o  trochu  vyššie  hodnotenie, 
pretože  ma  veľmi  príjemne 
prekvapil výlet na Katarínku 
a užil som si aj pečenie piz-
zových slimákov.

Sébastien Maxim Ivan, 15 r.

Technológie (nielen) počas COVID-19

Planinku sme si užili aj bez bazéna

Prednáškou s názvom Prečo vznikol čierny 
mor nás sprevádzal Doc. Mgr. Martin Hur-
banič, PhD., ktorý pracuje na Filozofi ckej 
fakulte UK v Bratislave. 
Na prednáške sme sa dozvedeli napríklad 
to,  aké  typy  moru  poznáme:  bubonický, 
pľúcny  a  septický. Mor  v  minulosti  pre-
nášali hlodavce a najmä blchy, ktoré ská-
kali z hlodavca na hlodavca a aj z človeka 
na človeka. Docent Hurbanič nám ukázal 
simulovanú  snímku  človeka  nakazeného 
morom – hlavnými príznakmi boli zdurené 
lymfatické  uzliny  v  oblasti  krku,  podpa-
zušia a slabín, kde sa hromadila krv a vy-
tvárala  vredy  fi alovo-čiernej  farby.  Preto 

aj  túto prudko nákazlivú chorobu nazvali 
čiernym morom. 
Najväčšie epidémie moru boli v neskorej 
antike a v stredoveku. Mor sa nevyhýbal 
chudobným ani bohatým – nakazil sa na-
príklad  aj  cisár  Justinián,  ktorý  žil  v  6. 
storočí  nášho  letopočtu.  Cisár  túto  zá-
važnú chorobu prekonal a preto bol mor 
pomenovaný  aj  po  ňom  –  Justiniánsky 
mor. V  stredoveku  sa  ujal  najmä  názov 
čierny mor. 
Mor pretrváva až dodnes, našťastie v mi-
nimálnej miere a len v ojedinelých prípa-
doch. 

Kristína Pastýrová, 14 r.

Prednáška: Prečo vznikol čierny mor?
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Prvé a základné vzo-
ry sú pre mňa moji 
rodičia.  Mama  je 
učiteľka  psycholó-
gie a učí nových uči-
teľov.  To  je  dobré. 
Otec  je  programá-
tor  a  naprogramo-
val  aj  vlastnú  hru 
www.colonize.on-
line. Takisto dobré. 
Ďalšie  moje  vzory 
sú  traja  youtube-
ri:  Baxtrix,  Wedry 
a  Sterakdary.  Do-
tiahli  to  ďaleko 
preto,  lebo  ich  vi-
deá  sú  zaujímavé 
pre  mnoho  ľudí. 
Keď  si  pozerám 
ich videá, chcem to 
dotiahnuť  rovnako 
ďaleko ako oni.  
Daniel Jursa, 13 r.

V  škole  ma  bavia  predmety  biológia 
a chémia a mojím veľkým snom je stať sa 
mikrobiologičkou.  Mám  sen,  za  ktorým 
chcem ísť a mám aj motiváciu, čo je veľ-
mi dôležité. Možno je dôležité uve-
domiť  si,  že  na  svete  sú  tisícky 
ľudí,  ktorí  nemajú  na  splnenie 

svojho  sna  podmienky  či  fi nančné  pros-
triedky, ale stále majú snahu splniť si ho. 
Mojím  veľkým  vzorom  je  preto  profe-
sor Ján T. Vilček – slovenský mikrobio-
lóg,  ktorý  žije  a  pracuje  v  New Yorku. 
Cesta,  ktorú  si  vybral,  nebola  ľahká. 

V  roku  1964  emigroval  aj  s manželkou 
Martou  z  komunistického  režimu  vte-
dajšieho  Československa  a  napokon  sa 
usadil  v USA. Dlho  nemal  potrebné  fi -

nančné  prostriedky,  aby  sa  presa-
dil,  no  svojho  sna  sa  nevzdal. 
Stal  sa  uznávaným  odborní-
kom v oblasti mikrobiológie 
a imunológie. 
V  roku  2013  mu  vtedajší 
prezident  USA  Barack  Oba-

ma udelil  cenu  za  technológie 
a  inovácie.  Dnes  už  J.  T.  Vilček 

určite  nemá  fi nančné  problémy,  naopak 
–  podporuje  vedu  a  nové  technológie 
a  patrí  medzi  najštedrejších  fi lantropov 
v USA. 
Pre  mňa  je  profesor  Vilček  príkladom 
človeka,  ktorý  sa  nevzdal,  aj  keď  mu-
sel  prekonať  neľahké  prekážky.  Preto  aj 
nám všetkým želám, aby sme mali veľké 
sny  a  išli  si  za  nimi  spravodlivo  a  čest-
ne. Tak, aby sme zmenili častý názor do-
spelých, že naša generácia nemá ani sny, 
ani vzory.

 Anna Marinovová, 13 r.

Úlohou  horských  záchranárov 
je  zachraňovať  ľudí  pred  ne-
bezpečenstvami, ktoré na nich 
číhajú v horách. Na jar, v lete, 
na  jeseň,  aj  v  zime.  Pomôžu 
vám kedykoľvek a kdekoľvek. 
Či už ste si vytkli členok, či ste 
nebodaj  spadli  zo  skaly, alebo 
vás zavalila lavína. 
Horskí  záchranári  sú  pripra-
vení  vyraziť  vám  na  pomoc 
za  priaznivých,  no  najčastej-
šie za nepriaznivých podmie-
nok.  Nie  raz  pri  tom  riskujú 
životy  a,  žiaľbohu,  nie  vždy 
sa zo záchrannej akcie naozaj 
vrátia. 

Podľa mnohých 
horských  zá-
chranárov by sa 
až  tretina  nehôd 
a  úrazov  v  ho-
rách  nemusela  stať, 
keby  sa  turisti  riadili  odpo-
rúčaniami  a  výstrahami  hor-
skej služby. Mnoho úrazov  je 
napríklad  spôsobených  tým, 
že sa turisti pošmyknú na zľa-
dovatenom chodníku,  lebo  sú 
na  túru  nedostatočne  vybave-
ní. 
Horská  služba  pravidelne  dá-
va odporúčania, ako sa na túry 
obuť a obliecť, čo si zobrať so 

sebou a na  čo  si  dávať pozor. 
Preto  by  sme  to  horským  zá-
chranárom mali  uľahčiť  a  po-

čúvať  ich  rady.  Beztak  toho 
v horách riešia až-až.

Michal Semko, 13 r.

Ako  vidíte, mám viac  než  jeden  vzor, 
no  všetky  majú  jedno  spoločné  –  ide 
o  fyziku. Richard Phillips Feynman  je 
mojím  vzorom  preto,  lebo  sa  venoval 
elektrodynamike.  Asistoval  aj  na  vý-
voji atómových bômb Fat man a Little 
boy, čo už nie je také skvelé, ale celko-
vo za svoju prácu dostal Nobelovu cenu 
za fyziku. 
Albert Einstein  je môj vzor preto,  lebo 

je považovaný za najlepšieho 
fyzika 20. storočia. Dostal No-

belovu cenu za vysvetlenie fotoelektric-
kého  javu a za zásluhy v oblasti  teore-
tickej fyziky. 
Isaac Newton je mojím vzorom, lebo pri-

šiel na zákon o gravitácii a to tak, 
že ležal pod jabloňou a spadlo 
naňho  jablko.  (Pravda,  to  je 
len historka na lepšie zapa-
mätanie si toho, čo Newton 
skúmal. 😊)

Samuel Jursa, 10 r.

Moje vzory? Je to 
jednoduché

Mám aj sny, aj vzory

Prečo obdivujem horských 
záchranárov?

Mám viac než jeden vzor
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fyzika 20. storočia. Dostal No-

šiel na zákon o gravitácii a to tak, 
že ležal pod jabloňou a spadlo 

chcem ísť a mám aj motiváciu, čo je veľ-
mi dôležité. Možno je dôležité uve-
domiť  si,  že  na  svete  sú  tisícky 

nančné  prostriedky,  aby  sa  presa-
dil,  no  svojho  sna  sa  nevzdal. 
Stal  sa  uznávaným  odborní-

ma udelil  cenu  za  technológie 
a  inovácie.  Dnes  už  J.  T.  Vilček 

a  úrazov  v  ho-

Naše vzory

Prvé a základné vzo-

Moje vzory? Je to 
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Najväčšie mesto v USA 
New York  (10 125 000 
obyvateľov),  je  známe 
mnohými  atrakciami. 
Či už je to Central Park, 
Time Square,  alebo  iné 
turisticky  známe  mies-
ta.  Určite  je  na  svete 
nejeden  človek,  ktorý 
by toto mesto chcel na-

vštíviť.  Medzi  týchto 
nadšencov patrím aj  ja. 
Okrem  vyššie  spome-
nutých  tradičných  tu-
ristických miest by som 
veľmi  rád  navštívil  aj 
Empire  State  Building, 
Liberty Island aj so So-
chou slobody, či známy 
Brooklynský most. Ako 

športový  nadšenec  by 
som  si  veľmi  rád  po-
zrel  zápas  domáceho 
hokejovému klubu New 
York  Rangers  v  sláv-
nej  Maddison  Square 
Garden.  Nevynechal  by 
som ani Manhattan – ze-
lený ostrov v srdci New 
Yorku s množstvom od-
dychových  zón,  kaviar-
ní,  reštaurácií  či  športo-
vísk pod holým nebom. 
V  New  Yorku  by  som 
však nechcel bývať, a to 
ani  napriek  radikálne 
klesajúcej  kriminalite. 
Radšej  mám  totiž  men-
šie mestá. Som spokojný 
s  mestami  vo  veľkos ti 
Bratislavy či Prahy. 

Michal Semko, 13 r.

Už od malička ma zau-
jíma doprava a mojím 
druhým rodným jazy
kom je angličtina. Že lez
ničná doprava vznikla 
práve v Anglicku – tam 
aj jazdil prvý parný vlak 
a Veľká Británia si dlhé 
roky držala prvenstvo 

za najlepšie železnice 
na svete. Bohužiaľ, po 
II. svetovej vojne sa to 
zmenilo, lebo železnice 
znárodnili. V Anglicku 
neskôr vzniklo hnutie 
na záchranu a obnovu 
starých železníc a vla-
kov. Allain Pegler kúpil 

v 60. rokoch legendárnu 
lokomotívu Lietajúci 
Škót a nadšenci pod ve-
dením Toma Rolta za
chránili úzkorozchodnú 
Talyllyn železnicu vo 
Walese. 
Dnes je po celej ostrov
nej monarchii viac 
ako 100 historických 
železníc, ktoré prevádz-
kujú ako múzeá a viac 
ako 2 000 lokomotív 
a vagónov zachránili 
verejné spolky a súk-
romníci. A to všetko by 
som jedného dňa chcel 
vidieť. Aj preto jedného 
dňa navštívim Veľkú 
Britániu. 😊
Sébastien M. Ivan, 15 r.

Aj keď je to chudobná krajina, rád by 
som videl Filipíny. No v centre hlav-
ného mesta Manila  sa  vraj  chudobní 
nemôžu zdržiavať. 
Je  to štát v  juhovýchodnej Ázii,  roz-
prestiera  sa  na  množstve  ostrovov 
a má  103,2 milióna  obyvateľov. Ke-
by som  tam chcel vycestovať, musel 
by som mať dopredu objednaný pobyt 
v hoteli, čo by asi nebol problém, le-
bo hovorím po anglicky. Na Filipíny 
by som išiel rád aj preto, lebo je tam 
more, krásne pláže, prekrásna príroda, 
ale aj krátery a sopky. 

Ako to viem, keď som tam ešte nebol? 
Môj  otec  na Filipínach  pracoval,  tak 
mi to všetko porozprával. 😊

Samuel Jursa, 10 r.

Raz, keď sa bude dať, by som chcel navštíviť Lon-
dýn. Myslím  si  totiž,  že  je  tam  veľa  zaujímavých 
miest, ktoré treba vidieť. Napríklad múzeá - Vedecké 
múzeum, Prírodovedné múzeum, Britské múzeum, 
Národná galéria, Tate Britain, Tate Modern. Rád by 
som si pozrel aj londýnske trhy a obchodné centrá. 
Neviem, či by som naozaj uvidel všetko, čo ma za-

ujíma,  lebo 
Londýn  je 
obrovský. 
Je  to nielen 
hlavné,  ale 
aj najväčšie 
mesto  Veľ-
kej  Britá-
nie. Len pre 

porovnanie – Londýn ako mesto má  takmer 9 mi-
liónov obyvateľov, pričom celé Slovensko má nece-
lých 5,5 milióna obyvateľov. 

Daniel Jursa, 13 r.

Paríž  by  som  chcela 
navštíviť z rôznych dô-
vodov.  Predovšetkým, 
je  to malebné mesto na 
Seine,  ktoré  túži  na-
vštíviť  takmer  každý! 
Hlavný dôvod je, samo-
zrejme,  Eiffelova  veža, 
ktorá  je  monumentálna 
a  vypína  sa  do  obla-
kov  nad  mestom.  Pa-
rížu  sa  hovorí  aj mesto 
svetiel,  mesto  kultúry, 
mesto  romantickej  lás-
ky,  či  mesto  turistiky. 
Lákajú  ma  špeciality 
francúzskej  kuchyne, 
ktorá  je  považovaná 
za  jednu  z  najlepších 
na  svete,  ale  pokojne 
sa uspokojím aj  s ozaj-
stnou  bagetou  alebo  
croissantom. Keď sa mi 
podarí  navštíviť  Paríž, 
určite  si  budem  chcieť 

precvičiť  francúzštinu, 
ktorú  som  si  zvolila  za 
centrálny  jazyk  môjho 
ďalšieho  vzdelávania. 
Navštíviť by som chce-
la aj hlavné parížske pa-
miatky  ako  je  múzeum 
Louvre  a  možno  aspoň 
čiastočne  sprístupnenú 
katedrálu  Notre-Dame, 
ktorú  pred  viac  než  ro-
kom  spustošil  požiar. 
A  určite  by  som  absol-
vovala  aj  výlet  loďou 
po  Seine,  ktorý  posky-
tuje nenahraditeľný po-
hľad  na  obidva  brehy 
Paríža...  Celý  maratón 
by  som  zakončila  Pa-
rížskym Disneylandom, 
po  návšteve  ktorého 
túžim  odmalička,  lebo 
som  fanúšičkou  najmä 
Mickey Mousea. 😊
Kristína Pastýrová, 14 r. 

Raz sa vyberiem aj do New Yorku

Až raz precestujem Veľkú Britániu...

Filipíny sú prekrásne

Londýn je mesto, ktoré  
istotne navštívim

Mojím snom je vidieť Paríž
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Slovenský  cyklista  Peter  Sagan  nedokončil  poslednú  etapu  na 
pretekoch  Critérium  du  Dauphiné.  Preteky  mali  byť  horskou 
skúškou pred blížiacou  sa Tour de France, ktorá  sa bude konať 
od  29.  augusta  do  20.  septembra.  Etapu  vyhral Američan  Sepp 
Kuss. Celkovým víťazom  sa  stal Kolumbijčan Daniel Martinez 
pred Francúzom Thibautom Pinotom. Posledná etapa bola veľmi 
ťažkou horskou skúškou s ôsmimi stúpaniami s celkovým prevý-
šením vyše 4 000 metrov, preto nemôžeme mať Saganovi za zlé, 
že etapu nedokončil. Takéto etapy na Tour de France nájdeme len 
veľmi zriedka. 
Kvôli  tomuto  cyklistickému  vrcholu  sezóny  dokonca  vystavili 
Saganovi  tímoví  lekári  stopku na majstrovstvá Česka a Sloven-
ska v  cyklistike. Chcú  tak  zabrániť  jeho prípadnému nakazeniu 
sa koronavírusom, čo by mu znemožnilo štart na Tour de France. 

Na blížiacich sa pretekoch by mal Sagan opäť patriť k favoritom 
na zisk zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže. Nuž, držme 
mu palce!

Michal Semko, 13 r.
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V utorok a stredu 18. a 19. augusta bolo 
na programe semifi nále futbalovej Ligy 
majstrov. Ako prvý sa odohral súboj me-
dzi Parížom St. Germain a RB Lipsko. 
Parížania do stretnutia vstúpili s plným 
nasadením, čo sa im vyplatilo v 13. mi-
núte, keď po faule na Neymara Di María 
presne našiel hlavu Marquinhosa, a  ten 
otvoril skóre. Pri druhom góle zase pri-
hral Neymar Di Maríovi efektnou pätič-
kou. Parížania v zápase jasne dominova-
li a spečatili to ešte jedným gólom v 56. 
minúte, keď skóre skompletizoval Juan 
Bernat. O deň neskôr  bol  na  programe 

súboj  dvoch  tímov,  ktoré  vo  štvrťfi ná-
le  zaskočili  súpera.  Bayern  Mníchov 
zdolal Barcelonu neuveriteľným pome-
rom  8:2,  čím  v  Barcelone  odštartoval 
vlnu  nespokojnosti.  Na  druhej  strane 
Olympique  Lyon  prekvapujúco  zdolal 
Manchester City 3:1 (foto). Bayern od-

štartoval  stretnutie  veľmi  aktívne  po-
dobne ako Paríž a  takisto sa mu to vy-
platilo.  Po  nevyužitej  šanci  Ekambiho 
Bayern založil útočnú akciu, k lopte sa 
dostal Serge Gnabry a spoza šestnástky 
otvoril  skóre.  Ďalšieho  gólu  sa  dočkal 
Bayern  o  15 minút  neskôr,  keď  Lopes 
vyrazil strelu Lewandowskeho, no loptu 
pohodlne zasunul do siete opäť Gnabry. 
Skóre  defi nitívne  spečatil  Lewandow-
ski, keď v 88. minúte Kimmich presne 
našiel jeho hlavu. 
Po redakčnej uzávierke: Bayern Mníchov 
vyhral vo fi nále nad Parížom St. Germain 
1:0 a stal sa tak víťazom Ligy majstrov.

Michal Semko, 13 r.

Spoznali sme víťaza 
Ligy majstrov

Peter Sagan nedokončil skúšku 
pred Tour de France
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