
Kedysi slúžilo písmo na papieri na zazna-
menávanie dôležitých informácií, ktoré bolo 
treba uchovať pre ďalšie generácie. V sú-
časnosti sa informácie uchovávajú prevaž-
ne v elektronickej podobe. Čo prinieslo ne-
čakaný problém. Majú sa deti v škole učiť 
písať (skutočne písať rukou, nie ťukať do 
klávesnice) len (aj) písané písmo? Alebo im 
postačí písmo, ktoré je viac tlačené než pí-
sané? Po dlhších diskusiách vydalo Minis-
terstvo školstva dodatok k Štátnemu vzde-
lávaciemu programu týkajúceho sa písania 
písaným písmom. Názov písma Comenia 
Script je zložený z dvoch slov: Comenius 
ako Ján Amos Komenský a Script čiže pís-
mo na písanie. Autorkou písma Comenia 
Script je Radana Lencová, ktorá hovorí, že 
písmo Comenia Script je vytvorené priamo 
pre potreby detí súčasnosti, je jednoduché 
a čitateľné. Názory naň sú rôzne a výhody 
aj nevýhody majú svoje opodstatnenie. Vý-

hodou  písma Comenia Script 
je, že sa veľmi podobá tlačené-
mu písmu, neobsahuje 4 verzie 
každého písmena: malé (tla-
čené a písané) a veľké (písané 
a tlačené), napájanie písmen je jednoduch-
šie, ľahšie sa číta, je jednoduchšie pre ľavá-
kov aj pre deti s poruchami učenia, atď. Na 

druhej strane je toto písmo veľmi technické 
a ak sa budú žiaci učiť len toto písmo, nena-
učia sa písať a čítať písané písmo a nebudú 
si vedieť prečítať napríklad listy svojich sta-
rých rodičov, alebo hoci aj ofi ciálne zápisy 
v knihách a dokumentoch. V našej triede 
už od piateho ročníka takmer všetci píšeme 
tlačeným písmom, neznamená to však, že 
písané písmo neovládame. Písané písmo je 
súčasťou našej histórie, je súčasťou sloven-
ského jazyka a mali by sme si ho zachovať. 
Čiže mali by sme ho ovládať, pričom kaž-

dý by mal mať možnosť 
používať typ písma, ktorý 
mu vyhovuje. Teraz je to 
už na vôli a zodpovednos-
ti jednotlivých základných 
škôl, ako rozhodnú o type 
písma, ktorý sa bude na ich 
škole vyučovať. Pravdupo-

vediac, som rada že sa ma tento problém už 
netýka a že ovládam aj písané písmo. 

Nikol Durčeková, 14 r.

DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO / 15. ROČNÍK Júl 2017

Prvá prednáška v roku 2017: Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu? / 
Výročie skrytého hrdinu Radlinského / Mozaika z kávy na Orave / 
Kniha: Žubrienky inštalatérky / Dybala - futbalová hviezda

Editoriál

DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO / 15. ROČNÍK Júl 2017

2017

3
ZADARMO

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Písať, či nepísať písaným 
písmom? 
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Spravodajstvo

Rektorku VŠMU, 
docentku Máriu 
Heinzovú, ktorá prednáša 
na tému Prečo hudba 
niekedy ladí a niekedy 
neladí?

Na akú otázku ste hľa-
dali odpoveď, keď ste 
boli dieťa?
Keďže som od detstva trá-
vila veľa času pri klavíri, 
často som hľadala odpo-
veď na otázku: Prečo treba 
tak veľa cvičiť, aby človek 
mohol vystúpiť na kon-
certe? Postupne som zis-
tila, že viac než na počte 
odcvičených hodín zále-
ží na tom, či človek cvičí 
správne a ako sa dokáže 
pri cvičení skoncentrovať. 
Samozrejme, nie je možné 
vyhnúť sa aj niekoľkoná-
sobnému opakovaniu ťaž-
kých miest, ale nie len me-
chanickým „omieľaním“. 
Je potrebné „pekelne“ sa 
sústrediť a pri cvičení roz-
mýšľať. 
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Dnes hľadám odpoveď 
na otázku: Kedy ľudia 
konečne dostanú rozum 
a budú sa k sebe slušne 
správať? ... ☺

Otázka pre

Tornádo už aj v Rakúsku
V pondelok  10. 7. 2017 sa pri viedenskom le-
tisku Schwechat prehnala búrka, ktorú sprevá-
dzali krúpy vo veľkosti 1 – 5 cm. Neskôr sa 
z búrky vyvinulo tornádo (hlavnou príčinou 
vzniku tornád je veľký rozdiel v teplote vzduš-
ných hmôt), ktoré sa postupne presúvalo na 
severovýchod. Tornádo sprevádzal vietor v od-
hadovanej rýchlosti 180 km za hodinu. Zaují-
mavé je, že presne pred 101 rokmi sa objavilo 
pri Viedni ešte o niečo silnejšie tornádo, ktoré 
napáchalo ešte viac škôd ako to súčasné. Me-
teorológovia zatiaľ nevedia odhadnúť, či sa 
podobné úkazy stanú aj v našich končinách 
(Rakúsko, Maďarsko, Slovensko či Česko) bež-
nými a opakovanými.

Hana Chrappová, 12 r.

Na to, kto je hrdinom Slovákov, môžu byť rôzne 
názory. Podľa mňa je to Andrej Radlinský. Viete, 
kto to bol? A. Radlinský (1817 – 1879) bol sloven-
ský katolícky kňaz a národovec. Svoj život obeto-
val pomoci Slovákom v dobe najväčšieho utláčania 
Uhorskom. Vydával knihy a časopisy, aby mali aj 
Slováci dobrú literatúru, zaslúžil sa o vznik a roz-
širovanie slovenčiny a rozvoj školstva. Je aj zakla-
dateľ Spolku sv. Vojtecha (SSV) a spoluzakladateľ 
Matice slovenskej. Konkrétnymi činmi pomáhal 
Slovákom aj po hmotnej stránke. Podľa môjho ná-
zoru sa svojimi zásluhami vyrovná napríklad Štú-
rovi či Hurbanovi, no nie mnohí si spomenuli, že 8. 
júla uplynulo presne 200 rokov od jeho narodenia. 
Našťastie, v mojej obci a farnosti Kúty, kde pôso-
bil ako farár a kde je pochovaný, sme si ho pripo-
menuli seminárom, slávnostnou akadémiou našej 
ZŠ, slávnostnou sv. omšou a tiež otvorením pa-
mätnej izby A. Radlinského. 
Slovenská pošta a SSV vydali 
k výročiu Radlinského znám-
ku. RTVS zasa natočila podľa 
mňa výborný a zaujímavý do-
kument. Určite Vám odporú-
čam pozrieť si ho, môže byť 
dobrým a pútavým zdrojom 
ďalších informácií. Nájdete ho 
na internete v archíve RTVS.
P.S. Aj naše hlavné mesto má na Andreja Radlin-
ského trvalú spomienku – je po ňom pomenova-
ná jedna z ulíc. 😊

Michal Drábek, 13 r.

Naša anketa

Určite ste si všimli (vy 
osobne, nielen vaši rodi-
čia), že tento rok ste sa 
mohli prihlásiť na DUK 
celkom jednoducho cez 
nový internetový sys-
tém. 
Opýtali sme sa vás, 
ako sa vám pozdáva, 
že na prednášky, aj na 
workshopy sa môžete 
jednoducho prihlásiť 
cez internet:
a)  Nový systém sa mi 

celkom pozdáva: 87 
detí

b)  Nový systém sa mi 
nepáči: 9 detí

c)  No veď už bolo nača-
se!: 10 detí

d)  Podľa mňa je to zby-
točné: 18 detí

Predsedníctvo Estónska v Rade EÚ
„Jednota cez rovnováhu!“ S týmto mottom prebralo 1. júla Estón-
sko od Malty predsedníctvo v Rade Európskej únie. Pri tejto prí-
ležitosti pricestovalo do Tallinnu kolégium komisárov a predseda 
Európskej Komisie Jean-Claude Juncker. Prišli na tradičnú úvodnú 
návštevu a prediskutovali s vládou Estónska výzvy a priority EÚ na 
nadchádzajúci polrok. Diskusia má štyri základné témy: 1. Oblasť 
vonkajších vzťahov, bezpečnosti, migrácie a spravodlivosti. 2. Ob-
lasť energetiky a klímy, dopravy a rozvoja vidieka. 3. Oblasť rastu, 
konkurencieschopnosti, vnútorného trhu, jednotného digitálneho tr-
hu a obchodu. 4. Oblasť rozpočtu EÚ, hospodárskej a menovej únie 
a sociálnej agendy. EÚ má 28 členských krajín a predsedníctvo zna-
mená tiež správne určiť spoločné témy na riešenie pre všetky krajiny.

William G. Urban, 13 r.

Foto: internetTallinn.

Foto: internet
Výročie skrytého hrdinu
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Názory, komentáre

Začiatkom júla počas sviatku Cyrila a Metoda sme prvýkrát pocí-
tili účinok zákona o zatvorení obchodov počas štátnych sviatkov. 
Podobné zákony platia aj v iných štátoch. (Rakúsko má navyše aj 
zákaz nedeľného predaja.) Zákaz predaja neplatí napríklad v Ma-
ďarsku či Poľsku. Niektorí si myslia, že tento zákon je veľmi dob-
rý, iní naopak hovoria, že zákon je zlý a zbytočný. Tak či tak, 
počas sviatku sa ukázalo, že ľudia, ktorí bývajú blízko hraníc, išli 
na nákup do zahraničia, kde nebol sviatočný deň. Myslím si, že 
zákon je celkom dobrý, sviatok by si malo užiť čo najviac ľudí 
– bez nakupovania. Zákon sa aj tak netýka všetkých – otvorené 
musia byť prevádzky, ktorých služby sú nevyhnutné pre občanov, 
alebo ich ľudia využívajú práve v čase voľna. (Benzínové pumpy, 
lekárne, kiná, kaviarne, reštaurácie...) 

Renátka Tomčíková, 10 r.

V posledný júnový deň Nemecko schválilo zákon o sociálnych 
sieťach. Tie by mali podľa zákona pravidelne odstraňovať útočné 
a nenávistné správy a komentáre vrátane správ popierajúcich ho-
lokaust. Tak by sa malo diať každý týždeň pod hrozbou pokuty vo 
výške až do päťdesiat miliónov eur. Odporcovia a kritici návrhu 
tvrdia, že návrh obmedzuje slobodu prejavu. Ja si to rozhodne ne-
myslím. Akýkoľvek názor sa predsa dá vyjadriť aj tak, že nebude 
znieť útočne a nebude ani propagoval nenávisť. Názor sa dá vy-
jadriť aj bez použitia nadávok a nepravdivých informácií, ktorých 
sa zákon tiež dotýka. Naprieč svetom sa na sociálnych sieťach 
a internetových fórach zdvihla vlna podpory pre tento nemecký 
zákon a vzhľadom na to, čo sa dnes objavuje na internete, veľa ľu-
dí by podobný zákon chcelo aj v iných krajinách. V Nemecku zá-
kon funguje už vyše dvoch týždňov a dokazuje, že na sociálnych 
sieťach to naozaj môže vyzerať aj lepšie než doteraz.

Anna Semková, 13 r.

More je veľmi tajomné miesto. Krevety, ktoré v ňom žijú, môžu 
merať niekoľko milimetrov, ale aj 30 cm. Ja som nevedela strašne 
veľa vecí, ktoré som sa v deň prednášky dozvedela. Napríklad, že 
sasanka je pre krevetu niečo ako kancelária, z ktorej kreveta láka 
ryby na masáž. Dozvedela som sa,  prečo sa kreveta nebojí, že ju 
ryba zje. Pre rybu, ktorú čistí alebo jej robí masáž, je to príjem-
né a prospešné. Preto sama príroda zariadila, aby krevetu ryba 
nezjedla. Voláme to symbióza. Niekedy sa nájde aj popletená ry-
ba, ktorá krevetu zje. Stáva sa to však zriedkavo. Prednáška bola 
zaujímavá aj vďaka dokumentu, ktorý natočil sám prednášajúci 
– profesor Zdeněk Ďuriš, keď robil svoj podmorský výskum. Aj 
on si nechal urobiť masáž od krevety. 😊

Olívia Sámelová, 10 r.

Prednáška: Prečo krevety a morské 
sasanky žijú spolu? 

Zatvorené obchody - nikto nezomrel od hladu

Nemecko hovorí: Stop nenávisti!

So stavbou sídliska Slnečnice v Bratislave sa začalo v roku 2011. 
Základy vyzerali ako tyče trčiace zo zeme a asfaltu. 1. etapu ko-
laudovali koncom roka 2013. Na sídlisku sú bytové päťposcho-
dové domy, aj radová zástavba rodinných domov. V bytových do-
moch sú byty od jednoizbových až po päťizbové, päťizbové sú 
v každom bytovom dome dva. Majú rozsiahle terasy, čo je príjem-
né, no nevýhodou horných terás je, že nemajú prístrešky. Ceny 
bytov aj domov, pravdaže, závisia od ich rozlohy. Doteraz posta-
vili tri časti tejto novej štvrte, pričom každá má aj svoje detské, 
futbalové a basketbalové ihrisko. Pri stavbe sídliska sa vystriedalo 
nespočetné množstvo strojov a obrovských mechanizmov. Štvrtá, 
záverečná časť výstavby, ktorá zahŕňa aj nákupné stredisko a viac-
poschodové bytové domy, je rozostavaná už dva roky a obyvatelia 
sa nevedia dočkať úplného dokončenia. A prečo to všetko viem? 
Pretože sám už na sídlisku Slnečnice bývam. 😊  

Paľo Droba, 11 r.

Chcete bývať v Slnečniciach? 

Nemecko hovorí: Stop nenávisti!

Foto: internet

Foto: Peter Chvostek

Foto: internet

Foto: internet
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Zaujímavosti

V Číne, v meste Datong, dostavali začiatkom júla 2017 solárnu 
elektráreň v tvare veľkej pandy. Táto solárna farma má rozlohu 
248 akrov. Zaujímavé je, že tvar pandy môžeme vidieť až vďa-
ka satelitu. Elektráreň dodáva energiu do severozápadnej Číny. 
Solárna farma je určite lepšia ako jadrová elektráreň, pretože je 
ekologickejšia a to je v dnešnej dobe dôležité. Výrobcovia elek-
trárne oznámili, že chcú postaviť do piatich rokov viac takýchto 
solárnych fariem. Som rada, že si našu planétu chránime a sna-
žíme sa ju zachovať.

Hana Chrappová, 12 r.

Zaujímavosti

V Číne, v meste Datong, dostavali začiatkom júla 2017 solárnu 
elektráreň v tvare veľkej pandy. Táto solárna farma má rozlohu 
248 akrov. Zaujímavé je, že tvar pandy môžeme vidieť až vďa-
ka satelitu. Elektráreň dodáva energiu do severozápadnej Číny. 
Solárna farma je určite lepšia ako jadrová elektráreň, pretože je 
ekologickejšia a to je v dnešnej dobe dôležité. Výrobcovia elek-
trárne oznámili, že chcú postaviť do piatich rokov viac takýchto 
solárnych fariem. Som rada, že si našu planétu chránime a sna-
žíme sa ju zachovať.

Foto: internet

Čo doma chovám ja?
Trendom je chovať doma čo najzvláštnejšie zvieratko. Ja doma cho-
vám afrického slimáka. Konkrétne Achatina Achatina. Tieto slimáky 
z ríše bezstavovcov dorastajú do gigantických rozmerov. Pri úplnom 
natiahnutí môžu byť dlhé 35 cm a v krajných prípadoch až 45 cm. 
Ulita môže dosahovať maximálne 20 cm. Ten môj meria približne 
25 cm a ulita má 13 cm. Slimáky sú bylinožravce, teda jedia rôz-
ne listy, šaláty, zeleninu, aj ovocie. Ten môj má najradšej kalerábové 
a skorocelové listy, zemiaky a nepohrdne ani uhorkou či cuketou, no 
ovocie mu veľmi nechutí. Tak ako väčšina slimákov, svoj domček si 
stále nosí so sebou a občas, ak si chce pospať, naozaj si v ňom po-
spinká. Môjho slimáka chovám v teráriu. Musím mu odtiaľ vyberať 
exkrementy a meniť mu aj substrát. Najlepší je kokosovo-rašelinový, 
no ťažko sa zháňa, tak že mu dávam subtropický. Povinnou výbavou 
terária je vrchný kryt, aby slimák nevyliezol, sépiová kosť, aby mu 
dobre rástla ulita a potrebná je aj mištička s vodou na kúpanie. Ak 
vám rodičia nedovolia doma zvieratko, lebo sa boja, že by ste sa oň 
nestarali, skúste to so slimákom. Ten môj takmer celý deň spí, trochu 
žerie a trochu sa kúpe. Ale dá sa s ním aj pohrať. 😊

Viktor Špitalský, 14 r.

Príde vedec Londesborough aj na DUK?
Počuli ste už niekedy o Michaelovi Londesboroughovi? Je to brit-
ský chemik a vedec, ktorý žije v Česku už takmer 15 rokov a ho-
vorí veľmi dobre po česky. Je však uznávaný nielen v Česku, ale 
na celom svete kvôli svojim zaujímavým prednáškam. Týkajú sa 
najmä chémie a fyziky a prednáša ich tou najhravejšou formou. 
Pozvali ho do mnohých televíznych show v mnohých štátoch 
a jedno pozvanie bolo aj zo Slovenska. V škole by som si vedel 
predstaviť, že by sme povedzme na chémii miesto pozerania na 
tabuľu sledovali jeho realistické a zaujímavé pokusy. Takisto si 
myslím, že nie som jediný, kto by si vedel predstaviť Michaela 
Londesborougha ako prednášajúceho na jednej z deviatich pred-
nášok na DUK v roku 2018. Preto som sa rozhodol osloviť pána 
Kukuru, či by mohol pozval Michaela k nám na DUK. Zatiaľ si 
tohto vtipného a múdreho popularizátora vedy môžete pozrieť na 
youtube, napr. v archíve Show Jana Krausa.

Jakub Farkaš, 13 r.Jakub Farkaš, 13 r.

Solárna farma v tvare obrovskej 
pandy v Číne

Vieme, že ľudia radi pijú 
kávu. Teraz majú možnosť 
ísť sa pozrieť, odkiaľ k nám 
káva prichádza, ako sa praží 
a pripravuje. V oravskej ob-
ci Krušetnica otvorili prvé 
múzeum kávy na Slovensku. 
Návštevníci majú možnosť 
dozvedieť sa zaujímavosti 
o káve a vidieť viac ako 530 

exponátov súvisiacich s ká-
vou. No najväčšou atrakciou 
sú steny vyložené kávový-
mi zrnami. Mozaika, ktorú 
autor Roman Florek spolu 
s rodinou a priateľmi vytvá-
ral takmer 4 roky, má plochu 
107 m2 a tvorí ju 4,5 milió-
na zŕn kávy. Touto rozlohou 
prekonali Florekovci dote-
rajší rekord 30 m2. 

Michaela Biskupičová, 14 r.
Foto: internet

Mozaika z kávy 
na Orave

Foto: internet

Foto: internet

Vizualizácia solárnej elektrárne. 
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Cestovanie, kultúra, kniha

V týchto dňoch sa nakrúca slovenská verzia známeho rakúske-
ho seriálu Komisár Rex. Hlavnú úlohu si zahrá herec Juraj Bača, 
samozrejme, po boku Rexa, ktorého hrajú dva úplne rovnaké ne-
mecké ovčiaky. Keď k seriálu hľadali komparz, medzi inými aj ja, 
môj brat a moja mama sme dostali šancu ,,zahrať si“. Objavíme sa 
v epizóde, ktorú nakrúcali začiatkom júla na Františkánskom ná-
mestí v Bratislave. 😊 Byť komparzistkou sa mi páčilo, lebo som 
mala možnosť sledovať celé nakrúcanie zblízka. Pracovalo sa od 
skorého rána do neskorého večera (komparz menej). Pri nakrúca-
ní som videla aj dvoch ďalších známych hercov. Boli veľmi milí 
a dobre naladení. Mená si nechám pre seba - nechajte sa prekva-
piť. Slovenskú verziu Komisára Rexa začnú vysielať už v septem-
bri tohto roku na Markíze. 

Renátka Tomčíková, 10 r.

Knižka Žubrienky inštalatérky 
je pre deti, ktoré sa chcú za-
smiať aj zvážneť. Má humor 
a sem-tam sa v nej mihnú aj 
nejaké kúzla. Autorom kni-
hy je Branislav Jobus. Podľa 
mňa má veľmi bujnú fantáziu. 
Knižka je plná dobrodružstiev 
a nových zážitkov inštalaté-
ra Epeda a žubrienok, ktorým 
pomáha. Medzi žubrienkami 
žije aj dobrosrdečná Radôst-
ka. Knižka je napísaná štýlom, 
aký máme my deti rady. Záver 
knižky je dojímavý, šťastný 
a aj poučný. Krst knihy bol na 
tohtoročnom festivale Pohoda 
a tam som si knihu aj kúpila. 
Na dôvažok som sa odfotila 
s autorom knihy Braňom Jo-
busom, ktorý sa mi do knihy aj 
podpísal. 

Olívia Sámelová, 10 r.

Viedeň z výšky 65 metrov
Pár dní pred koncom roka navštívila naša škola Viedeň. Prvý zážitok, 
ktorý na nás čakal, bol nádherný park Schönbrunn. Okrem krásneho 
zámku sme si prezreli záhrady a fontány v areáli parku, cez ktorý sme 
sa dostali do zoo. V zoo sa mi najviac páčili pandy a tučniaky. Ďalšou 
zastávkou na našom zozname bolo obrovské koleso Riesenrad v Prát-
ri. Z neho sme uvideli  celú Viedeň a vyskúšali sme si, aké to je, byť 
vo výške 64,75 m. Ak budete náhodou vo Viedni, určite si nenechajte 
ujsť tento nádherný zážitok. Zapamätáte si ho na celý život.

Nelly Böhmová, 11 r.

Slovenský rekord – 
najviac cyklistov na 
cyklochodníku
Pred časom bolo u nás v Ber-
nolákove podujatie s názvom 
Deň na dvoch kolesách. Akcia 
mala pritiahnuť cyklistov, no 
predovšetkým obyvateľov obcí 
Bernolákovo a Nová Dedinka. 
Cieľom bolo vytvorenie rekor-
du v počte cyklistov na trase 
medzi oboma obcami. Vytvorili 
sme slovenský rekord – na cyk-
lochodníku bolo 467 cyklistov. 
Píšem ,,sme“, pretože na tomto 
športovo-spoločenskom podu-
jatí som bola aj ja. Myslím si, 
že to bol dobrý nápad, škoda 
len, že prišlo málo detí. Napo-
kon, aj počet cyklistov mohol 
byť vzhľadom na počet obyva-
teľov obcí vyšší. Veď trasa mala 
len 4,636 km a od účastníkov sa 
neočakávali extra výkony. My, 
čo sme prišli, sme sa zabavili 
a aj napriek nízkej účasti sme 
vytvorili slovenský rekord.

Renátka Tomčíková, 10 r.

Foto: internet

Aj Slovensko už má Komisára Rexa

Viedeň z výšky 65 metrov
Pár dní pred koncom roka navštívila naša škola Viedeň. Prvý zážitok, 
ktorý na nás čakal, bol nádherný park Schönbrunn. Okrem krásneho 
zámku sme si prezreli záhrady a fontány v areáli parku, cez ktorý sme 
sa dostali do zoo. V zoo sa mi najviac páčili pandy a tučniaky. Ďalšou 
zastávkou na našom zozname bolo obrovské koleso Riesenrad v Prát-
ri. Z neho sme uvideli  celú Viedeň a vyskúšali sme si, aké to je, byť 
vo výške 64,75 m. Ak budete náhodou vo Viedni, určite si nenechajte 
ujsť tento nádherný zážitok. Zapamätáte si ho na celý život.

Kniha: Žubrienky 
inštalatérky

Kvíz s Kooperativou

Poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, 
v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti 
poskytnúť poistenému poistné plnenie. Poistenie je systém, v 
ktorom sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých 
poistených. Poistenie sa vzťahuje na niektoré, vopred dohod-
nuté, náhodné udalosti, ktoré sa vyskytujú s určitou pravde-
podobnosťou. Že tomu nerozumieš? Zatiaľ to nevadí. Jazyk 
fi nančných inštitúcií nie je jednoduchý, ale rozumieť mu je pre 
život dôležité. Lebo peniaze treba vedieť nielen zarábať a ro-
zumne míňať, ale treba sa vedieť aj pripraviť na nepríjemné 
situácie tak, aby sme bez peňazí nezostali. A práve na to slúži 
poistenie. Keď vás napríklad vytopí sused, novú maľovku na 
plafón preplatí poisťovňa, opravu dielov na aute, ktoré malo 
nehodu, tiež preplatí poisťovňa a keď nemôže jeden z rodi-
čov dlhšie chodiť do práce kvôli chorobe či úrazu, výpadok 

z rodinného rozpočtu, z ktorého platíte účty a šeky, nahradia 
peniaze z poistky. 
Skús teda porozmýšľať a priraď jednotlivé pojmy k defi níciám:
A: Poistník 
B: Poistné
C:  Poistná udalosť
D: Poistné plnenie
1. Cena za poskytovanie poistnej ochrany
2.  Náhodná udalosť bližšie špecifi kovaná v poistnej zmluve, 

ku ktorej došlo počas trvania poistenia a s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie.

3.  Osoba, ktorá uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu a má 
povinnosť platiť poistné.

4.  Peniaze, ktoré je poisťovňa povinná poskytnúť, ak nastala 
poistná udalosť. 

(Správne odpovede: A3, B1, C2, D4)

Zložitý jazyk bánk a poisťovní sa dá naučiť

Foto: internet
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Dybala - futbalová hviezda  
Z argentínskeho futbalového útočníka s talianskymi a poľský-
mi koreňmi Paula Dybalu vyrástla hviezda. Narodil sa pred 
necelými 24 rokmi v Lagúna Larga v Argentíne. Na začiat-
ku kariéry pôsobil v klube Atlético Central Córdoba, potom 
prestúpil do Európy do klubu US Palermo a v súčasnosti už 
pôsobí v drese Juventusu Turín. Na drese má číslo 21. Jeho 
obľúbený klub je FC Barcelona, proti ktorej dal dva góly 
v Champion League. Jeho najobľúbenejším fi lmom je Gladiá-
tor. Časti fi lmu má nahraté v mobile a pred zápasom si ich 
v šatni púšťa. Možno preto, aby aj na trávniku bojoval ako 
o život. Z fi lmu  prebral aj svoje maskovacie gesto, ktoré jeho 
fanúšikovia začali volať Dybala mask.

Oliver Czanik, 11 r.

U nás stále podceňovaný orientačný beh považujem za veľmi za-
ujímavý. Začiatok aj koniec behu je zvyčajne v lese a ide o to, 
aby ste čo najrýchlejšie prebehli cez všetky kontroly a dostali sa 
do cieľa za čo najkratší čas. Na orientáciu po lese je dovolené 
používať mapu, ktorú vám dá organizátor a buzolu, pomocou kto-
rej sa budete orientovať. Severské krajiny, najmä Nórsko, patria 
v orientačnom behu k svetovej elite a v orientačnom behu pravi-
delne pripravujú majstrovstvá sveta. Kontroly na stanovištiach sa 
v Nórsku robia modernejším spôsobom než u nás. Zatiaľ čo u nás 
je to podobné ako v autobuse, teda si označíte lístok, v Nórsku 
máte na krku spolu s buzolou aj GPS. Keď sa dostanete na miesto 
kontroly, GPS pípne a môžete bežať ďalej. A ak by sa vám predsa 
len podarilo stratiť sa, práve pomocou GPS vás nájdu. U nás na 
Slovensku by ste sa museli nájsť sami. 😊

Viktor Špitalský, 14 r.Viktor Špitalský, 14 r.

Foto: internet

Foto: Internet

Orientačný beh – u nás nuda, vo svete 
vynikajúci šport


