
Keď sa pýtam mojich mladších 
či starších kamarátov, čo chcú 
dosiahnuť v živote, čo by chce-
li v budúcnosti robiť, neraz od-
povedajú slovom neviem. Ale-
bo povedia, že nič extra. Čo 
vlastne znamená, že (zatiaľ) 
nemajú žiadny sen, cieľ, ktorý 
by ich viedol životom. 
Podľa starších ľudí rastie gene-
rácia bez snov, cieľov a vzorov, 
ktorá prázdno prekráča živo-
tom. Mať cieľ je dôležité, lebo 
človek nevykoná ťažké veci, 
neprejde cez prekážky, pokiaľ 
na to nemá dobrý dôvod. 
Usilujem sa vám povedať, že 
ak človek nemá cieľ, ktorý 
chce dosiahnuť, nepôjde za ni-

čím, čo obsahuje aj prekážky, 
lebo si chce nájsť čo najjedno-
duchšiu cestu. Ciele bez pre-
kážok sú často malé, navyše, 
človek sa uspokojí, keď do-
siahne sotva polovicu z nich. 
Keď však máte sen a chcete 
ho premeniť na realitu, do-
kážete vyvinúť až nadľudské 
úsilie, aby ste ho dosiahli. Na 
množstvo prekážok vtedy ne-
hľadíte. 
Napriek predchádzajúcim slo-
vám by som chcel povedať aj 
to, že ak starší moju generáciu 
neraz zatracujú, nie je to s ňou 
až také zlé. Mnohí z nás majú 
sny, len im neprikladajú veľmi 
veľkú váhu - myslia si, že sny 

nie sú až také dôležité. Sny sú 
však veľmi dôležité, lebo ako 
som práve povedal, pomáhajú 
dosiahnuť aj zdanlivo nemož-
né. Sny môžu byť rôznorodé 

a o poradie sa neraz musia de-
liť s inými snami. Je na nás, či 
bude našou prioritou sen týka-
júci sa nášho hobby, zdravia, 
alebo školských úspechov. Len 
neodkladajme ich postupné na-
pĺňanie. 
Aj ja mám svoj sen: chcem 
ukončiť problémy, ktoré mám 
s chrbticou, chcem mať akvá-
rium s rybičkami, naučiť sa 
strieľať z luku a v budúcnosti 
chcem byť programátor alebo 
matematik, ktorý pomôže ľu-
ďom s ich ťažkosťami a prob-
lémami. Po čase totiž väčšina 
z nás zistí, že splnením osob-
ných snov zvyčajne pomôžeme 
a uspokojíme aj iných ľudí.

Matúš Kordoš, 13 r.

August 2020August 2020

Online 2020

Editoriál
Prečo by sme mali mať sny
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5. augusta o 09.00h ráno sa 
v prístave hlavného mes-
ta Libanonu Bejrút ozvali 
dve po sebe idúce expló-
zie, ktoré zničili polovicu 
mesta. Krátko po výbuchu 
napočítali 157 mŕtvych 
a 5 000 zranených, čo však 
zrejme nie je konečné čís-
lo, keďže stále sú aj stov-
ky nezvestných. Expló-
zie trvalo poškodili alebo 
zrovnali so zemou množ-
stvo budov v meste. Bejrút 
vyzerá ako vojnová zóna, 
o strechu nad hlavou prišli 
státisíce ľudí. 
Explózie a následné požia-
re spôsobilo okolo 2 750 

ton dusičnanu amónneho, 
ktorého pôvod nie je cel-
kom jasný. Tlakovú vlnu 
spôsobenú výbuchom bolo 
údajne cítiť až na Cypre. 
Obyvatelia Bejrútu sú ne-
šťastní a zároveň nahneva-
ní, lebo sa ukazuje, že na 

tikajúcu bombu v podobe 
nesprávne uskladneného 
dusičnanu amónneho upo-
zorňovalo vedenie prístavu 
od roku 2014. Bez odozvy 
zo strany vedenia mesta či 
štátu.

Samuel Jursa, 10 r.
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Spravodajstvo

Docentku Luciu Mokrú 
z Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied 
UK v Bratislave, ktorá 
prednášala na tému Prečo 
potrebujeme medzinárodné 
organizácie.

Na akú otázku ste hľadali odpo-
veď, keď ste boli dieťa?
Vždy ma zaujímalo, ako funguje 
svet. V detstve ma zaujímala naj-
mä história, a tak som prirodzene 
hľadala odpoveď na to, ako vznik-
la a fungovala grécka a rímska ci-
vilizácia a čo sme si z nej zobrali 
do nášho dnešného života. Veľkou 
inšpiráciou mi boli báje a povesti, 
ktoré príjemným a zrozumiteľným 
spôsobom vysvetľovali mnohé sú-
vislosti.

Na akú otázku hľadáte odpoveď 
dnes?
Dnes ma stále zaujíma fungovanie 
sveta, ale odpoveď hľadám skôr 
v inej oblasti – kto a ako rozhoduje 
o tom, kam sa ľudstvo posúva - od 
fungovania štátu, medzinárodných 
organizácií až po konanie jednot-
livca. Tým pádom je to studnica ne-
vyčerpateľných zdrojov informácií 
a poznania. 

-red-
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V Nových Zámkoch  začali se-
parovať bioodpad. Urobili tak 
užitočný a múdry krok vedúci 
k  zdravšiemu životnému pro-
strediu. Od augusta tohto roku 
triedia kuchynský bioodpad 
zatiaľ obyvatelia vybraných 
panelákov a rodinných domov. 

Služba je v testovacom reži-
me a je bezplatná. Obyvatelia 
rodinných domov dostali špe-
ciálne vedierka s biologicky 
rozložiteľnými vreckami, do 
ktorých budú bioodpad zbie-
rať. Pre bytové domy boli v ich 
blízkosti umiestnené uzamy-

kateľné kontajnery, do ktorých 
môžu obyvatelia s kľúčom od 
kontajnera bioodpad vhadzo-
vať. Od januára 2021 by takýto 
spôsob triedenia kuchynského 
bioodpadu mal prísť ako pro-
jekt Európskej únie do každé-
ho slovenského mesta.

Kristína Pastýrová, 14 r. 

Vesmírna loď Crew Dragon, ktorú vyvi-
nula spoločnosť SpaceX Elona Muska, pri 
návrate z Medzinárodnej vesmírnej stanice 
úspešne pristála v mori. 
Crew Dragon odletela 27. mája 2020 do 
vesmíru prvýkrát aj s astronautmi Dougla-
som Hurleyom a Robertom L. Behnke-
nom, pričom cieľom bola Medzinárodná 
vesmírna stanica (ISS). Po viac než dvoch 
mesiacoch sa astronauti z ISS vrátili späť 
na Zem a 2. augusta úspešne a podľa plánu 
pristáli na mori v Mexickom zálive pri po-
breží floridskej Pensacoly. 
NASA doteraz používala ruské vesmírne 
rakety, takže po 45-tich rokoch ide o prvú 

súkromnú americkú raketu, s ktorou astro-
nauti dosiahli tento úspech. SpaceX je totiž 
prvá súkromná spoločnosť, ktorá vyniesla 
ľudí na orbitu a aj ich vrátila späť na Zem. 
(Pokračovanie na str. 4)

Samuel Jursa, 10 r.

Dopravný podnik Bratisla-
vy môže ešte do konca ro-
ka 2020 čerpať z eurofon-
dov určených na dopravu. 
Do úvahy prichádza nákup 

30-tich veľkokapacitných 
električiek, 10-tich oboj-
smerných veľkokapacit-
ných električiek a 50-tich 
trolejbusov. Celková suma 
za električky aj trolejbusy 
by sa mala vyšplhať až na 
99,7 miliónov eur. 
Trolejbusy majú byť vy-
bavené záložným baterko-
vým pohonom, ktorý im 

umožní v prípade výluky 
dojazd do takmer ôsmich 
kilometrov. Z počtu päťde-
siatich trolejbusov bude 16 
veľkokapacitných 24-met-
rových pre linku 201, je-
denásť klasických na rôz-
ne linky a 23 kĺbových, 
18-metrových trolejbusov. 

Sébastien Maxim Ivan, 
14 r.

Separácia bioodpadu možná aj na sídliskách

Crew Dragon úspešne pristál

Bratislava dokúpi električky a trolejbusy

Hlavné mesto Libanonu Bejrút krváca
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V médiách nedávno kolovala 
veľmi zavádzajúca informácia 
o tom, že vedci NASA zmeni-
li zverokruh. Táto informácia je 
nepravdivá už len preto, že NA-
SA sama na Twitteri vyhlásila, že 
so zverokruhom nič nespravila 
(asi aj preto, že zverokruh a ho-
roskopy nepatria do sféry jej zá-
ujmu) a celý rozruch okolo toho 
je nezmysel. Keď sa už hovorí 
o vedcoch, treba podotknúť, že 
informácie kolujúce v médiách, 
sú vedecky dosť nekorektné. Po 
prvé, astronomické výpočty sa 
netýkajú astrológie. (Astrológia 
≠ astronómia.) Astrológia nie 
je veda, opiera sa najmä o vieru 
ľudí, že ich životy ovplyvňujú 
hviezdy, ktoré vidíme na oblohe. 
Z vedeckého hľadiska nemožno 
astrológiu považovať za vedu, 
pretože sa neriadi matematický-
mi a fyzikálnymi výpočtami, ale 
predpoveďami a akýmisi „skú-
senosťami“. Po druhé, uvádza 
sa, že NASA vymyslela nové 
znamenie, ktoré nazvala Hado-
nos. O súhvezdí Hadonos však 

astrológovia vedeli (čiže ho na 
oblohe dokázali vidieť) približne 
posledných 3 000 rokov. Baby-
lončania sa síce takisto venovali 
astrológii, no používali 12-me-
sačný kalendár. A tak sa približ-
ne 500 rokov pred naším leto-
počtom rozhodli Hadonosa zo 
Zodiaka (zverokruhu) vynechať. 
Hadonos padol za obeť aj preto, 
lebo mal nevýrazný tvar, ktorý 
tvorili slabo svietiace hviezdy, 
a tak bol na nebi ťažšie rozpo-
znateľný. NASA len poukázala 
na to, že aj Hadonos bol pôvodne 
v zverokruhu. Článok od NASA, 
na ktorý poukazovali médiá, bol 
napísaný v roku 2016 a výpočty 
o pozícii hviezd tohto ,,zname-
nia“ sú z roku 2011 – odvtedy sa 
aj tiahne história hoaxov o ,,no-
vom“ zverokruhu. Toto je dob-
rý príklad vzniku dezinformácií, 
s ktorými sa stretli už hádam 
všetci. Preto vždy, keď mienite 
niečo povedať alebo napísať pre 
verejnosť, overte si fakty. Aby 
nevznikol ďalší hoax.

Matúš Kordoš, 13 r.

Táto otázka sa týka ľudí na ce-
lom svete a je časovo neobme-
dzená, no v čase koronakrízy 
sa nás týka ešte viac. Môžem 
to potvrdiť aj ja, pretože s tým-
to problémom sa stretávam 
takmer každý deň – napríklad 
v robote mojej mamy, ktorá 
pracuje v obchode. Keď milo 

vyzve zákazníkov, aby si na-
sadili rúško a dodržiavali rozo-
stupy, niektorí sa tvária, akoby 
nič nepovedala alebo jej do-
konca vynadajú. Česť výnim-

kám. Sú, samozrejme, ľudia, 
ktorí vstúpia do predajne aj 
s rúškom a snažia sa dodržia-
vať pandemické opatrenia, aby 
sme sa všetci mohli vrátiť do 
normálneho života bez rúšok. 
Bohužiaľ, väčšina ľudí si to ale 
nevie (nechce) uvedomiť, aj 
keď v televízii každý deň pri-
búdajú nové prípady a niekedy 
aj úmrtia na COVID-19. Veľmi 
ma prekvapuje, že ľudia stále 
cestujú za hranice, i keď pek-
ná dovolenka sa dá zažiť aj na 
Slovensku plnom nádherných 
rekreačných oblastí. Riskujú 
svoje zdravie a aj svoju rodinu 
vystavujú riziku nákazy víru-
som. Je to sebectvo? Nevedo-
mosť? 
Pandémia nám nastavuje zr-
kadlo: Ako sa správame naprí-
klad k lekárom, zdravotným 
sestrám, predavačkám, k spo-
lucestujúcim v MHD a ďalším 
ľuďom, o ktorých vieme len to, 
že ich hodnota je rovnako vy-
soká ako tá naša? Alebo vari 
nie?

Anna Marinovová, 13 r.

IT workshop sme mali minulý pondelok 
a bol náučný a zaujímavý. Dozvedeli 
sme sa na ňom veľa informácií o tom, 
ako si môžeme chrániť naše súkromie, 
ako si vytvoriť správne a nezneužiteľné 
heslá, ako nenaletieť phishingu, prečo 
nie je rozumné pripájať sa na verejnú 
wifi  sieť, a mnoho ďalších užitočných 

informácií. Workshop pripravila, rov-
nako ako po minulé roky, spoločnosť 

DATALAN. Verím, že aj vďaka worksho-
pu som sa stala ešte zodpovednejšou 
v oblasti internetovej bezpečnosti. 
Hoci bol workshop kvôli koronakríze 
online a zúčastňovali sme sa na ňom 
z domu, považujem ho za rovnako zau-
jímavý, ako keď v predchádzajúcich ro-
koch prebiehal naživo.

Kristína Pastýrová, 14 r.

O Hadonose vieme už 3000 rokov, 
nevymyslela ho NASA

Prečo ľuďom chýba ľudskosť?

Mali sme aj IT workshop

Docentka Vladimíra Kurincová – Čavojo-
vá z Centra spoločenských a psychologic-
kých vied Slovenskej akadémie vied nám 
prednášala na tému ,,Prečo ľudia veria ho-
axom o vírusoch a čo sa stým dá urobiť?”. 
Ide o tému, ktorá je v ére plnej technoló-
gií každodennou záležitosťou týkajúcou sa 
miliárd ľudí po celom svete. 
Prednáška ma veľmi zaujala a vďaka nej 
som pochopila a aj sa pozrela na veľa ja-
vov a informácií z iného uhla pohľadu. 
Páčilo sa mi, že docentka Čavojová spo-
menula aj príbehy z minulosti, z ktorých 
jasne vyplývalo, že hoaxy sú tu s nami 

od nepamäti. Pri záverečnom zhrnutí ce-
lej prednášky nám prednášajúca kládla na 
srdce, aby sme sa na informácie zo sveta či 
z domova pozerali racionálne a s nadhľa-
dom. Dala nám za príklad postavu Spocka 
zo seriálu Star Trek. Dúfam, že aj mnohí 
ďalší ľudia na svete sa budú na veci, javy, 
informácie vedieť pozerať ako Spock – ra-
cionálne, s nadhľadom a s presvedčením, 
že na hľadanie pravdy treba vyvinúť úsilie. 
Môže to byť cesta ako sa vyhnúť šíreniu 
nezmyselných hoaxov, ktoré nám zbytoč-
ne narúšajú každodenný život.

Anna Marinovová, 13 r.

Prednáška: Prečo ľudia veria hoaxom 
o vírusoch a čo sa s tým dá urobiť?
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1. Masku primerane pritiahni k tvári.
2.  Vrchná čas masky má prekrývať 

aj nos.
3.  Spodná časť masky má prekrývať 

celú bradu až po krk.

1. 2.

3.
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GDPR je anglická skratka pre slov-
né spojenie General Data Protection 
Regulation – po slovensky Všeobec-
né nariadenie o ochrane osobných 
údajov. Ide o pomerne nový celoeu-
rópsky zákon, ktorý reguluje to, ako 
spoločnosti a iné organizácie ochra-
ňujú osobné informácie, ktoré zís-
kavajú o ľuďoch po celom svete na 
internete. Okrem iného GDPR zna-
mená, že organizácie, ktoré získa-
vajú osobné údaje, musia rešpekto-
vať naše súkromie, uchovávať naše 
prísne dôverné informácie v bezpečí 
a nesmú ich predávať iným ľuďom 
alebo ich využívať na veci, s ktorý-
mi sme nevyslovili súhlas. Spoloč-
nosti, ktoré tieto pravidlá porušia, 
môžu dostať veľmi vysoké pokuty 
alebo sa ich členovia môžu dostať 
na pár rokov do väzenia.

Anna Marinovová, 13 r.

Zvukové vlny spevákovho hlasu, kto-
ré môžeme počuť v celej kráse napríklad 
v opere, rozvibrujú vzduchové molekuly 
obklopujúce sklo. Každé sklo má pritom 
špecifi ckú frekvenciu, pri ktorej vibruje. 
Tento jav sa nazýva rezonancia. 
Aby sa sklo takýmto spôsobom rozbilo, 
muselo by mať mikroskopické chyby, kto-
ré by však museli byť dostatočne veľké na 
to, aby pod tlakom praskli a sklo rozbili. 
Pravdepodobnosť, že niekedy takéto sklo 
nájdeme, je však veľmi malá obzvlášť pre-
to, lebo praskliny sa nedajú vidieť na prvý 
pohľad. 
Okrem toho, nota (tón), ktorú by spevák 
spieval, by sa musela zhodovať s rezo-
nančnou frekvenciou skla. Spevák s takým 
silným rozsahom tónov sa ešte nenarodil 
alebo sa ešte neprihlásil do súťaže X Fac-
tor. 😊

Anna Marinovová, 13 r.

Väčšina vodičov MHD svoju prácu miluje – pre 
daktorých je to koníček, pre niektorých zábava a pre 
niektorých aj splnený detský sen. Bratislavskí vodi-
či vykonávajú svoju prácu priemerne 23,2 rokov, 
zväčša sú to veteráni starej ČSAD, nájdu sa však 
aj začiatočníci z Ukrajiny. Je veľa vecí, na ktoré sa 
sťažujú alebo by ich radi zmenili. Takmer všetci 
by najradšej zmenili správanie cestujúcich vrátanie 
spôsobu, akým sa informujú o svojich právach. 😊 
Vodičov MHD trápi aj stav ciest a správanie sa vo-
dičov osobných áut. S platom sú zväčša spokojní, 
ale radi by vymenili manažment podniku a hodno-
tenie práce. Ďalší zasa nie sú spokojní s údržbou 
vozov a vozovým parkom. Pohodlné sociálne zaria-
denia na konečných zastávkach či priestranná kli-
matizovaná kabínka a slušný plat však stále mno-
hých neláka. Vraj plat vôbec nie je taký vysoký, ako 
avizujú pri nábore. Pravda je taká, že vodiči majú 
nižší plat len zo začiatku a už po niekoľkých mesia-
coch sa dostávajú na pomerne slušnú úroveň.

Sébastien Maxim Ivan, 14 r.

Väčšina batérií je zložená 
z polovodičových elektród, 
napríklad lítium-iónové ba-
térie, alebo z kvapalných 
elektród. Pevné batérie majú 
pomerne veľkú kapacitu, no 
časom sú menej účinné a de-
gradujú. Kvapalné batérie sú 
účinnejšie v dodávaní ener-
gie, no dosť často nedosa-

hujú energetické 
požiadavky alebo 
potrebujú veľké 
zdroje na neustále 
zahrievanie a udr-
žiavanie elektród 
v kvapalnom sta-
ve. 
Vedci z Cockrell School of 
Engineering na Texaskej 

univerzite vyvinuli 
novú batériu, kto-
rá tieto požiadavky 
splní ľahko. Elek-
tródy môžu zostať 
kvapalné pri 20 stup-
ňoch Celzia, čo je 
najnižšia prevádz-
ková teplota batérie 

s tekutým kovom. Zmena je 
dosť značná, keďže doteraz 

museli byť batérie udržiava-
né na teplote okolo 240 stup-
ňov Celzia. Ako anóda fun-
guje v batérii zliatina sodíka 
a draslíka a ako katóda zase 
zliatina na báze gália. 
Batéria sa rýchlejšie nabíja, 
energiu dodáva efektívnejšie 
a má aj omnoho väčšiu kapa-
citu.

Michal Semko, 13 r.

(pokračovanie zo str.2)
Astronauti Bob Behnken a Doug Hur-
ley si po pristátí modulu na mori z ria-
diacej veže vypočuli tieto slová: ,,Vi-
tajte späť na planéte Zem a ďakujeme, 
že ste leteli so SpaceX.“ 
Celosvetový rozruch okolo tohto pri-
státia spočíva v tom, že ide o prvé pri-
státie na mori po 45 rokoch. Zároveň to 
bol prvý let americkej vesmírnej lode 
do vesmíru od ukončenia Amerického 

programu raketoplánov v roku 2011. 
Rýchlosť modulu pri návrate na Zem 
dosahovala 28 000 km/h. Teplota na 
povrchu modulu bola pri prelete at-
mosféry takisto vysoká – dosahova-
la 2 000 °C, čo malo za následok až 
6-minútové prerušenie spojenia medzi 
astronautmi a riadiacim strediskom. 
Napriek tomu astronauti zvládli svoj 
návrat na Zem s úsmevom na tvári.

Michal Semko, 13 r.

Vedci z RMIT univer-
zity v austrálskom Mel-
bourne zistili, že včely 
dokážu počítať. Sku-
pinu včiel vytrénovali 
pomocou farebne ozna-
čených tvarov tak, aby 
boli schopné vypočítať 
jednoduché príklady. 
Keď včely dostali za-
danie a dva výsledky 
(správny a nesprávny), 
vedeli vybrať správ-
ny výsledok s prav-
depodobnosťou 63,6 
– 72,1% , čo je oveľa 
viac, ako keby vyberali 
náhodne. 
Výsledky sú obzvlášť 
vzrušujúce, pretože pri 
matematike sa zapája 

dlhodobá, ale aj krátko-
dobá pamäť. Vedci teraz 
skúmajú, aký význam-
ný je vzťah medzi veľ-
kosťou mozgu a inteli-
genciou. Zdá sa totiž, 
že väčší mozog nemu-
sí vždy znamenať lep-
šie výsledky. No keďže 
mozog je stále ten naj-
záhadnejší orgán v te-
lách ľudí aj živočíchov, 
pred odborníkmi je ešte 
dlhá cesta. 😊
Anna Marinovová, 13 r.

Viete, čo je GDPR? Dokážu operní speváci 
rozbiť spevom sklo?

Práca vodiča MHD patrí 
k tým lepším

Vedci vyvinuli revolučnú batériu

Crew Dragon úspešne pristál 

Aj včely vedia počítať
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Knihy, hry, svet, tradície
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Kniha autorov 
Rodericka Gor-
dona a Briana 
Williamsa s náz-
vom Stratený 
svet v podzemí 
vznikla ešte v ro-
ku 2005. Vyšla 
až v roku 2007 
– vzápätí po tom, ako J. K. 
Rowlingová ukončila ságu 
o Harrym Potterovi. 
Vydavateľ The Chicken 
House veril, že v Strate-
nom svete našiel nového 
Harryho Pottera. Namiesto 
čarodejníckej paličky má 
14-ročný Will Burrovs rýľ, 
pomocou ktorého kope tu-

nely na okraji 
Londýna. Do ži-
vota mu vstúpia 
záhadné zmiz-
nutia, ktoré s ka-
marátom Ches-
terom vyšetrujú 
na vlastnú päsť. 
Objavia tajomný 

svet, ktorý je nebezpečný, 
drsný a nevyspytateľný. 
Čitateľ sa každú chvíľu 
bojí, či to hrdinovia preži-
jú a drží im palce, aby na-
šli cestu domov. Kniha má 
šesť pokračovaní a väčšina 
deja sa odohráva v podze-
mí.

Daniel Jursa, 13 r.

Plants vs Zombies Garden 
Warfare je hra, ktorá bola pô-
vodne vytvorená pre Xbox 
a Playstation. V súčasnosti 
už hru môžete hrať na hocija-
kom zariadení okrem mobilu 
a tabletu. Na začiatku hry sa 
môžete rozhodnúť, či chce-

te byť zombík alebo rastlina. 
Hra obsahuje rôzne herné mó-
dy ako napríklad ničenie zák-
ladní, dobíjanie pointov A, B, 
C.... Rastliny aj zombíci majú 
7 postáv. V hre si na každú po-
stavu môžete kúpiť oblečenie 
alebo oblečenie získate z card 
packov zombíkov či kvetín. Je 
tam aj niečo ako priestor, kde 
sú truhlice, no od tých truhlíc 
potrebujete kľúčik, ktorý mô-
žete získať až pri hre.

Daniel Jursa, 13 r.

Určite už väčšina z vás počula 
o ÚĽUVe. Je to ustanovizeň, ktorá 
sa zaoberá uchovaním tradičných 
slovenských remesiel. Vedomosti 
a skúsenosti o tom, ako čo robiť 
a vyrobiť, sa najlepšie uchováva-
jú tak, že si ich ľudia odovzdávajú 
z generácie na generáciu. Ideálne 
je, ak sa s rôznymi remeslami zo-
známia už deti. Aj preto ÚĽUV 
organizuje pre nás, mestské deti, 
denné tábory s názvom „Prázdni-
ny s remeslom“, ktoré sa konajú 
počas letných prázdnin v siedmich 
turnusoch. Tábor trvá 5 dní a de-
ti od 8 do 15 rokov si na ňom vy-
skúšajú tkanie kobercov, maľbu na 
sklo, drotárstvo, hrnčiarstvo a prá-
cu s hlinou, rezbárstvo, batikova-

nie a ešte niekoľko iných remesiel 
(nedá sa stihnúť všetko za 5 dní, 
ale také sú možnosti). Svoje vý-
robky si po konečnej výstave deti 
môžu odniesť domov. V „dielnič-
kách“ im inštruktori porozprávajú 
aj o histórii remesla a aké využi-
tie má dnes. Sám som absolvoval 
jeden turnus tábora a veľmi sa mi 
tam páčilo.

Matúš Kordoš, 13 r.

Posledný Brawl Stars upda-
te takmer zmenil pravidlá tejto 
počítačovej hry, lebo pridal is-
tú postavu.  Tá sa dá získať iba 
ak bol v Brawl pass dokončený 
level 30 a hláška Surge, level 
31. Autori do hry pridali aj no-
vý event Super city rampage, 
v ktorom traja hráči potrebujú 
poraziť dinosaura, ktorý chce 
zničiť mesto. V Trofy road sa 
dá získať boxy a iné veci až do 
50 000 trofejí. Nezabudnime 
ani na bonusovú postavu s mý-

tickou hodnotou menom Spro-
ut. Postava Sprout vznikla tak 
(podľa videa v hre), že sa Spike 
zlúčil s Nani. 

Daniel Jursa, 13 r.

Kam až sa Will Burovs prekope?

Možnosti hrať počítačovú hru sa ešte rozšírili

Prázdniny s remeslom

Hra Brawl Stars prešla updatom

Fo
to

: i
nt

er
ne

t
Fo

to
: i

nt
er

ne
t

Fo
to

: i
nt

er
ne

t
Fo

to
: i

nt
er

ne
t

Fo
to

: i
nt

er
ne

t

Dovolenka v Rajeckých Tep-
liciach v hoteli Spa Aphrodite 
bola úžasná a plná oddychu. 
História kúpeľov siaha až do 
14. storočia. Pravdaže, vtedy 
neboli na výber tri vonkajšie 
bazény – plavecký, rodinný 
a relaxačný, ani dva vnútorné 
bazény – minerálno-termálny 
a rehabilitačný v NATURAL 
SPA alebo v Tureckých kú-
peľoch. V bazénoch je liečivá 
minerálna voda. So službami 
aj so stravovaním som bola 
spokojná. Každý pondelok 
a stredu si hostia môžu zacvi-
čiť v bazéne s milou trénerkou 
napríklad vodnú zumbu. Lie-
čivá minerálna voda priazni-
vo pôsobí na celé telo, deto-

xikáciu a na metabolizmus. 
Ak k nim pridáte ešte pitné 
kúry, organizmus vám bude 
vďačný. Hostia, ktorí sa chcú 
ubytovať, si môžu vybrať 
z troch hotelov: Spa Aphrodi-
te, Spa Aphrodite Palace a Spa 
Aphrodite Royal Apartments. 
Pre tých, ktorí nechcú použiť 
GPS: Kúpele Rajecké Teplice 
sa nachádzajú neďaleko Žiliny 
v srdci pohoria Malá Fatra. 😊

Kristína Pastýrová, 14 r.

V čínskej provincii Xin-
jang žijú milióny ujgurských 
moslimov. Moslimovia však 
majú zakázané komunikovať 
so svojimi blízkymi za hrani-
cami, pričom za vymyslené 
alebo nepatrné pochybenia sa 
dostávajú do nápravných tá-
borov, o ktorých čínska vláda 
tvrdí, že ide o tábory na pre-
výchovu. 
V táboroch ich neraz mučia, 
aby sa priznali k absurdným 
zločinom, ktoré ani nemali 
možnosť spáchať. Ujgurom 
neraz nedovoľujú hovoriť 
rodným jazykom. Deti Ujgu-
rov berú do škôlok, v ktorých 
ich ,,vychovávajú“ na správ-
nych Číňanov napríklad tak, 
že sa musia denne učiť a re-
citovať čínske komunistické 

básne. Deti sa učia aj to, ako 
správne umývať dlážku, ako 
správne pracovať na štátnej 
farme, ako pracovať ako ba-
ník, ako správne variť, ako 
vedieť naspamäť celú ústa-
vu... 
Čína tieto tábory propaguje 
ako dobrovoľné učilištia pro-
ti terorizmu a pre lepší spô-
sob života, čo svetové huma-
nitárne organizácie označujú 
za absurdné.

Sébastien Maxim Ivan, 14 r. 

Dovolenka v jedinečných kúpeľoch
Čína utláča ujgurských moslimov



S cyklistikou sa vrátil aj náš Peter Sagan, no nie na Tour de Fran-
ce, ako to o takomto čase býva zvykom, ale na pretekoch Strade 
Bianche a Miláno - Turín. Prvé menované preteky najlepšie zvlá-
dol Belgičan Wout van Aert. Peter Sagan preteky nedokončil pre 
defekt na štrku. O čosi lepšie sa Saganovi darilo v pretekoch Mi-
láno - Turín, kde sa dostal do záverečného špurtu. V závere však 
došlo v pelotóne k hromadnému pádu, ktorý dávali niektorí od-
borníci za vinu práve Saganovi. Ten sa však kolízii vyhol a dostal 
sa tak medzi bojovníkov o medailu. V cieli však nakoniec obsadil 
„iba“ 4. miesto. Víťazom sa stal Francúz Arnaud Demare. Na pó-
diu ho doplnil Caleb Ewan a opäť aj Wout van Aert.

Michal Semko, 13 r.
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V nedeľu 2. 8. sa na anglickom okruhu 
Silverstone uskutočnila veľká cena F1. 
Kvôli pozitívnemu testu na koronavírus 
pretekára Racing Pointu, Mexičana Ser-

gia Péreza, sa do F1 vrátil Nemec Nico 
Hülkenberg. Bývalý pretekár mnohých 
tímov F1 (naposledy Renault) a víťaz 
pretekov Le Mans v roku 2015 je zná-
my tým, že v F1 napriek obrovskej kva-
lite nikdy nedosiahol na pódium. Keďže 
Racing Point má v tejto sezóne veľmi 
kvalitné auto, očakávania boli naozaj 
vysoké. V kvalifi kácií však Nico skončil 
trinásty, čo značne skrížilo jeho plány na 
pódium. Plány boli defi nitívne zničené 
v deň pretekov, keď pre technickú chybu 
na vozidle nemohol odštartovať. 
Hneď v prvom kole nastúpil na trať sa-
fety car, keď sa po kontakte Alexa Al-
bona a Kevina Magnussena skončili 
preteky pre monopost dánskeho jazdca. 

V 13. kole zlyhalo Danilovi Kvyatovi 
zavesenie predných kolies a na trať sa 
po druhýkrát dostal safety car. Holand-
ský pretekár Red Bullu Max Verstap-
pen zastavil niekoľko kôl pred koncom 
v boxoch, aby mal nové pneumatiky 
a aby si mohol privlastniť jeden bod za 
najrýchlejšie kolo pretekov. Práve tento 
moment stál Holanďana víťazstvo v pre-
tekoch napriek tomu, že Lewis Hamilton 
dostal v poslednom kole defekt. 
Verstappen dokázal zo straty cca 35 se-
kúnd urobiť v závere len 5 sekundové 
manko, no aj tak to nestačilo na Hamil-
tona, ktorý si aj na troch kolesách pri-
písal tretie víťazstvo v tejto sezóne a tí-
movému kolegovi Valtteriovi Bottasovi 
sa v celkovom hodnotení opäť vzdialil.

Michal Semko, 13 r.

Aj na troch kolesách sa dá 
vyhrať veľká cena

Cyklistika sa po koronapauze vrátila
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