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To my sa musíme prebrať!
Či chceme alebo nie, musíme
sa začať zaoberať ekológiou.
Pozrime sa na súčasný svet realisticky.
Celosvetové ľadovce sa topia.
V Tichom oceáne pláva ostrov
smetí vo veľkosti Francúzska.
Sibír je v plameňoch, momentálne horí zhruba 13 miliónov
hektárov lesa, čo predstavuje približne rozlohu Grécka.
Amazonské pralesy, ktoré, mimochodom, tvoria pľúca Zeme
a jedinečný biotop pre mnohé živočíchy, pomaly ale isto
mizne, pretože Brazília nechce
počuť volanie o pomoc ozývajúce sa zo zvyšku planéty.
Otepľovanie planéty spôsobuje
extrémne suchá a skleníkový

efekt. Mnohé zdroje nerastných surovín sa začínajú míňať. Možno už o pár rokov sa
začnú vojny o pitnú vodu.
Ľudia sú zaslepení peniazmi,
bohatstvom a majetkami a nevnímajú reálne problémy. Neviem, či ste už počuli o prísloví: Čo ste si navarili, to si aj
zjedzte. Lenže, kto „zje“ naše
problémy? Bohužiaľ, žiaden
zo súčasných najvážnejších
ekologických problémov sa
nezlepšuje.
Verte mi, nestačí prestať používať plastové slamky do nápojov a pridať si na Instagram
či facebook príspevok s hastagom ,,eco friendly“. Naša Zem
nie je nekonečným a nevyčer-

Editoriál

pateľným zdrojom látok, ktoré
potrebujeme pre život. To my
sa musíme prebrať, lebo už
zajtra môže byť neskoro.
Myslím si, že nie je riešením
hľadať ďalšiu planétu, ktorú

by sme mohli kolonizovať. Ak
si nevážime našu planétu, nevážili by sme si ani tú ďalšiu.
Jedinou šancou pre našu Zem
sú ľudia, organizácie, firmy,
spoločenstvá, štáty, ktoré nestrkajú hlavy do piesku, ani
nelamentujú, ale konajú. Triedenie odpadu, šetrenie vodou,
používanie
ekologickejších
dopravných prostriedkov, znižovanie emisií, šetrné správanie sa k prírode by sa malo
stať samozrejmosťou úplne pre
každého.
Všetci hovoria, že naša generácia je už posledná, ktorá s tým
ešte môže niečo spraviť. Nečakajme teda na ďalší dôkaz, už
ich máme dosť!
Andrea Sokolová, 13 r.

Toto číslo venujeme takmer celé klimatickej zmene, ktorou prechádza
naša planéta. Nechceme, aby bolo na záchranu ZEME neskoro,
a tak prosíme dospelých, aby nás v tom nenechali samých.
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Spravodajstvo, komentáre
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Poslednú
prednášku na tohtoročnej DUK máme
s docentom Radomírom Masarykom,
PhD., prorektorom
pre vonkajšie vzťahy UK v Bratislave.
Ešte predtým nám
však odpovedal na
5 otázok.
Prečo ste si vybrali prednášku s názvom
,,Prečo sú otázky začínajúce sa slovom
PREČO tie najťažšie?
Pôvodne som zvažoval tému „Prečo nemám rád otázky, ktoré sa začínajú slovom
prečo. 😊 Myslím si, že takéto otázky sú
najťažšie, pretože nie vždy existuje jedna
odpoveď. Mladí ľudia sa často pýtajú, prečo ľudia fajčia, prečo sa stávajú alkoholikmi, prečo sa prejedajú. Ale na to nie je jedna odpoveď Je to veľmi zložité a nedá sa
jednoducho odpovedať.
Robíte psychológiu dokopy s festivalom
Pohoda?
Pohoda je mojím koníčkom, mám ju miesto
hrania počítačových hier. Mám veľmi rád
koncerty a vždy som chcel vidieť, ako to
funguje ,,za oponou“. Umelci bývajú svojskí, často aj výbušní, niektorí sú nervózni
a psychológia mi pomáha upokojiť ich. Na
Pohodu napríklad prišli aj umelci z USA
a báli sa, či tu nie je vojna.
Čím vás upútala psychológia?
Zdalo sa mi, že sme na strednej škole nemali dobrých učiteľov, tak som sa rozhodol zmeniť to. Zaujímalo ma, ako sa ľudia
učia, ako sa správajú a tiež ma zaujímalo,
ako učiť deti, aby to bolo zábavnejšie a aby
sa aj niečo naučili.
Čo vás v detstve najviac zaujalo?
Tá otázka môže mať veľa odpovedí. Určite
sa mi páčili výlety do Tatier, turistika, aj to,
že sme veľa cestovali s rodičmi.
Sú otázky, ktoré sú ťažšie ako tie, čo sa
začínajú slovom prečo?
Áno, existujú otázky, pri ktorých si môže
človek síce vybrať jednu z dvoch možných
odpovedí, no zároveň vie, že tú druhú možnosť definitívne stratí.
Daniel Jursa, 11 r.
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Na predposlednej prednáške tohto ročníka DUK sme sa dozvedeli niečo viac
o baktériách a antibiotikách, ktoré baktérie ničia. Doktor Tim Clausen nám
vysvetlil, že ľudské bunky a baktérie
nie sú navzájom veľmi odlišné, preto
je ťažké zničiť baktérie bez toho, aby
sme ničili aj vlastné bunky. Taktiež vysvetľoval, ako funguje vylučovací systém v bunke a v baktérii. To znamená,
že ak ,,v izbe“ (v bunkách) neudržiavate poriadok, ste viac vystresovaní.
Stres je zlý teda aj pre bunky, aj pre
baktérie. Práve na tomto princípe sa
snažia vedci ako doktor Clausen vyvinúť antibiotiká. Žiaľ, baktérie sú čím

ďalej tým odolnejšie. Vedci sa však nevzdávajú a aj preto dúfam, že sa podarí
vyvinúť také antibiotiká, na ktoré budú
súčasné baktérie naozaj krátke. Prednáška sa mi veľmi páčila. Podľa mňa
túto ťažkú tému doktor Clausen vysvetlil tak, že ju pochopili aj tí menej
zdatní v molekulárnej biológii. 😊
Michal Semko, 12 r.

Naša anketa
Toto je naša posledná anketa v poslednom čísle Novín DUK 2019.
Celých deväť týždňov sme sa usilovali o to, aby ste mali čo čítať a aby
to bolo zaujímavé čítanie. Pravdaže, rátali sme aj s tým, že pre niekoho je zaujímavé to, pre iného zasa ono. Ak nás niečo mrzí, tak len
to, že niektoré deti si Noviny DUK
ani len neotvorili. Nemali tak možnosť zistiť, či sa v Novinách DUK
predsa len nenájdu témy, ktoré by

Greta sa plaví cez oceán
Bojovníčka za záchranu planéty Greta
Thunberg sa rozhodla, že na klimatický summit OSN do New Yorku nepôjde letecky (8 hodín) ale na plachetnici
(2 týždne). Aj letecká doprava sa totiž
podieľa na klimatickej zmene, ktorá sa
stále zrýchľuje.
Osemnásť metrov dlhá športová plachetnica Malizia je veľmi jednoduchá nemá toalety, sprchy ani postele. Energiu vyrábajú solárne panely a podvodné
turbíny. 16-ročná Greta necestuje sama, na lodi je jej otec,
kapitán lode B. Herrmann, do-

ich zaujali, poučili alebo pobavili.
Položili sme vám túto otázku:
Čítaš Noviny DUK?
1/ Áno, vždy: 48 detí
2/ Áno, občas čítam: 59
3/ Nie, nečítam: 41
4/ Čítajú moji rodičia a príbuzní: 33
5/ Čítam aj ja, aj rodičia a príbuzní: 42 detí
kumentarista N. Grossman a člen monackej kniežacej rodiny P. Casiraghi.
Najvyššia rýchlosť plavidla je 25 uzlov (46 km/h), no rátať treba aj s tým,
že poveternostné podmienky na mori sú náročné a môžu sa meniť veľmi
rýchlo. Posádka vyštartovala z prístavu Plymouth v Británii 14. augusta.
Samozrejme, viaceré médiá (aj v rukách nadnárodných korporácií, ktorých jediným cieľom je zisk) sú naladené nepriateľsky a tvrdia, že cesta cez
oceán na plachetnici vytvorí
viac emisií ako cesta lietadlom. Nevieme, no zatiaľ to
nik nedokázal, pričom o škodlivosti leteckého priemyslu
z hľadiska klimatickej zmeny
vieme už dlho. Čo na to všetko Greta? Nuž, pozornosť médií berie
ako príležitosť ešte viac upozorňovať
na zmenu klímy, ktorá sa už nedá zastierať nijakými trikmi.
Martin Poikáns, 14 r.
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Radomír Masaryk: Otázky
začínajúce sa slovom prečo,
sú ťažké

Prednáška: Prečo je stres
zlý aj pre baktérie?

Foto: internet

5 otázok pre

Poznáte bezobalové obchody?

traviny, ale chodíme do rôznych obchodov
a berieme ďalšie a ďalšie igelitky.) A to stále hovoríme len o igelitkách a zabúdame
na tenké mikroténové vrecúška na pečivo
či na naše školské desiaty.
Práve kvôli tomu, že každodenne používa-

Neviem ako vy, ale ja si stále
kladiem otázku, prečo sa znečisťujú rieky alebo ako sa začali znečisťovať rieky. Kto to
robí, a prečo? A vychádza mi
to tak, že to my, ľudia, sme začali znečisťovať svet a aj rieky.
Vôbec si však neuvedomujeme, že pri tom ničíme životné
prostredie, zabíjame zvieratá,
aj živočíchy. Mnohí ľudia si
zrejme neuvedomujú ani to, že
čoskoro zabijú aj sami seba. Iní
si to však všimli a snažia sa tomu zabrániť. Kdesi som čítal,

že dokonca aj kyslé dažde sú
lepšie než to, čo robí s prírodou človek. Som presvedčený,
že sa to musí zmeniť, lebo inak
neprežijeme.
Daniel Jursa, 11 r.

Foto: internet

Naftové elektrické autobusy

Ešte v roku 2018 v Bratislave
zaradili do premávky prvé 4
elektrobusy, dve osem metrové vozidlá SOR EBN 8 a dve
zo šestnástich kusov vozidiel
SOR NS 12 Electric. Ak hovoríme o pohodlí cestujúcich,
tieto vozidlá sú tie najlepšie
vo flotile DPB. Veľké plastové sedačky s pohodlnými poťahmi, najrýchlejšia wifi, USB
nabíjačky, moderné interiérové
transparenty, vysoká rýchlosť,

dojazd 160 kilometrov a najúčinnejšia klimatizácia! Ale dokáže takáto výbava minúť tak
málo energie, aby autobus skutočne prešiel 160 kilometrov
bez ,,dotankovania“ elektriny?
To, bohužiaľ, nie, takže kvôli
klimatizácii zabudovali pod sedačky spaľovací motor. Takto
to funguje aj v Košiciach, ale
v Žiline a Šali jazdia čisto elektrické autobusy s takmer takou
istou klimatizáciou, a nemajú
žiaden spaľovací motor! Ale
ani tí, ktorým záleží na planéte
a nepáči sa im bratislavské či
košické riešenie, sa nemusia
báť - naftový motor je veľký
ako motor kosačky na trávu. 😊
Sébastien Maxim Ivan, 13 r.

Stromami proti zmene klímy
Švajčiarski vedci podľa analýz satelitných snímok vypočítali, že na Zemi je
priestor s rozlohou 0,9 miliardy hektárov, kde by sa mohli vysadiť nové
stromy.

Menej mikroténových obalov,
viac textilných tašiek
Do plastových obalov zabalíme
temer všetko. No zamysleli sme
sa niekedy nad tým, aký to má
dopad na životné prostredie?
Prečo by sme mali vedome zabíjať živočíchy v moriach, oceánoch, riekach, jazerách, ale aj
na súši? Prečo nepoužívame
textilné vrecúška, ktoré stačí
len vyprať a používať ďalej?
Za textilnú tašku síce zaplatíme
viac než za ,,igelitku“, no môžeme ju používať dlhé roky. Stačí
ju oprať. Ak mnohých necháva ľahostajnými informácia, že
plasty zabíjajú živočíchy, nuž
vedzte, že aj ľudia konzumujú
vo vode a nápojoch mikročastice plastov, čím ohrozujú svoje

zdravie. Malé čiastočky plastov,
ktoré sa ďalej rozkladajú a stávajú sa súčasťou planktónu,
konzumujeme aj s morskými
živočíchmi, pre ktoré sú plasty
už ,,chlebom každodenným“.
Preto neznásobujme množstvo
plastov na planéte! Začať môžeme naozaj tým, že pri nákupoch budeme dôsledne používať textilné tašky. Budete šetriť
životné prostredie a ešte z toho
budete mať dobrý pocit.
Kristína Pastýrová, 13 r.
Foto: internet
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Aj vy patríte k znečisťovateľom?

jú ľudia na celom svete miliardy (áno, to
je to číslo s deviatimi nulami!) vrecúšok
a igelitiek, v Amerike vymysleli takzvaný
Zero Waste shop, čo v preklade znamená
bezodpadový obchod.
Princíp je v tom, že si donesiete vlastné
nádoby do obchodu a následne si môžete
do nádob nabrať napríklad cereálie, múku,
mlieko či saponáty. Takto jednoducho nevytvoríte žiadny odpad navyše. Podľa mňa
je to dobrý začiatok k lepšej budúcnosti
a krajšiemu životnému prostrediu pre nás
všetkých.
Andrea Sokolová, 13 r.

Aj viacnásobné odličovacie
tampóniky pomáhajú
Už ste určite aj u vás v kúpeľni videli odličovacie tampóniky. Používanie tampónikov je
každodenná rutina dievčat či
žien. Každý použitý odličovací tampónik však znamená
odpad čiže záťaž pre životné
prostredie. Tento problém sa
dá vyriešiť tak, že už nebudete

Poľnohospodársku pôdu ani fungovanie
miest by to neovplyvnilo. V dospelosti by
tieto stromy mohli pohltiť až 205 miliárd
ton uhlíka. Najvhodnejšie územia na zalesnenie sú v Rusku, USA, Kanade, Austrálii, Brazílii a Číne.

používať jednorazové vatové
tampóniky, ale použijete háčkované z bavlny. Dajú sa kúpiť prostredníctvom internetu,
ale ak máte maminu, ktorá dokáže háčkovať (ako tá moja),
tak bude vedieť uháčkovať aj
odličovací tampónik. Takéto
odličovacie tampóniky nie sú
jednorazové, stačí ich po použití zľahka preprať. (Len pozor, aby ste pri tom neminuli
priveľa vody. 😊)
Petra Bujdošová, 11 r.

Možno sa týmto výskumom inšpirovali
aj v Indii, pretože v auguste vysadili za
jediný deň 220 miliónov stromov. Stalo
sa tak v rámci kampane za lepšie životné
prostredie.
Martin Poikáns, 14 r.
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Určite všetci rodičia v každej domácnosti nakupujú zeleninu, ovocie, či pečivo. Je
veľmi jednoduché vojsť do supermarketu,
zobrať mikroténové vrecko a naložiť si
presne to, čo potrebujeme. Potom stačí už
len ísť k pokladni, zobrať si igelitku (veď
nebudeme nosiť náš nákup v rukách), zaplatiť a odísť.
Ak by sa to opakovalo denne, jeden človek by spotreboval za rok 365 igelitiek.
Bohužiaľ, realita je ešte horšia. Priemerný
Slovák minie za jeden rok 446 igelitových
tašiek. (Lebo veď nenakupujeme len po-

Foto: internet

Klimatická zmena je tu

Klimatická zmena je tu
Zemský povrch tvorí 71 % vody, no z toho len 2,5 % je sladkovodnej. Človek denne spotrebuje okolo 100 litrov vody,
ktorú vypije, použije na varenie
a umývanie. Denne ale spotrebujeme podstatne viac vody,
a to preto, lebo aj na výrobu
potravín, ktoré skonzumujeme,
je potrebná voda. Napríklad na
výrobu 1 kg kuracieho mäsa sa
spotrebuje 4 300 litrov vody. To
znamená, že pri spotrebe vody
musíme počítať aj vodu, ktorá
sa použije na vypestovanie potravy pre kurence, ale aj samot-

nú vodu, ktorú zvieratá vypijú
a pravdaže aj vodu, ktorú treba
na spracovanie kuracieho mäsa
do podoby, v akej ho kupujeme
v obchode.
Na výrobu rastlinnej potra-

vy sa použije podstatne menej
litrov vody. Napríklad na 1 kg
banánov treba 790 litrov vody,
porcia čaju si žiada 27 litrov
vody, 1 kg jabĺk potrebuje 822
litrov vody. A na 1 kg čokolády je potrebných 17 196 litrov
vody, čo zodpovedá napusteniu
záhradného bazéna! Najviac
pitnej vody sa nachádza v Brazílii a v Bajkalskom jazere.
Zaujímavosťou je, že v Afrike je hlboko pod zemou veľké množstvo pitnej vody, ale
je zložité sa k nej dostať. Afrika, Bangladéš, India a Tadžikistan sú krajiny, v ktorých je

Ako vám chutia mikroplasty?
Ľudia sa odpradávna snažili
pochopiť prírodu a prispôsobiť sa jej. Doba sa však
zmenila a namiesto toho, aby
sa ľudia naďalej usilovali pochopiť, ako príroda, jej zákony a zdroje fungujú, začali
vyžadovať, aby sa príroda
prispôsobila im. Stali sme sa
egoistami, a až priveľmi krutými. Koho v skutočnosti naozaj zaujíma, ako trpia zvieratá kvôli výrubu pralesov
a lesov? Koho zaujíma, koľ-

ko zvierat denne zahynie napríklaad v horiacich lesoch?
Koľko morských živočíchov
umrie udusených plastmi?
Alebo predsa len?
Nedávno verejnosťou otriaslo video, na ktorom ľudia
našli korytnačku, ktorá sa
dusila plastovou slamkou. Aj
keď sa niektoré plastové výrobky už zakázali, v moriach
a oceánoch sú ich milióny
ton. Vedci bijú na poplach,
pretože v stovkách uhynu-

Foto: internet

Palmový olej zabíja nielen
v prenesenom zmysle slova

Palmový olej používame vari všetci, je súčasťou mnohých
potravín, napríklad aj deťmi
obľúbenej Nutelly. Palmový
olej sa nachádza aj v mydlách,
holiacich penách a iných nepotravinárskych produktoch. Olej
sa získava z palmy olejnatej.
Kvôli rozširovaniu plantáží (pre
finančný zisk) sa rúbu či vypaľujú dažďové pralesy. Každú
hodinu takto zmiznú 3 km2 dažďových pralesov. Toto odlesňovanie prispieva ku klimatickým
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zmenám a do ovzdušia sa dostávajú veľké množstvá dymu.
Výroba tohto oleja však neškodí len nám ľuďom, ale najmä
zvieratám, ktoré prichádzajú o svoje prirodzené prostredie. Ohrozené sú orangutany,
tigre, divé mačky či nosorožce.
V džungliach zostávajú státisíce
zranených alebo mŕtvych zvierat. Pri výrube alebo vypaľovaní pralesov sa stávajú utekajúce
zvieratá ešte lepším terčom pre
pytliakov, ktorí ich lovia, zabíjajú, alebo predávajú.
Čo môžeme urobiť my, ktorí
žijeme ďaleko od plantáží palmy olejnatej? Je to jednoduché. Čítajme etikety a nekupujme akékoľvek produkty, ktoré
obsahujú palmový olej.
Laura Orsovicsová, 12 r.

tých vtákov alebo rýb sa našli plasty, ktoré tieto živočíchy nedokázali stráviť. Iný
príklad: teplota na Zemi sa
mení. Pri zmene teploty vody
v oceánoch sa pri niektorých
druhoch korytnačiek liahne
výrazne viac samičiek ako
samcov, čo môže smerovať

nedostatok pitnej vody. Prístup
k pitnej vode nemá v súčasnosti takmer miliarda (1 000
miliónov) ľudí, pričom denne
zomrie na svete 1 000 detí (!)
na následky chorôb spôsobených pitím kontaminovanej,
čiže špinavej, vody.
Voda je vzácna, a preto by sme
ju mali rozumne využívať. Napríklad namiesto kúpania sa
osprchujme, pri umývaní zubov vodu zastavme, na WC
použime dvojpolohový splachovač a prať dajme len vtedy,
ak naplníme celú práčku.
Hana Chrappová, 14 r.
k vyhynutiu týchto druhov.
A čo ľudia? Často si dajú na
obed rybu. Lenže ryba sa dlho živila mikroplastmi a ľudské telo ich nevie stráviť.
Môj návrh je, že aj keď sa
často hovorí, že musíme presvedčiť našich (a svetových)
politikov, aby brali vážne
klimatické zmeny, ktorých
sme svedkami, nečakajme
na nich. Začnime pomáhať
planéte v rámci svojich možností.
Filip Bochnička, 14 r.

Smutné mŕtve rieky, smutný svet
Sú krajiny, kde továrne aj domácnosti vypúšťajú svoj odpad
do riek. Rieky sú znečisťované
aj veľkým množstvom hnojív na
poliach. Takto postihnuté vodné
toky sú bez života a sú zdrojom
zápachu a baktérií. Na celom
svete je veľa takýchto riek, ale
najviac ich je v Ázii. Medzi najšpinavšie patria Ganga v Indii
a Buriganga v Bangladéši, kam
napríklad hádžu aj telá svojich
mŕtvych, ktorí celkom nezhoreli pri posmrtnej kremácii.
V riekach končia aj mŕtve kravy, ktoré sú v Indii posvätné a aj
chemický odpad z tovární.
Najznečistenejšou riekou Európy je Sarno nachádzajúca sa
v Taliansku. Je plná toxínov
z poľnohospodárstva a priemyslu. Nie je v nej takmer žiaden život. Aj na Slovensku má-

me najšpinavšiu rieku – Nitru.
Znečistila ju najmä ekologická
havária tepelnej elektrárne v roku 1965. Vtedy sa do nej dostalo veľké množstvo popolčeka,
v ktorom boli ťažké kovy ako
arzén, nikel, kobalt a ortuť. Napriek tomu, že od havárie prešli
desaťročia, ryby, ktoré v rieke
žijú, majú v telách ťažké kovy a nikto by ich nemal loviť
a jesť. Čo dodať? Rieky by mali
byť zdrojom života, nie smrti.
Lebo s poslednou živou riekou
zomrú aj poslední ľudia na tejto
planéte.
Hana Chrappová, 14 r.

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet

Voda nie je samozrejmosť

Poznáte Nikolaia?
Nikolai Burger, 12 r.:
Nikolai je chlapec, ktorý sa
zaujíma o všetko, čo sa deje okolo. A tak zvyčajne dlho diskutujeme - napríklad
o francúzskom kráľovi Ľudovítovi XIV. (1643 – 1715),
o hviezdach, o chemických
prvkoch, o krajinách a ľuďoch...

Poznáte Michala?
Michal Semko, 12 r.:
Je ťažké byť mladším bratom sestry, ktorá bola dlhé
roky v Novinách DUK za
hviezdu. Je to ťažké, no nie
pre Michala. Ide svojou cestou. Má rád šport a o chémii
vie veci, ktoré my ostatní len
matne tušíme. Veríme, že Michal bude raz vedcom.

Poznáte Lauru?
Laura Orsovicsová, 12 r.:
Laura si pôvodne netrúfla byť
redaktorkou. Keď si to rozmyslela, viacerými článkami
prekvapila. Ibaže článok o nacistovi Mengelem (robil pokusy na ľuďoch v koncentrákoch), bol taký dobrý, že sme
ho neuverejnili. Neuverili by
ste, že ho písalo dieťa.

Poznáte Andreu?
Andrea Sokolová, 13 r.:
Andrea je ďalší nováčik v tíme novinárov. Do redakcie
vstupovala pravdepodobne
s inými očakávaniami, no
nevzdala to a urobila dobre.
Andrea sa veľmi rýchlo učí
a má potenciál, ktorý by určite mala rozvíjať.

Foto: Peter Chvostek

Redaktori Novín DUK

Poznáte Petru?
Petra Bujdošová, 11 r.:
Petra pracuje v redakci už
tretí rok. Spočiatku to vyzeralo tak, že bude písať menej
a menej, no opak je pravdou
– Petra píše čoraz viac. A ešte aj pekne maľuje. Je
tvorivá a kreatívna.

Poznáte
nás?

Poznáte Daniela?

Daniel Jursa, 11 r.:
Daniel veľa cestuje
a zvedavo sa pozerá okolo
seba. Bližší aj vzdialenejší
svet pozná lepšie než niektorí dospelí. A pozor – Daniel
aj číta, čo je vec, ktorá
niektorým chlapcom
v jeho veku chýba.
Šiestich našich

kolegov – redaktorov ste mali možnosť
spoznať v predchádzajúcich číslach Novín
DUK.

Poznáte Paľa?

Paľo Droba, 13 r.:
Paľo býva na poradách
tichšie, než by sme si želali.
No ako povedal, pozorne počúva a učí sa. Trochu závidíme tým, ktorí budú pri tom,
keď Paľo prejaví svoje
schopnosti naplno.
Na viacerých sa
nedostalo. A tak sa
vám zvyšok redaktorov predstavuje takto
,,hromadne“ v posledPoznáte Kristínu?
nom čísle Novín
DUK.
Kristína
Patýrová,
13 r.:
Kristína je tichá, hĺbavá,
citlivá. Medzi redaktormi
Novín DUK je po prvýkrát.
Zásady a pravidlá písania
článkov jej netreba miliónkrát opakovať. Ak aj pochybí, usiluje sa chybu už viackrát neopakovať.
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Klimatická zmena je tu

Študenti a deti bojujú za ochranu
životného prostredia

skončiť do roku 2027. Zatvorenie baní a sociálne zabezpečenie baníkov, ktorí prídu o prácu,
bude stáť takmer 110 miliónov
eur. Budú to platiť nielen Hornonitrianske bane Prievidza, ale
výrazne prispeje aj štát, Európska únia, Európska investičná
banka a ďalší. Naskytá sa príležitosť viac vyrábať energiu
z obnoviteľných zdrojov (vietor, voda, slnečná energia) a zároveň ňou prestať plytvať.
Martin Poikáns, 14 r.

Najviac ohrozujú planétu - ľudia

Foto: internet

Je zarážajúce, ako človek svojou ľahostajnosťou a aroganciou dokáže zničiť niečo,
čo mu nepatrí, niečo, čo tu bolo dávno pred
ním. Ničí si jediné miesto na život - našu
planétu. Každý z nás po sebe zanecháva
ekologickú stopu, ktorú vieme vypočítať
z množstva a druhu spotrebovaného jedla,
vody, energie, materiálu, oblečenia a následného odpadu, ktorý sa pri tom vytvára.
Čím viac odpadu, tým väčšia ekologická
stopa. Čiže platí jednoduchá rovnica: väčší
konzumný život sa rovná väčšiemu množstvu odpadu a to znamená väčšiu záťaž pre
životné prostredie.
Úprimne - koľko vecí naozaj potrebujeme
a ako ich nakoniec dokážeme recyklovať,
aby bolo odpadu čo najmenej? Zmierniť
a zastaviť znečisťovanie planéty môžeme

aj tým, že podporíme domáci
trh, vymeníme
autá za MHD
a bicykle, znížime množstvo spotrebovanej elektriny, vody, mäsa a budeme recyklovať.
Ďalšou stopou, ktorú po sebe človek zanecháva, je uhlíková stopa. Sú to vlastne plyny (napr. oxid uhličitý, metán, oxid dusný),
ktoré sa dostávajú do ovzdušia pri výrobe
potravín, tovaru, elektrickej energie, pri preprave osôb a tovaru, ale aj pri obrovských
lesných požiaroch. Tieto plyny vytvárajú
v ovzduší skleníkový efekt a následne spôsobujú globálne otepľovanie. Sú firmy, ktoré úplne zbytočne produkujú oxid uhličitý
pri výrobe a dovoze rôznych tovarov. Na-

môžeme prispieť k zlepšeniu
životného prostredia aktívne
a prakticky? Napríklad tak, že
budeme správne a dôsledne separovať odpadky, že budeme
používať vlastné tašky v obchodoch, že vymeníme rodičovské auto za bicykel alebo
aspoň za MHD. Chráňme našu
Zem, veď je len jedna!
Laura Orsovicsová, 12 r.

príklad balený švajčiarsky horský vzduch,
ktorý sa vyváža do Thajska, alebo holandské mäso, ktoré sa spracúva v Taliansku, balí v Rakúsku a predáva vo Švajčiarsku.
Človek svojím odpadom znečisťuje povrch zeme, vzduch zamoruje skleníkovými
plynmi a vodu ničí chemikáliami a mikroplastmi. Tieto absurdity ma nútia zamyslieť sa nad tým, ako môžeme znížiť uhlíkovú stopu a snažiť sa uzdraviť planétu.
Pretože tá nám naozaj nepatrí. Žijú na nej
mnohé druhy vtákov, rýb, cicavcov a rastlín, ktoré človeka k svojmu životu vôbec
nepotrebujú. Človek ich však potrebuje.
Preto by si mal človek – teda my všetci uvedomiť, že podľa vedcov máme posledných pár desaťročí na záchranu planéty.
Náhradnú naozaj nemáme.
Hana Chrappová, 14 r.

Európa (a svet) musia mať budúcnosť

Uhlíková stopa je, keď...

Keby som mal opísať všetky nebezpečenstvá, ktoré
nám Európanom dnes hrozia, napísal by som celú
knihu. Nielen klimatické
zmeny, ktoré sa už prejavujú, sú dôkazom toho, ako
sa ľudská spoločnosť a jej
myslenie mení. Už teraz deti v školách spia
na laviciach, keď učiteľ hovorí o ekológii
a o tom, čo sa s našou planétou deje.
A existujú viaceré závažné témy, ktoré nám
v záchrane planéty môžu zabrániť alebo nás
spomaliť. Pritom kto by nechcel, aby sme
žili v čistom, krásnom prostredí, kde by boli všetci šťastní? Kto by nechcel dostatok
všetkého, čo je pre nás ľudí potrebné?
Toto sú základné otázky, ktoré by si mal

Termín uhlíková stopa znamená množstvo vypustených skleníkových plynov.
Môže sa týkať jednotlivca, výrobku alebo činnosti. Napríklad podľa toho, koľko
skleníkových plynov sa pri výrobe výrobku vypustí, sa určí jeho dopad na životné prostredie – čím menej, tým je výrobok pre životné prostredie lepší.
Aj každý z nás zanecháva uhlíkovú stopu.
Na internete sa dajú nájsť rôzne kalkulačky uhlíkovej stopy. Napríklad strava.
Najnižšiu stopu majú vegáni a najväčšiu
„mäsožravci“. Uhlíkovú stopu zanechávame aj pri cestovaní – životnému prostrediu najviac škodí letecká doprava. Preto je lepšie chodiť vlakom. A v meste nie
autom, ale MHD.
Martin Poikáns, 14 r.
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položiť každý z nás - i deti.
Chamtivosť, sebeckosť, peniaze, moc, rozdielne názory, predsudky či virtuálny
svet - to všetko prehlbuje
medzi ľuďmi priepasť, ktorá sa bude stále zväčšovať,
ak ľudia nezmenia svoje
správanie. Podľa mňa je totiž jedinou možnosťou spájať sa a spoločne, bez predsudkov voči okoliu kráčať cestou záchrany
planéty.
Žijeme v dobe, ktorá nás vyzýva, aby sme
začali vnímať planétu ako celok. Ak prijmeme túto výzvu "plačúcej matky", ktorá
sa skláňa nad svojimi deťmi, bude to dobré
rozhodnutie, malý krok na ceste za šťastím.
Michal Šimon Hradský, 14 r.

Foto: internet

Uhlie patrí medzi fosílne palivá. Nachádza sa pod zemským
povrchom, kde vznikalo milióny rokov rozkladom pravekých
rastlín a živočíchov. Aby sme
uhlie mohli spaľovať a získať
z neho energiu, musíme ho ťažiť. Tento zdroj energie je neobnoviteľný, čo znamená, že
raz vyťažené uhlie sa už neobnoví. Čo je dobre, pretože spaľovanie uhlia je kvôli emisiám
skleníkových plynov škodlivé
pre životné prostredie. Aj preto
slovenská vláda rozhodla o zatvorení baní na Hornej Nitre.
Ťažba hnedého uhlia by sa mala

Klimatické zmeny sa týkajú
všetkých. My sme ešte len deti,
ale aj my môžeme pomôcť našej planéte. Dobrým príkladom
je Švédka Greta Thunberg. Aj
u nás na Slovensku sa študenti stretávajú a snažia sa chrániť
planétu, pretože majú pocit, že
dospelí na Zem nemyslia a žijú na ekologický dlh. To znamená, že svojím životným štýlom prispievajú ku klimatickej
zmene, ktorej budeme čeliť
v budúcnosti my, deti. Cieľom
študentských protestov u nás je
najmä zastavenie ťažby a spaľovania uhlia a prechod na obnoviteľné zdroje. A ako ešte

Foto: internet

Foto: internet

Prečo potrebujeme
zatvoriť uhoľné bane
na Hornej Nitre

Sú autá poháňané elektrinou naozaj také ekologické?

emisiám počas ich používania, no pri ich
výrobe sú tieto emisie iba o trochu nižšie ako pri výrobe áut benzínových alebo
naftových. Zatiaľ to vyzerá tak, že naftou

Foto: internet

Skleníkový efekt je efekt, keď
sa teplo zo slnka, ktoré sa k nám
dostane, nemôže odraziť späť do
vesmíru kvôli tzv. skleníkovým
plynom. Skleníkové plyny sú najmä oxid uhličitý, metán a vodná
para. Tieto plyny spôsobujú teda
globálne otepľovanie.
Tieto plyny sa vo veľkom začali
produkovať po veľkej priemyselnej revolúcií, keď skoro všetky továrne a stroje produkovali
skleníkové plyny. Čo ale môžeme my, obyčajní ľudia a deti
spraviť pre ich obmedzenie?
Predovšetkým by sme mali šetriť elektrinu, čiže nesvietiť, keď
nepotrebujeme alebo nezapínať
elektroniku, keď netreba. Ak sa
potrebujeme presunúť z bodu
A do bodu B, tak hromadne. Najlepšie MHD či vlakmi. V aute

väčšinou sedí len jeden pasažier,
výnimočne dvaja, traja či štyria.
Autobus, ktorý má len o niečo
vyššiu spotrebu než auto, odvezie aj 30-krát toľko pasažierov,
čo hneď zníži množstvo emisií.
Ako sú na tom lietadlá? Na jedného pasažiera pri prelete Atlantického oceánu sa vyprodukuje 2,4 kg oxidu uhličitého. Pri
plne obsadenom lete, ktorý má
povedzme 200 pasažierov teda
vznikne 48 kg oxidu uhličitého
alebo aj 24 453 litrov tohto plynu.
A teraz si predstavte, že len z jediného veľkého medzinárodného
letiska denne odlietajú stovky plne vyťažených lietadiel.
A možno si ani neuvedomujete,
že pri spracovaní ropy, ktorej
produkty sa využívajú na výrobu
plastov, sa do ovzdušia vypúšťa
metán, či oxid uhličitý. Takže
menej plastov, menej výrobkov
z ropy, menej lietadiel, menej
vysvietených okien... všetkého
menej. Nech prežijeme.
Michal Semko, 12 r.

Plastožrút pojedá plasty
Znie to šialene a divne, že - „plastožrút“. Je to baktéria
(Ideonella sakaiensis), ktorá sa živí plastami druhu PET
(Polyetyléntereftalát). Objavili ju v recyklačnom stroji
v Japonsku v roku 2016.
Plast sa skladá z plastových polymérov (molekuly spojené uhlíkovými väzbami) a táto baktéria sa nimi živí
tak, že vytvára enzýmy, ktoré rozbíjajú tieto molekulové reťazce. Baktérie
plasty trávia tak, že
väčšie chemické časti
rozdelia a použijú ich
na budovanie vlastného tela. Ak by sme nahromadili plasty z celého sveta
na jedno miesto a vypustili by sme niekoľko miliónov
miliárd baktérií na takéto kopy, za niekoľko dní alebo
týždňov by sme mali veľa plastov rozložených alebo
z časti rozložených.
Bohužiaľ, sú tu dva problémy. Po prvé, nikomu sa ešte
nepodarilo dostať plasty z celého sveta na jedno miesto.
(Ktorý štát by pristal na to, aby sa stal kopou plastového
odpadu?) Po druhé, bolo by ťažké ,,vypestovať“ také
veľké množstvo vhodných baktérií. Vedci teda majú ešte kus cesty pred sebou, no času už nie je veľa.
Nikolai Burger, 12 r.

Ozónová diera je, keď...
Ozón je trojatómová molekula kyslíka (my
bežne dýchame dvojatómový kyslík). Sám
o sebe je to toxický, modrý, zapáchajúci
plyn. Napriek tomu ho potrebujeme pre život. Asi 50 km nad zemským povrchom sa
ozón hromadí do ozónovej vrstvy. Ozónová vrstva je pre nás dôležitá, lebo zabraňuje
škodlivému žiareniu zo slnka, aby preniklo na zem. Používaním halogenderivátov
uhľovodíkov známych pod názvom freóny sme však spôsobili tzv. ozónovú dieru.
Freóny sa v minulosti používali ako chla-

diace systémy v chladničkách aj v sprejových rozprašovačoch (dezodoranty, laky na
vlasy). Freóny už dávnejšie zakázali a nesmú sa používať, no ozónová diera tu po
nich zostala.
Diera sa síce nachádza najmä nad Antarktídou a Arktídou, no za posledné desaťro-

čia sa stenčila celosvetovo. Tenká ozónová
vrstva znamená napríklad väčší výskyt rakoviny kože, očného a šedého zákalu, ako
aj oslabenie imunitného systému. Vplyvom ultrafialového žiarenia, ktoré preniká
cez tenkú vrstvu ozónu, zaniká aj morský
planktón, ktorého nedostatok môže mať
nedozerné dôsledky pre život v oceánoch.
Dobrá správa je, že ozónová diera nad Arktídou a Antarktídou sa po malých krôčikoch zmenšuje. Tak teda dúfajme, že stihne
zmiznúť, kým ešte bude jestvovať ľudstvo.
Michal Semko, 12 r.
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Skleníkový efekt je, keď...

a benzínom poháňané autá spôsobujú životnému prostrediu viac škôd než elektromobily.
No energiu na pohon potrebujú aj elektromobily, však? Kde má teda elektromobil
,,výfuk“? V elektrárni. V elektrárni sa môže vyrábať elektrina rôznymi spôsobmi.
Ak sa vyrába z uhlia, znamená to, že do
ovzdušia sa dostávajú tony CO2. Pravdaže,
elektrina vyrobená vo vodných, veterných
či jadrových elektrárňach poškodzuje životné prostredie menej. Pri kúpe elektromobilov by sme teda mali myslieť aj na
tieto informácie. Hovorí sa tomu myslieť
v súvislostiach.
Nikolai Burger, 12 r.

Foto: internet

Elektromobily sú propagované ako „šetrné
k životnému prostrediu“ a „bez uhlíkovej
stopy“, ale je to naozaj tak? Odpoveď znie
áno, ale aj nie.
Áno preto, lebo samotné auto nevypúšťa
výfukové plyny, no výroba priemerného
auta produkuje od 2 po 17 metrických ton
CO2 (100 kWh batéria), alebo od 1 po 5
metrických ton CO2 (30 kWh batéria).
A komerčná výroba elektromobilu zvyšuje
túto hranicu od 15 do 70 %. Prečo?
Pretože elektromobily sú poháňané batériami a výroba batérií zvyšuje emisie. Zrozumiteľnejšie povedané - elektromobily
si získali srdce spoločnosti kvôli nižším

Foto: internet

Klimatická zmena je tu

Klimatická zmena je tu

k úvahám, že to, čo spadlo na
Zem, nebol meteorit ale vesmírna loď. A tak ľudia začali
takisto budovať vesmírnu loď,
ktorá by doletela až na Venušu

Domy na stromoch sú aj na Slovensku
Naši rodičia si pamätajú domy na stromoch skôr na hranie než na bývanie. V zahraničí je však čoraz populárnejšie
v takýchto domoch aj bývať.
Pre mnohých to znamená návrat k prírode.
Aj na Slovensku nájdeme podobné domy. Sú v Trenčianskych Tepliciach, vo Svätom
Juri a v Bratislave na Dlhých
Lúkach, Kačínskej doline, aj
v lese nad Studničkou pod
dubmi. Sú určené na rekreač-

né dovolenkové bývanie.
Domy sú vybavené posteľami, malými skrinkami, baterkami alebo sviečkami. Televízor či splachovací záchod

GENERÁLNY PARTNER DUK

tam nenájdete. Aj pre vodu si
musíte zájsť do studne alebo
k prameňu. Málo pohodlia,
no zato si môžete stavať bunkre, pozorovať zvieratá, ísť
na huby. Večer opekať slaninu

HLAVNÝ PARTNER DUK

Toľko sci-fi román Stanislawa
Lema, ktorý žil v rokoch 1921
– 2006. Problém je v tom, že
od podobného osudu skutočne
nie sme ďaleko a to neprešla
ešte ani štvrtina z tých 100 rokov, ktoré Lem predpovedal.
Nikolai Burger, 12 r.

Foto: internet

Sci-fi kniha Stanislawa Lema
Astronauti je veľmi dobrá, hoci
ju vydali už v roku 1956. Príbeh
sa začína v roku 1908, keď padol na územie dnešného Ruska
takzvaný Tunguzský boloid. Išlo o menší meteorit, no výbuch
to bol ohromujúci.
Po rokoch na tom území chceli
postaviť továreň. Pri stavbe sa
našiel kus materiálu, ktorý bol
taký tvrdý, že to zastavilo výkopové práce. Vedci sa usilovali zistiť, o akú látku ide a po
mnohých rokoch výskumu zistili, že ide o odkaz od iných
bytostí, čo automaticky viedlo

s úmyslom preskúmať ju.
Na túto náročnú misiu vybrali
piatich astronautov. Tí zistili,
že na Venuši bola civilizácia,
ktorá sa zničila sama, a to preto, lebo do ovzdušia vypúšťala oxid siričitý, oxid uhoľnatý
a oxid uhličitý, takže planéta
sa zahalila do plynného kabáta z oxidu siričitého a kyseliny
sírovej.
Bývalí obyvatelia Venuše boli najmä bojovníci, no aj konštruktéri najvyššej dokonalosti.
Pravdepodobne sa bili o to, kto
obsadí Zem. Na konci príbehu
hlavný hrdina povie, že osud
bytostí z Venuše postihne ľudstvo o 100 rokov.

a hovoriť si strašidelné príhody 😊. Počas búrky či silného
dažďa sa v takomto dome určite netreba zdržiavať, je to
nebezpečné. Na Slovensku
dostanete vždy aj kľúče k náhradnému ubytovaniu v prípade zlého počasia.
A čo na to príroda? Závisí to
od nás, ako sa v nej budeme
správať. Určite by nám nebola vďačná za hluk a odpadky.
Tak čo, trúfli by ste si na jednu noc v takom dome? 😊
Natália Vaľová, 11 r.
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