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Očkovať – áno či nie?
V súčasnosti sú ľudia chránení proti rôznym
infekčným ochoreniam vďaka povinnému
očkovaniu, ktoré je zavedené vo väčšine
vyspelého sveta. Práve zásluhou očkovania sú mnohé choroby, na ktoré kedysi najmä deti bežne umierali, na ústupe a mnohé
z nich už úplne vymizli. Na dnes už neexistujúce ochorenie, pravé kiahne, napríklad
panovníčke Márii Terézii zomreli tri deti.
V súvislosti s detskou obrnou ešte pred pol
storočím skončilo mnoho detí na invalidnom vozíku alebo so zdeformovanými končatinami. Vďaka očkovaniu aj toto ochorenie vymizlo. Dnes už existuje očkovanie aj
proti vírusu, ktorý spôsobuje rakovinu maternice. Napriek tomu niektorí rodičia odmietajú dať svoje deti zaočkovať. Odmietajú fakt, že svojím rozhodnutím ohrozujú
nielen vlastné, ale aj cudzie deti. Príklad?
Osýpky, choroba, ktorá vďaka povinnému

Editoriál

Foto: Peter Chvostek

očkovaniu z nášho územia takmer úplne
vymizla, sa znovu objavila na východe Slovenska práve pre pokles zaočkovania. Mnohí z odporcov očkovania si myslia, že rizika
neočkovať deti sa báť nemusia - veď dieťa
sa po liečbe uzdraví. To však neplatí vždy.

Priebeh ochorenia sa môže zhoršiť a liečba
môže výrazne narásť nielen časovo, ale aj
ﬁnančne. Najhoršie sú však možné trvalé
zdravotné následky, dokonca aj smrť, ktoré
sa nedajú vylúčiť. A prečo toľko ľudí vystavuje seba a svoju rodinu takému riziku?
Často za to môže málo pravdivých informácií o očkovaní. Mnoho ľudí preberá informácie z nedôveryhodných zdrojov a potom
popletene vyhlasujú, že existuje niečo ako
alternatívna pravda. V súvislosti s očkovaním však stačí počúvať lekárov – majú potrebné vedomosti a aj skúsenosti.
P.S. Na predchádzajúcej prednáške nám
profesor Ševčovič hovoril aj o tom, ako
matematici pomáhajú ľuďom. Vypočítali napríklad, že ak kvôli nezodpovednosti rodičov klesne celkové očkovanie detí
pod 95 %, hrozia epidémie. Áno, epidémiu
osýpok u nás už máme.
Viktor Závodský, 14 r.
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Spravodajstvo
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Odpovedá Dr. h. c.
prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc.,
rektor Vysokej
školy zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave,
Lekárska fakulta UK,
ktorý prednáša na
tému Prečo by sme
mali spoznávať svet.
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Na akú otázku ste hľadali odpoveď, keď ste boli
dieťa?
Ako sa vyhnúť domácim
prácam v piatok a sobotu
doobeda a oberaniu ovocia
v sobotu poobede.
Na akú otázku hľadáte
odpoveď dnes?
Ako čím skôr odísť z akademického prostredia na
Slovensku a uchytiť sa na
krátky zvyšok pozemského
putovania cez niektorý zahraničný projekt ako radový
obvodný lekár.
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Kiska a Zeman vláčikom
do Topoľčianok

prvorepublikový jarmok. Prezidenti plánujú ešte
ďalšie spoločné stretnutia, pričom na jar 2019
navštívi prezident Andrej Kiska Českú republiku posledný krát vo svojej funkcii.
Hana Chrappová, 13 r.

Epidémia osýpok sa šíri ďalej

nie dostalo z Veľkej Británie – priniesli ho traja
občania Slovenska, ktorí neboli zaočkovaní.
V dolnom Zemplíne diagnostikovali už 249 pacientov, z toho 122 prípadov je laboratórne potvrdených.
Toto vysoko nákazlivé ochorenie spôsobuje vírus, ktorý sa prenáša kvapôčkovou infekciou
(kýchanie, kašeľ). Prejavuje sa vysokou horúčkou a charakteristickými vyrážkami po celom
tele. Osýpky sú nebezpečné najmä preto, že môžu spôsobiť zápal pľúc, zápal centrálneho nervového systému, poruchy sluchu či ďalšie vážne
ochorenia, pri ktorých zlyhávajú všetky orgány.
Proti osýpkam sa dá bojovať jedine očkovaním.
Hana Chrappová, 13 r.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky sa stretli prezidenti oboch štátov – Andrej Kiska (SR) a Miloš Zeman (ČR).
Stretnutie začali v Hodoníne,
v rodisku prvého českoslovenFoto: internet
ského prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Položili kytice
k jeho soche a potom spoločne
odcestovali do Kaštieľa v Topoľčiankach (bývalé letné sídlo
prezidentov) vláčikom, ktorý ťahala parná lokomotíva. Pri príležitosti významného výročia
podpísali v kaštieli pamätné listy, navštívili Národný žrebčín, aj
Na východe Slovenska sa epidémia osýpok stále
rozširuje, pričom vírus sa začal šíriť už začiatkom mája tohto roku. Na Slovensko sa ochoreFoto: internet

Naša anketa
Niekto žije preto, aby zarábal peniaze (niekedy aj nezákonným spôsobom) a niekto zarába
peniaze, aby mohol slušne žiť. Aby sa rozvíjal, aby duchovne rástol, aby robil dobré veci pre seba, pre druhých, aj pre našu planétu.
Opýtali sme sa 162 z vás:
Sú pre teba peniaze najdôležitejšou

hodnotou v živote?
a/ Áno: 17 detí
b/ Nie: 145 detí

Foto: internet

Otázka pre

Detské ihriská Žihadielko pribúdajú
Potravinový reťazec LIDL vybudoval v rokoch 2016 a 2017
v rôznych mestách na Slovensku dvadsať detských ihrísk. Urobil tak v súlade so svojou ﬁlozoﬁou, v ktorej sa usiluje meniť
veci k lepšiemu. Heslom LIDL-u totiž je: ,,Na ceste k lepšiemu
zajtrajšku“.
Aj tento rok sa veľa miest zapojilo do súťaže o ihrisko Žihadielko. Mestá, ktoré majú o projekt záujem, súťažia od tohto roku
nie v štyroch, ale v piatich kategóriách, čo okrem iného znamená,
že sa môžu zapojiť aj veľké mestá, ktoré už ihrisko Žihadielko
vyhrali. V roku 2018 vybuduje LIDL ihrisko Žihadielko v týchto
mestách : Levoča, Poprad, Brezno, Rimavská sobota, Senica, Komárno, Senec, Bernolákovo, Štúrovo, a Trnava.
-red.-, Petra Bujdošová, 10 r.

Názory, komentáre

Kto uveril, že 2 + 2 = 5?
Na prednášku profesora Daniela Ševčoviča som sa veľmi tešil. Predpokladal som,
že v prednáške sa dozvieme niečo o iných
číselných sústavách, napríklad o takej,
v ktorej 2 + 2 = 5. Prednáška však bola o tom, ako sa aj matematici môžu pomýliť a prečo to nesmú robiť. Na úvod
prednášky sme sa dozvedeli, že rovnica
2 + 2 = 4 sa používala už v 16. storočí ako
znak zjavnej pravdy, o ktorej nemusíme
pochybovať.
Profesor Daniel Ševčovič nám vysvetlil,
čo sú to geometrické rady a na príkladoch

ukázal, ako jednoducho sa dá pri sčítavaní
geometrického radu pomýliť. Stačí urobiť
malú chybu pri operáciách s geometrickým radom a je možné odvodiť aj rovnicu
tak jasne nesprávnu ako 2 + 2 = 5. Prednáška bola obohatená o matematické zaujímavosti z histórie, ako bol príbeh o pretekoch
Achilla a korytnačky.
Na záver sme zistili, že matematika je rigorózna, teda presná disciplína a nemôžu
v nej platiť dve protirečiace tvrdenia. Každé tvrdenie v matematike môže len platiť
alebo neplatiť, nie je žiadna iná možnosť.
Viktor Závodský, 14 r.

Žurnalistika nie je len o písaní
Na to, aby sme sa každý deň mohli dozvedieť, čo sa deje doma i vo svete a či politici
spravujú svoje štáty tak, aby sa v nich ľuďom žilo dobre, slúžia médiá - noviny, tlačové agentúry, aj televízne a webové spravodajstvo. Som preto rada, že niektorým z nás,
redaktorov Novín DUK, sa podarilo navštíviť redakciu denníka SME. So šéfredaktorkou Beatou Balogovou sme sa rozprávali aj o tom, že práca
novinárov je naozaj ťažká. Za písaním článkov sa totiž skrývajú hodiny, týždne, v niektorých prípadoch dokonca i mesiace
telefonovania, pýtania sa, cestovania – jednoducho povedané
overovanie faktov.
Komplikované je to aj s anonymnými tipmi. Do veľkých denníkov ako napríklad SME ich chodí denne i niekoľko desiatok,

Hudba a jej vplyv na človeka
To, že hudba dokáže vplývať na človeka rôznymi spôsobmi, je
známe. Prečo to tak je? Podľa môjho názoru sa mozog pri počúvaní hudby sústredí práve na melódiu hudby, pričom sa stane, že
nevnímame okolie
Foto: internet
tak, ako by sme mali. Ide najmä o počúvanie hudby cez slúchadlá. V autobuse
si niektorí z nás ani
nevšimnú, že nastúpila staršia osoba či
tehotná žena a - väčšinou jej neuvoľníme miesto. Aj mňa hudba
ovplyvňuje - niekedy pozitívne, niekedy negatívne. Počúvať môžeme pop, folk, džez, rock, metal alebo klasickú hudbu či mnohé
ďalšie smery. Podľa mňa každý štýl hudby dokáže ovplyvniť nielen myslenie, ale aj správanie človeka. Najčastejšie je to uzavretie sa do seba, izolácia, zmena komunikácie, ale aj agresívnejšie
správanie. Z obľúbeného hudobného štýlu by sa preto nemal stať
návyk, no nemal by byť pre nás ani niečím, čomu by sme sa mali
vyhýbať. To vôbec nie, no pokiaľ nie sme sami, je potrebné, aby
sme boli pri počúvaní všímavejší voči okoliu. Hudba je naozaj
jeden z najväčších darov, no pri jej počúvaní nemusíme nad sebou strácať kontrolu. 😊 Hudba by nás totiž mala spájať a zároveň
umožniť otvárať sa jeden pre druhého.
Michal Šimon Hradský, 13 r.

Foto: Peter Chvostek

pričom väčšina je falošná. Správny redaktor však nemôže považovať informáciu za pravdivú len preto, lebo mu prišla
emailom alebo si ju prečítal na internete.
Overovanie faktov je zložitý proces a ak
na jeho konci novinár zistí, že informácie, ku ktorým sa dostal, sú falošné, jeho
Foto: redakcia
celodenná alebo aj dlhšie trvajúca práca,
bola vlastne zbytočná.
Netreba zabúdať ani na to, že nie každému sa páči to, čo novinár napíše a uverejní. Reakciou na napísaný článok môžu byť
urážlivé aj výhražné emaily, či dokonca súdne spory. Denník
SME dostáva denne aj 200 negatívnych emailov. Takže na prekonanie skrytej aj otvorenej nenávisti musí mať redaktor v sebe poriadnu dávku odvahy a odhodlania informovať pravdivo.
Anna Semková, 14 r.

Bitcoin – rýchly spôsob ako zbohatnúť,
alebo len hazard?

Minulý rok sa vďaka obrovskému nárastu ceny bitcoinu dostali
kryptomeny do povedomia väčšiny ľudí. Mnohí ich považujú za
rýchly spôsob, ako nadobudnúť bohatstvo. Veľa bežných ľudí sa
rozhodlo nakúpiť bitcoin s vidinou veľkého zisku, keďže v priebehu
roka 2017 jeho cena výrazne stúpla a koncom roka 2017 stál jeden
bitcoin viac ako 10 000 eur. Pre porovnanie, začiatkom roka 2016
bola cena za jeden bitcoin menej ako 500 eur. Ľudia teda bitcoin
kupovali a dúfali, že jeho cena výrazne porastie ako dovtedy. Tento
rok však bitcoin začal klesať a v momente písania tohto článku mal
hodnotu okolo 5 300 eur. Je to teda naozaj spôsob ako rýchlo zbohatnúť? Zdá sa, že to nie je práve najšťastnejšia investícia. Je možné, že koncom roka
2017 dosiahol bitcoin svoj vrchol
a už nikdy takú
hodnotu nenadobudne. Možné je
však aj to, že jeho
Foto: internet
hodnota začne zase stúpať a výrazne
presiahne najvyššiu hodnotu, akú mal. Obchodovanie s bitcoinom
je veľmi neisté a ak nie je investor dostatočne skúsený, aby vedel
zmenu ceny predpovedať, je to len obyčajný hazard.
Viktor Závodský, 14 r.
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Zaujímavosti

Nekúpite Eiffelovku?
Najčastejší suvenír z Paríža je Eiffelova
veža. Samozrejme, ako prívesok na kľúče
alebo čosi podobné. Eiffelova veža je totiž nepredajná. Aj keď pokusy predať ju,
tu už boli.
Viktor Lustig pochádzal z českého mesta
Hostinné a bol to veľmi vynaliezavý profesionálny podvodník. Napríklad vymyslel
a predával falošný stroj na tlačenie peňazí. No a podarilo sa mu predať aj Eiffelovu vežu. Vežu uviedli do prevádzky v Paríži v roku
1889. Jej autor, architekt Gustave Eiffel mal na ňu povolenie na 20
rokov a v roku 1909 mali vežu zbúrať. Napokon sa tak, našťastie, nestalo. Veža sa totiž stala výnosnou turistickou atrakciou, aj keď problémy s jej údržbou pretrvávali. Lustig, ktorý si na túto tému prečítal
v roku 1925 článok v novinách, sa rozhodol konať. Vďaka falošným
dokumentom pozval ako zástupca generálneho riaditeľa Ministerstva pôšt a telegrafov šesť obchodníkov s kovovým odpadom na

pracovné stretnutie. Oznámil im, že mesto
si už Eiffelovu vežu nemôže dovoliť, nátery sú veľmi drahé, chce ju predať do šrotu
a on bol poverený, aby na to vybral ﬁrmu.
Požiadal ich o diskrétnosť, lebo ide o záležitosť, ktorú treba utajiť pred verejnosťou.
Obchodníci mu predložili svoje ponuky
a on vybral najdôverčivejšieho z nich – André Poissona, ktorý ponúkol 200 000 frankov. Lustig si od neho ešte vypýtal úplatok 50 000 frankov a tľapli si.
Lustig aj s peniazmi rýchle utiekol do Rakúska. Obchodník Poisson
sa tak hanbil, že prípad ani nenahlásil.
Viktor Lustig sa Eiffelovu vežu pokúsil predať ešte raz, ale nová
obeť ho udala na polícii. A tak utiekol do Ameriky, kde sa venoval hlavne falšovaniu peňazí. Zomrel vo väzení Alcatraz. Český
fotograf a režisér Adolf Zika pripravuje v súčasnosti o Lustigovi
hraný dokument.
Martin Poikáns, 13 r.
Foto: internet

Foto: internet

Sú dva spôsoby, ako zarobiť milión eur.
Buď predáte jednu vec za 1 000 000 €,
alebo milión vecí za 1 €. 😊
K druhému spôsobu sa približujú produkty s názvom Pet Rocks. Americký
podnikateľ Gary Dahl sa vraj s kamarátmi v krčme rozprával, aké starosti sú
s domácimi miláčikmi. Dahl žartoval,
že dokonalým „zvieratkom“ by teda
bol kameň. A začal predávať kamene
ako domácich miláčikov!!! Napísal aj
32-stranový manuál, ako sa o kamene
starať a ako ich trénovať. Spomína napr.,
že príkazy „sadni“ či „zostaň“ si osvoja
veľmi ľahko, príkaz na útok zvládnu
s pomocou svojho pána, no príkazy ako
„podaj labku“ ostávajú bez odozvy. 😊
Pet Rocks sa predávali v balíkoch, ktoré mali dýchacie otvory a boli vystlané
slamou (aby si kamene náhodou ne-

Zaujímavý, aj čudný svet,
III. časť
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Vedci vyvinuli kovový vodík
Slovné spojenie ,,kovový vodík“ nám už len
z princípu nedáva žiadny zmysel, no toto
,,sci-ﬁ“ slovné spojenie sa už stalo realitou.
Možnosť získať vodík s kovovými vlastnosťami (lesk, tepelná a elektrická vodivosť) opísali už v roku 1935 fyzici E. Wigner a H. B. Huntington. Podľa ich výpočtov
by vodík začal vykazovať kovové vlastnosti pri tlaku 25 gigapascalov, čo je približne 25 miliónkrát väčší tlak ako je bežný

Foto: internet

Mars. O planéte, ktorú vedci považovali
za kompletne vysušenú, teraz zisťujú, že na
nej tečúca voda predsa len je. Je však ukrytá
pod tzv. polárnou čiapkou, čo je v tomto prípade 1,5 km hrubý ľad. Uviedol to vedúci
výskumu profesor Roberto Orosei z talianskeho Národného inštitútu pre astronómiu.
Vodu odhalil radar Marsis na palube európskej družice Mars Express.
Západné pobrežie Ameriky. Hrozí mu
čoraz väčšie nebezpečenstvo zemetrasení, ktoré by mohli celú oblasť kompletne
zdevastovať. Naposledy 24.7. bola zaznamenaná skupina zemetrasení 126 míľ od
pobrežia a 6 míľ pod hladinou mora so silou od 2,8 po 5,6 stupňov na Richterovej
stupnici. Ak by bolo zemetrasenie silnejšie
alebo bližšie pri pobreží, mohlo by spôsobiť tsunami a zničiť väčšinu infraštruktúry
na pobreží.
Aktualizácie s ,,rozumom“. Stane sa, že
ste pri počítači, na niečom pracujete a zrazu sa začne spúšťať nejaká aktualizácia?
Používateľom Windows-u 10 sa to zvyklo
stávať veľmi často. A tak Microsoft začal
vyvíjať novú technológiu, ktorá by predpovedala, či ste si od kompu len na chvíľu odskočili, alebo už za ním nebudete pracovať.
William Gevorg Urban, 13 r.

Foto: internet

Podnikateľský nápad storočia? Pet Rocks

ublížili). Najlepšie na tom všetkom je,
že Dahlova ﬁrma predala viac ako 1,5
milióna kusov po 4 doláre a Dahl sa tak
stal milionárom. Záujem o domácich
miláčikov z kameňov postupne opadol,
ale vraj už je zasa na vzostupe.
Napadá mi len jedna otázka: Prečo sú
ľudia ochotní kúpiť si ,,šuter„ za 4 doláre, a jednoducho si nezoberú nejaký
spred domu?
Michal Drábek, 14 r.
atmosférický tlak. O 33 rokov neskôr fyzik
N. Ashcroft dokázal, že vodík s kovovými
vlastnosťami môže byť supravodič (vodič
elektriny s takým malým elektrickým odporom, že ho nevieme zmerať) už pri izbovej
teplote. Vo februári roku 2017 sa vedcom
podarilo vyrobiť prvú vzorku kovového vodíka, ale bol na to potrebný tlak až 495 gigapascalov. Vedci z Harvardskej univerzity
stlačili vodík pomocou dvoch naleštených
diamantov potretých tenkou vrstvou oxidu
hlinitého, aby sa vodík nedostal do štruktúry diamantu, lebo diamant by sa rozpadol.
Takto vedci vytvorili druhý najvzácnejší
materiál sveta, pretože kovového vodíka je
na svete len 0,05mg. 😊
Michal Semko, 11 r.

Kultúra, cestovanie

V Sarajeve, hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, sa v roku 1914
odohrala udalosť, ktorá odštartovala Prvú svetovú vojnu. Bol ňou
atentát na Františka Ferdinanda, následníka Rakúsko-Uhorského trónu a jeho manželku Žoﬁu. Atentát spáchal Gavrilo Princip, srbský
anarchista a príslušník Čiernej ruky. Išlo o organizáciu, ktorej cieľom
bolo zjednotenie Srbov. František Ferdinand prišiel do Sarajeva na
návštevu a pôvodný plán atentátnikov bol zavraždiť ho v aute pomocou výbušniny. Výbušnina však minula cieľ, zato však zranila ľudí,
ktorí budúceho cisára na uliciach Sarajeva vítali. František sa rozhodol navštíviť zranených v nemocnici. Vodič auta sa vydal k hotelu,
kde boli jeho kráľovské milosti ubytované. Keď si uvedomil chybu,
začal cúvať, čím sa opäť
priblížil k neúspešnému
atentátnikovi. Gavrilo
Princip atentát dokončil, čím de facto rozpútal Prvú svetovú vojnu.
Sarajevo však zažilo
ešte ďalšiu vojnu, a to
v rokoch 1991 – 1995,
počas ktorej mesto obliehali srbskí vojaci. Veľa z miestnych obyvateľov má na toto obdobie
tragické spomienky, veď v bratovražednej vojne zahynulo viac než
100 tisíc ľudí, z toho len v Sarajeve okolo 12 000.
Viktor Závodský, 14 r.

Letný športový tábor
sa mi páči

Volajú ho Summer sport camp a ide
o športový tábor pre deti do 15 rokov. Zažil som v ňom veľa zábavy, no aj námahy.
Prvá časť, na ktorej som sa zúčastnil, sa
koná vo Vrátnej doline v hoteli Pod Sokolím. Vedie k nemu dosť strmá cesta,
ktorú sme museli prebehnúť každé ráno
na rozcvičke. Aj cyklistiky bolo dosť.
Bicyklovali sme najmä v teréne. Vedúci nám spravili crossovú dráhu, kde sme
mali napríklad prechádzať cez hlboké ryhy po žeriave alebo cez pomerne hrubé
polená. Pri každom výlete bolo potrebné

Brandon Mull: Fablehaven
- Východ Večernice

Pokračovanie úspešnej série Fablehaven od spisovateľa Brandona Mulla vracia na scénu Kendru a Setha.
Na konci školského roka sa opäť vydávajú do Čarolesa, ktorý spravujú ich starí
rodičia. Starý otec Sorenson
pozve aj troch odborníkov –
majstra na magické odvary
Tanua, zberateľa čarovných
predmetov Coultera a lovkyňu mystických bytostí Vanessu. Dúfa, že s ich pomocou
ochráni rezerváciu pred Spoločenstvom Večernice, prastarou
organizáciou, ktorej členovia
chcú ukradnúť ukrytý artefakt
s nesmiernou mocou. Problém
je, že zradcom je práve jeden
z odborníkov. Hrozí, že ak sa artefakt dostane do nesprávnych rúk, môže spôsobiť zánik iných rezervácií,
dokonca aj celého sveta.
Podarí sa deťom odhaliť zradcu a získať artefakt z Čarolesa skôr, ako Spoločenstvu Večernice?
Karolína Toporová, 14 r.

zísť a vyšliapať na bicykli strmú asfaltovú cestu alebo menej strmé, no o to viacej
hrboľaté lúky. Zvládli sme aj raft na rieke
Orave a urobili sme si výlet do Jánošíkových die, čo je sústava tiesňav a kaňonov
v Malej Fatre. Aby sme si užili aj skutočný oddych, navštívili sme aquapark,
v ktorom – na moje prekvapenie – nebolo povinné plávať v plaveckom bazéne. Bazén nám priam zakázali, mali sme
sa držať v oddychovej a zábavnej zóne.
(Plavecký bazén nebol úplne zakázaný, ale komu by sa tam chcelo, keď boli
k dispozícii aquaparkové atrakcie?) Nech
vás teda neodradí opis aktivít zo začiatku

So školou v Edinburgu, Londýne, aj Paríži
Nádhernú krajinu Škótska, Anglicka a ešte o čosi viac sme mali možnosť vidieť s našou školou. Koncom školského roka sme
sa vybrali na poznávací a študijný jazykový pobyt. Krásne chvíle
sme zažili už v holandskom Amsterdame. Pozreli sme si múzeum
Vincenta van Gogha - fauvistu, expresionistu aj postimpresionistu v jednom, plavili sme
sa loďou po kanáli Amstel a prešli sme sa ulicami
mesta. Neskôr sme cestovali trajektom do anglického New Castle a odtiaľ
smerovali naše kroky do
Foto: internet
Edinburgu. Chodili sme

článku, všetky som bez väčších problémov zvládol aj ja, a to nie som športovo
zdatný jedinec. Poteším sa, ak tam na budúci rok stretnem človeka, ktorý sa bude
môcť popýšiť, že bol na DUK 2018.
Matúš Kordoš, 11 r.

Foto: Marek Hajkovský

do školy, čo nás príliš netešilo, ale po škole sme mali vždy naplánovaný výlet. Väčšinou to bol hrad alebo historická kultúrna pamiatka - Edinburg castle, Wallice monument a mnohé ďalšie. Po
mnohých zážitkoch sme cestovali do Londýna, kde sa mi páčilo
najviac. Navštívili sme London Bridge, Tower Bridge (na obrázku), London Eye, Buckinghamský palác, Trafalgar square a ďalšie pamätihodnosti. Potom sme sa trajektom preplavili
do Francúzska, aby sme spoznali hlavné mesto Paríž.
Krásna bola prehliadka zámku vo Versailles s jeho nádhernými záhradami a fontánami. O zážitkoch z tohto
školského pobytu by som mohol písať ešte veľmi veľa, ale musím rešpektovať, že v našich Novinách DUK
chcú publikovať aj ďalší redaktori. 😊
Michal Hradský, 13 r.
strana 5

Foto: internet

Foto: internet

Sarajevo – mesto, kde sa začala
Prvá svetová vojna

Šport

Foto: internet

Futbalové prestupy leta 2018

Trnava v predkole Ligy majstrov
Aktuálny majster Slovenska, futbalový klub Spartak Trnava,
si zahrá v treťom predkole Ligy majstrov. V prvom predkole totiž Trnavčania vyradili majstra Bosny a Hercegoviny Zrijnski Mostar, nad ktorým vyhrali na domácom ihrisku 1:0
a v Mostare remizovali 1:1. Napriek prehre v odvete na vlastnom štadióne s Légiou Varšava 0:1, Trnava postúpila ďalej,
keďže vo Varšave vyhrala 2:0. Tento výsledok posunul klub
do tretieho predkola Ligy majstrov, v ktorom sa stretne s Crvenou zvezdou Belehrad. Poliaci po prehre vo Varšave prišli
o 480-tisíc eur, keďže odmenu si odnáša postupujúci Spartak
Trnava.
V Lige majstrov teda nejde iba o titul majstra, ale aj o slušné
peniaze, ktoré má šancu získať aj Spartak Trnava. Pravdaže,
ak sa úspešne popasuje s ďalšími súpermi. Trnava však hrá aj
zápasy v domácej lige, kde zatiaľ dosiahla jednu výhru a jednu
prehru a momentálne je na 7. priečke. Vieme, že v konkurencii
tímov, ktoré vyhrali minuloročnú ligovú súťaž, bude naozaj
ťažké dostať sa vyššie, ale verme, že sa to Trnave - aj vďaka
vynikajúcim fanúšikom, podarí.
Michal Šimon Hradský, 13 r.
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Leto je už v plnom prúde a s ním prichádza aj tradičné letné
prestupové obdobie. Z letných prestupov najviac zarezonoval
prestup Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu Turín
za 117 miliónov eur.
Medzi veľký, no z futbalového hľadiska nie príliš drahý, sa
určite radí aj prestup Švajčiara X. Shaqiriho zo Stoke city do
FC Liverpool za 15,5 milióna eur. Taktiež do FC Liverpool,
ale z AS Rím prestupuje Brazílsky brankár Alisson za 62,5
milióna eur. Taliansky hráč a bývalý spoluhráč nášho Mareka Hamšíka v SSC Neapol Jorginho prestupuje z Neapolu do
FC Chelsea Londýn za 57 miliónov eur. Francúzsky úradujúci
majster sveta futbalista C. Lenglet prestúpil z FC Sevilla do
FC Barcelona za 35,9 miliónov eur.
Taliansky brankár G. Buffon (na snímke), ktorý na konci sezóny ohlásil koniec kariéry, napokon odišiel do klubu Paríž
Saint Germain. Francúzsky klub však nezaplatil Juventusu Turín nič, pretože Juventus už akoby Buffona ,,prepustil“. Mnohí
fanúšikovia Juventusu preto Buffona označili za zradcu.
Letné prestupové obdobie sa ešte určite neskončilo a my sme
zvedaví na ďalšie veľké prestupy za naozaj veľa peňazí.
Michal Semko, 11 r.

Foto: internet
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