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Zapamätajme si
naše detstvo

Detstvo je čas strávený s mamou, otcom, s kamarátmi
v škôlke, na ihrisku, s futbalovou loptou. Čas detstva, na
ktoré tak radi spomíname, je
najdôležitejším obdobím v našom živote. Nie všetci si to
uvedomujeme, ale detstvo výrazne vplýva na našu budúcnosť. Väčšinou spomíname na
ten čas, keď sme nemali žiadne povinnosti, každý deň sme
objavili čosi nové, pred nami
boli samé dobrodružstvá... Bol
to čas, keď sme sa vedeli tešiť
z maličkostí. Aké by však bolo detstvo bez mamy, bez otca?
Práve rodičia nám dávajú istotu domova, dávajú nám svoj

čas, svoju lásku a pochopenie.
V detstve máme prežívať čas
s najbližšími, máme objavovať
nové veci a postupne nadobudnúť priamy kontakt nielen s rodičmi, ale aj so seberovnými,
pripravovať sa do školy, na život a pochopiť, čo sa rozumie
pod slovom hodnoty.
Preto je veľmi dôležité, aby
každé dieťa, bez ohľadu na to,
ako vyzerá, bez ohľadu na akékoľvek prípadné znevýhodnenie, malo rodinu - otca a matku. Každé dieťa by malo mať
také možnosti, aké majú aj ostatné deti, pretože každý musí
mať rovnakú príležitosť žiť naplnený život. Najkrajšia myšlienka o detstve je podľa mňa
o čistote detskej duše. Každé

Editoriál

dieťa sa narodí čisté a bez hriechu. No postupne – aj vplyvom
prostredia, sa môže meniť.
Preto ma tak veľmi teší pohľad
na úplne malé deti. To, ako sa
tešia z maličkostí, ako nie sú
chamtivé, zlé a ako sa majú
navzájom rady. Podľa mňa je

dôležité (a to v celom živote,
nielen v ranom detstve) tešiť sa
z maličkostí. Ak dieťa dostane
čo len malý cukrík, ale z lásky,
ak ho objíme mama a pochváli
otec, je to viac, než keby dostalo peniaze či mobil. Hodnoty sú pre deti dôležité, pretože
múdrosť spočíva práve v rozhodnutí sa medzi správnym
a nesprávnym, dobrým a zlým.
S tým všetkým nám pomáhajú
rodičia a nechcú od nás nič, robia to nezištne...
Preto sa pokúsme byť viac
s rodičmi, nevzdialiť sa prirýchlo od sveta nášho detstva
a spoznávať svet s hodnotami,
ktoré nám ponúka. S tými pravými hodnotami.
Michal Šimon Hradský, 14 r.

Dialóg s planétou (a s Barabášom) / Prednáška: Prečo nás detstvo ovplyvní na
celý život? / Anime si vás určite získa / Vydražili bustu faraóna Tutanchamóna /
Čo je to fantasy? / Nórsko - krajina fjordov / MS v hokejbale mužov a žien

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

ZAD

Spravodajstvo

Na akú otázku ste hľadali
odpoveď, keď ste boli dieťa?
Nepamätám sa, že by som
za zamýšľal nad nejakými svetobornými otázkami.
Deti sa iste stále nad niečím
zamýšľajú, ale majú šťastie,
že je to také prirodzené, že
si to ani neuvedomujú. Ale
veľmi ma zaujali úplné hlúposti. Napríklad, že sa nábytok zmestí cez dvere izby
alebo ako vie mama, koľko
má dať vody do hrnca, keď
varí.
Na akú otázku hľadáte odpoveď dnes?
Už som si zvykol, že presné
odpovede často neexistujú.
Ale často mi napadá, čo by
si o nás mysleli Marťania,
ak by sem prišli. Napríklad,
či by považovali za viac
rozvinutý druh mravce alebo ľudí.
Myslím si, že asi mravce.
A možno by im bolo jedno,
že ľudia vedia veľa o mravcoch, ale mravce nevedia
nič o ľuďoch.
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V júni som absolvovala v írskom meste Galway jazykový
pobyt, ktorý organizovala naša
škola. Na pobyte sa zúčastnilo 30 mojich spolužiakov a 4
učitelia. Bývali sme po 2 - 3
v hosťovských rodinách (aj
učitelia 😊) a učili sme sa v jazykovej škole Bridge Mills.
Po predpoludňajšom učení sa
angličtiny s miestnym učiteľom sme chodievali spoznávať
okolie. Absolvovali sme aj dva
výlety na Aran Island a na Mohérové útesy a kúpali sme sa
v Atlantickom oceáne.
Okrem toho sme mali aj prehliadku hlavného mesta Írska, Dublinu. Tento trip nám

Foto: internet

dovolil vstať zo školských lavíc a odložiť aspoň na chvíľu
„klasické“ učenie. Prvý krát
sme mali možnosť zažiť pra-

vý študentský život ďaleko od
domova a naučili sme sa postarať sa sami o seba.
Laura Orsovicsová, 12 r.

Dialóg s planétou (a s Barabášom)
V galérii Poliankovo v Tatranskej Polianke môžete navštíviť digitálnu výstavu Dialóg
s planétou. Výstava je prierezom expedícií slovenského
dokumentaristu a cestovateľa
Pavla Barabáša. Jednotlivé expozície sú zamerané na zem,
vodu, oblaky, jaskyňu, ľudí
a zvieratá. Pomocou digitálnych simulácií, fotograﬁí, 3D
projekcie, tieňohry a zrkadiel
môžete prejsť cez severný pól
či navštíviť tučniakov v An-

tarktíde. Vyskúšate si vysokohorské nosičstvo s krošňami
a 3D okuliare vám umožnia
vidieť neprístupné zákutia jaskyne Domica. Pomocou tieňohry dokážete rozhýbať strom
a v člne, ktorý bol použitý na
expedícii, splavíte divokú rieku. Cieľom výstavy je ukázať
krásy našej planéty, no upozorniť aj na moc človeka, ktorý
pre svoj blahobyt dokáže zničiť aj to najkrajšie na planéte.
Hana Chrappová, 14 r.

Foto: archív autorky

Prof. MUDr. Jána
Pečeňáka, CSc.
z Lekárskej fakulty
UK v Bratislave, ktorý
prednáša na tému:
Prečo sa bojíme?

So školou v Írsku

Polícia priblížila svoju prácu aj deťom z Košíc a okolia
Koncom júna usporiadal PZ
SR v Košiciach podujatie pod
názvom “Polícia deťom.” Tak
ako v iných mestách, aj tu sa
snažili priblížiť svoju prácu
predovšetkým deťom. Každý si mohol vyskúšať policajnú a hasičskú techniku,
streľbu zo zbrane, preveriť si
vedomosti týkajúce sa pravidiel cestnej premávky... Po

úspešnom absolvovaní všetkých stanovíšť dostali deti aj
odmenu. To ale nebolo všetko. Nasledovali ukážky zásahu

“kukláčov”, čo bežne vídame
len v televízii, deti videli aj poriadkovú jednotku zasahujúcu
proti agresívnym demonštrantom, ukážky práce jazdnej polície či psovodov. Práca psovodov a ich zvieracích zverencov
je mimoriadne náročná, pričom
výcvik policajného psa môže
trvať aj tri roky.
Natália Vaľová, 11 r.

Naša anketa
Je nám to jasné: Super prázdniny prežívate
práve tu a teraz: Ste študentom/študentkou na
DUK. Väčšina z vás však pôjde s rodičmi alebo príbuznými ešte aj na dovolenku a z DUK
si vypýtate voľno. Preto sme sa vás opýtali:
Ak si odmyslíme DUK, ako si predstavuješ

super prázdniny?
1. Pri mori: 68 detí
2. V horách: 23 detí
3. Pri mori, aj v horách: 32 detí
4. Sám/sama v izbe len s mojím PC: 15 detí
5. Inak: 23 detí

Foto: internet

Foto: internet

Otázka pre

Názory, komentáre

Komunikačno – debatný
workshop
Tento workshop bol o komunikovaní
a cvičení argumentovania. Zoznámili
sme sa s animátorkami zo Slovenskej
debatej asociácie a potom sme si hovorili, čo je argument a z čoho sa skladá.
Skladá sa z 3 častí: 1. Tvrdenie, 2. Vysvetlenie, 3. Dôkaz.
Tvrdenie je, keď niečo o niečom tvrdíme, dôkaz je, keď niečo tvrdíme a máme to čím dokázať, no a vysvetlenie je,

keď svoje tvrdenie vysvetlíme. Príklad:
Moja mama vie najlepšie piecť (1). Moja mama vie upiecť všetko - od kolá-

Ako sme na tom so školstvom v porovnaní
s Fínskom a Kambodžou?
Fínsko (ako viete) je krajina na
severe Európy, v ktorej má školstvo najvyššiu prioritu. Na rozdiel
od Slovákov nemajú Fíni známky
a učia sa v skupinách. Deti sa od
malička učia spolupráci a tímovej
práci, aby keď doštudujú v škole,
vedeli spolupracovať aj v práci.
Informácie získavajú podobným štýlom ako my v redakcii
Novín DUK – ak chceme napísať článok, musíme si najskôr
naštudovať problematiku a získať o nej čo najviac informácií.
Fínske školy ponúkajú pre žiakov rôzne aktivity – vždy podľa záujmu študentov.
Kambodža je štát v juhovýchodnej Ázii, kde ešte počas minulého storočia zúrila vojna a krajinu ovládal krvavý diktátor Pol
Pot. Za jeho vlády zavraždili viac
ako 90 % všetkých učiteľov a profesorov, takže školstvo sa doteraz
spamätáva z jeho ohavných činov.
Vzdelanie v Kambodži je dostup-

né zadarmo, ale veľmi chudobní
ľudia ani tak nemôžu posielať svoje deti do školy. Nemajú peniaze
na učebnice, zošity, perá a pod.
V Kambodži nie je veľa učiteľov,
lebo majú veľmi nízky plat. Preto
im chodia pomáhať dobrovoľníci
z celého sveta.
Foto: internet

Zhrňme si to: Oproti Kambodži,
ktorá sa ešte stále spamätáva
z hrôzovlády Pol Pota, máme celkom slušný náskok, no Fínsko budeme doháňať (ak sa o to budeme
snažiť, lebo zatiaľ sa nesnažíme)
veľmi dlho.
Nikolai Burger, 12 r.

možno neboli úplne všetky otázky až také dobré, ale profesor Mikloško na ne odpovedal s úsmevom a ochotne. Prednáška
mi pripomenula, aké veľké šťastie mám,
že mám svojich rodičov pri sebe, že mám
svoj domov, svoju mamu a otca. Skrátka,
že nie som na tomto svete sama, pretože vyrastám v bezpečí domova. Na konci prednášky povedal profesor Mikloško
krásnu myšlienku: Nie všetky deti majú to
šťastie, že vyrastajú u svojich rodičov, no
ak deti odpustia rodičom, že ich opustili,
možno im to v konečnom dôsledku zmení
život k lepšiemu.
Kristína Pastýrová, 13 r.
čov až po chlieb (2). Dokážem to tak,
že jej koláče chutia všetkým, ktorí ich
už ochutnali (3). Pri rozprávaní by sme
nemali používať „slovné barličky“, čo
sú vlastne zvuky, ktoré vydávame, keď
zabudneme na správne slovo. Napríklad „mhm“, „počkať“, ,,veď vieš“, atď.
Taktiež by sme nemali rozprávať príliš
potichu a taktiež nie príliš rýchlo. Tento
workshop nás mal naučiť aj to, ako sa
lepšie vyjadrovať, a to podľa mňa splnil.
Nikolai Burger, 12 r.

Foto: Peter Chvostek

Táto prednáška bola veľmi zaujímavá. Dozvedela som sa veľa nových informácií,
no myslím, že aj ostatní - pokiaľ dávali
pozor. 😊 Napríklad sme sa dozvedeli, že
deti plačú v materinskom jazyku, alebo že
už u matky v maternici počujeme zvuky
z vonkajšieho sveta. Naša druhá prednáška s profesorom Mikloškom, ktorý okrem
svojej profesie úzko spolupracuje s detskými domovmi cez organizáciu Úsmev ako
dar, sa mi páčila. Zopár otázok sme dostali aj my, deti, od profesora už počas prednášky. A po prednáške zaznel veľký počet
rozumných a vyspelých otázok od mojich
spolužiakov a spolužiačok na DUK. No,

Mier je jediné riešenie
Vojny a vojnové konﬂikty sú v našich končinách na okraji
záujmu ľudí, pretože v každodennom živote majú mnoho
iných povinností a starostí. Keď si ľudia aj pozrú večerné správy a vidia
hrozivý prehľad
udalostí zo sveta, možno sa aj
zamyslia, ale potom vypnú televízor a idú spať.
Pritom vojenské
konﬂikty nie sú
až tak ďaleko. Vojna zmieta krajinami ako Sýria (foto), Afganistan, Líbya... Ľudia utekajú zo svojich domovov, aby
si zachránili holé životy, pričom umierajú aj deti. Rusko-ukrajinské napätie taktiež trvá už roky. Zatiaľ čo sa politici a vedúce osobnosti krajín stretávajú na konferenciách
o odzbrojení, tisícky ľudí umierajú. Najviac postihnuté je
civilné obyvateľstvo. Dá sa to zmeniť? Podľa mňa nie, pretože chýba ozajstná snaha konﬂikty ukončiť a nezačínať
ďalšie. V hre sú politické a ekonomické záujmy postihnutých krajín v konfrontácii so záujmami veľmocí, akými sú
USA, Rusko a už aj Čína. Nie je mi ľahostajné, ako sa veľmoci vzájomne osočujú. Nikomu to nepomáha, skôr naopak. Jedinou možnosťou podľa mňa je ochrániť mier, pretože strašenie zbraňami pokoj ešte nikdy nikde neprinieslo.
Michal Šimon Hradský, 14 r.
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Prednáška: Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život

Zaujímavosti

Vydražili bustu faraóna Tutanchamóna

Anime je skratka pre animovaný ﬁlm alebo seriál. Existuje veľa typov anime - napríklad japonské, americké, francúzske...
Anime však vzniklo v Japonsku. Delí sa
na anime a mangu. Anime je počítačová
animácia a manga je kreslená animácia
Najstaršie japonské anime je Dragon ball.
Amerických anime je takisto veľa, možno si spomeniete napríklad na Lolirock.
V každom anime je minimálne jedna dvojica, ktorá sa neskôr do seba zamiluje. Niekedy je to zrejmé hneď na začiatku a niekedy (našťastie) nie. Ďalšou črtou anime
sú početné boje, ktoré napĺňajú dej akčnosťou. A, samozrejme, nesmieme zabúdať
na smutné chvíle, ktoré nás rozplačú. Anime je strhujúci zážitok, ktorý vás vtiahne
do deja od začiatku do konca. Stálo by za
to, aby ste si nejaké anime pozreli.
Marcel Chlpík, 13 r.
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Čokoláda, čokoláda...
Máte radi čokoládu? Tak potom vás možno
zaujme zopár klebiet o čokoláde:
 Anglické raňajky v 17. storočí nesmeli byť bez šálky horúcej čokolády. Horúca
čokoláda sa podávalo so sladkým pečivom
a bolo to medzi deviatou až desiatou hodinou ráno.
 V roku 1701 zistili colníci v prístavnom
španielskom meste Cádiz, že čokoláda sa
používa na pašovanie zlata. Colníkom sa
totiž zdalo, že osem prepraviek čokolády je akosi podozrivo ťažkých. Ukázalo
sa, že išlo o zlaté tehličky pokryté tenkou
vrstvou čokolády.
 V roku 1764 pruský vládca Fridrich
Veľký poveril jedného zo svojich dvorných vedcov, aby vyrobil čokoládu nie
z kakaových bôbov, ale z listov lipy. Čuduj
sa svete, nepodarilo sa. 😊
Petra Bujdošová, 11 r.
Foto: internet

Anime si vás určite získa

predal do galérie vo Viedni.
Toto tvrdenie však vyvrátili
potomkovia kniežaťa Thurna,
ako aj jeho blízky priateľ. Podľa nich busta nikdy nepatrila
rodine Thurnovcov.
A Ďalej? Nevieme... Zrejmé je
len to, že kultúrny svet prišiel
o ďalšiu pamätihodnosť, ktorá
skončila v anonymnej súkromnej zbierke.
Michal Šimon Hradský, 14 r.

Foto: internet

Britská aukčná sieň Christie´s
vydražila bustu faraóna Tutanchamóna, ktorej pôvod je
problematický. Egypt intervenoval, že ide o kradnutú kultúrnu pamiatku a ako takú by
ju vôbec nemali v aukcii ponúknuť. Naopak, mala by sa
vrátiť späť do Egypta, keďže
patrí do dedičstva egyptskej
kultúry. Nestalo sa.
Bustu faraóna Tutanchamóna v chlapčenskom veku predali za 6 miliónov dolárov
anonymnému súkromnému
zberateľovi. Podľa tvrdenia
egyptských predstaviteľov bola busta pred niekoľkými desaťročiami ukradnutá z Egypta. Aukčná sieň Christie´s sa
bráni tým, že „predmet nie je
a ani nebol predmetom vyšetrovania...“ Medzi argumentmi
podporujúcimi predaj bolo aj
to, že busta bola v majetku nemeckého kniežaťa Wilhelma
von Thurna, ktorý ju neskôr

Urob si náramok vlastnými
rukami

Potrebujeme: 8 farebných bavlniek na vyšívanie, nožnice, korálky, 1 pár zapínania
na náramok, lepiacu pásku. Postup : Z každej bavlnky si odstrihneme cca 25 cm,
zviažeme do uzlíka, ktorý pripevníme lepiacou páskou
o stôl. Nitky
(bavlnky) si
rozdelíme na
dve polovice tak, že na
každej polovici máme 4
nitky. Potom príde na rad pletenie: Krajnú
nitku zľava preložíme do stredu. Rovnaký
postup zopakujeme pri krajnej nitke sprava tak, že túto už položíme na ľavú nitku.
Teraz máme ľavú nitku na pravej strane
a pravú nitku na ľavej strane. Tento postup
pletenia opakujeme aj so zvyšnými nitkami, teda trikrát na každej strane. Mal by
nám vzniknúť prvý vzor. Kedykoľvek počas pletenia môžme pridať korálky alebo
iné ozdoby. Zapletené nitky na konci zviažeme do uzlíka, odlepíme od stola a na oba
konce navlečieme (pripevníme) zapínanie
na náramok. Takto si môžete vyrobiť super
náramok pre seba aj svoju kamarátku.
Natália Vaľová, 11 r.

Foto: internet

Ak ste s ním už boli v Národnej rade SR, viete, že pri
jeho otázkach sa zapotil už
nejeden minister.
 Basty má nevšedného
koníčka – miluje vlaky a lokomotívy. Najmä tie z 19.
a 20. storočia. No nepohrdne ani autobusmi. Jeho obľúbencom je Karosa B732.
 Bastyho baví varenie,
ale ak mu niečo nechutí, ani
sa toho nedotkne.

Foto: internet

Čítate naše články, ale
v skutočnosti nás nepoznáte. V predchádzajúcich
rokoch sme vám povedali
niečo o sebe v poslednom
čísle Novín DUK. No zábavnejšie bude, ak sa o nás
– redaktoroch Novín DUK,
dozviete niečo v každom
čísle Novín DUK.
Tentoraz to bude o Sébastienovi Maximovi Ivanovi:
 Sébastien má dlhé a na
slovenské pomery aj cudzorodo znejúce meno, a tak
sa radšej predstavuje ako
Basty.
 Basty chodí už štyri roky
na DUK, ale až tento rok si
,,trúfol“ a napokon aj splnil
podmienky na prijatie za
redaktora Novín DUK.
 Basty je veľmi zvedavý.

Foto: Peter Chvostek

Poznáte Bastyho?

Veda, cestovanie, kultúra

Lokomotívu ČKD vyrobili v roku
1928 pod výrobným číslom 1441
pre slovenské lesné železničky.
Rok po vyrobení lokomotívu previezli na lesnú železnicu Žarnovica, kde sa podrobila skúškam
pred zaradením do prevádzky.
Následne tam vozila drevo až do
roku 1951 a potom ju previezli na
Kysucko-oravskú lesnú železnicu. Tam dostala číslo 3 a prezývku “Gontkulák” podľa lokality na
železničke, pričom bola deponovaná na Vychylovke.
V 70. rokoch prebehla likvidácia
trate a Gontkulák bola údajne poslednou lokomotívou, ktorá prešla
po trati a napomáhala pri jej likvidácii. Potom ju previezli do depa

Foto: internet

Lokomotíva ČKD
1441/1928 zvaná
“Gontkulák”

Čo je to fantasy?
Fantasy je ﬁktívny príbeh, v ktorom majú postavy
zvláštne schopnosti alebo prehnané vlastnosti. Je
to zmiešanie fantastického s reálnym, ale príbehy sa neviažu na nejaké určité miesto alebo človeka. Všetko závisí od autorovej fantázie. Aj svet,
v ktorom sa príbeh odohráva, je vymyslený. Krásne je to, že ten svet si každý čitateľ predstaví úplne
inak. Tak isto aj postavy síce bývajú niekedy inšpirované mytológiou, ale väčšinou autori len tak
fantazírujú a vytvárajú vlastné postavy. Za otca
fantasy sa považuje J. R. R. Tolkien, ktorý napísal
Pána prsteňov a Hobbita. Asi najznámejšia kniha,
ktorá ovplyvnila generácie čitateľov, je Harry Potter od J. K. Rowlingovej. Dnes sa žánru fantasy
venuje veľmi veľa autorov. A väčšina píše knihy
tak napínavo, že ich nepustíte z ruky.
Laura Orsovicsová, 12 r.
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Žilina, kde sa v 90. rokoch zrodila
myšlienka na opravu tejto unikátnej lokomotívy. V roku 2011 po
oprave v Krnove a skúškach na
Osoblahe sa slávna lokomotíva
opäť vrátila na Vychylovku.
Dnes je v správe Kysuckého múzea v Čadci a požičiavaná Oravskej lesnej železnici na trati Sedlo
Beskyd a Tanečník, ktorá je tiež
napojená na Vychylovku. Na Vychylovke nájdeme ešte dve lokomotívy - U34 a U45, ale Gontkulák je z nich najkrajšia.
Sébastien Maxim Ivan, 13 r.

4

tov z celého sveta práve kvôli
krásnej a dych berúcej prírode.
No nezameniteľné rastlinstvo
a živočíšstvo spolu s jedinečnými scenériami nie je jediným
dôvodom, prečo je Nórsko také
príťažlivé. Návštevníci Nórska
často putujú do tejto krajiny aj
v chladných zimných mesia-

8
9

2

5

7
4. mestská hromadná
doprava skr.

3

KRÍŽOVKA

5. neverím ti ani ___ medzi
očami

1. prvé slovo refrénu
2. pri ktorom meste bol
army workshop

6. A s dĺžňom
7. čo je pred vagónmi
8. Detská univerzita
Komenského

3. hmyz s čiernymi
bodkami

9. mužské meno 24.12

Kristína Toporová, 12 r.

Nórsko - krajina fjordov
Vedeli ste, že nórske pobrežie
má viac ako 25 tisíc kilometrov?
Vrátane zálivov sa toto číslo vyšplhalo dokonca na 80 tisíc.
Nórsko je škandinávska krajina
s bohatou kultúrou a nádhernou
a špeciﬁckou ﬂórou. Hlavné
mesto tejto pôvodom vikingskej krajiny je Oslo. Láka turis-

6

coch, pretože chcú vidieť polárnu žiaru. Nórsko je monarchia - oﬁciálne mu teda vládne

kráľovská rodina. V skutočnosti
je Nórsko veľmi demokratické
a o zákonoch rozhoduje nórsky
parlament. Na cestu do Nórska
si radšej zabaľte veľa jedla, pretože ceny v Nórsku za potraviny
sú také vysoké, že obyvatelia,
ak chcú ušetriť, chodia nakupovať do Švédska.
Andrea Sokolová, 13 r.
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veľkým národovcom a poznal sa aj
s J. M. Hurbanom. Milana Rastislava
viedol k láske k národu, čo sa odrazilo
aj na jeho myslení a konaní. Študovať
astronómiu sa rozhodol počas štúdií
v Prahe. Veľa priateľov tým prekvapil,
ale keďže si veril, napísal dizertačnú
prácu a stal sa doktorom ﬁlozoﬁe. Potom sa rozhodol odcestovať do Fran-

cúzska. Jeho cieľom bolo stať sa žiakom C. Flammariona, najslávnejšieho
astronóma na svete. Hoci sa s ním
stretol, ten mu poradil známeho vedca
J. Janssena, ktorý bol riaditeľom hvezdárne v Meudonne. Štefánik sa v Meudonne usadil a spolu s Janssenom sa
zúčastnil na expedícii na Mount Blanc,
kde bola hvezdáreň vo výške 4 810
m.n.m. A Štefánikov sen? Spolužitie dvoch blízkych národov Slovákov
a Čechov. Jeho zápas vyústil do úspešného vyhlásenia spoločného štátu, čo
na Slovensku potvrdila aj Martinská
deklarácia. Z postupného konštituovania štátu bol však Štefánik sklamaný a snažil sa, aby sa zmluvy z Clevelandu a Pittsburgu dodržali. V ďalšom
konaní mu ale zabránila tragická smrť.
Jeho lietadlo havarovalo krátko pred
pristátím na letisku v bratislavských
Vajnoroch 4. mája 1919.
Michal Šimon Hradský, 14 r.

(Tajnička: Prednáška)

Neuveriteľný osud previedol Milana
Rastislava Štefánika celým svetom –
lebo aj cestovaním sa snažil dosiahnuť
šťastie a pokoj v duši. Od detstva bol
vychovávaný svojím otcom – evanjelickým farárom z Brezovej, ktorý bol

Foto: internet

M. R. Štefánik - vedec, cestovateľ, rodoľub, II. časť

Šport

MS v hokejbale mužov a žien
Nášmu národnému tímu mužov sa na Majstrovstvách sveta v hokejbale, ktoré tentokrát hostili Košice, opäť darilo. Zúčastnilo sa
na nich 15 mužských tímov z celého sveta. Súťaž odštartovala

Foto: internet

v júni, kedy si slovenský tím mužov zmeral sily s Fínskom a vyhral s najtesnejším možným rozdielom 2:1. V základnej časti
ešte vyhral zápasy s USA (3:2 pp), Veľkou Britániou 8:1 a prehral s Českom 1:2. S tromi výhrami a jednou prehrou Slovensko
postúpilo do štvrťﬁnále, kde si poradilo s Talianskom 3:2 a prebojovalo sa do semiﬁnále, odkiaľ sa po výhre nad Kanadou 6:1,
presunulo do ﬁnále.
Vo ﬁnále muži nezakopli ani proti Fínsku, nad ktorým vyhrali 4:3 (podobne ako v prvom zápase len o jediný gól) a už po
štvrtýkrát v histórii MS mohli nad hlavu zdvihnúť zlatý pohár.
Umiestnenie na prvých troch miestach v kategórii Muži: 1. Slovensko, 2. Fínsko, 3. Kanada.
V ženskej skupine hralo o tri cenné kovy iba 5 tímov vrátane Sloveniek, ktorým sa však nedarilo tak ako mužom. Aj keď postúpili
zo základnej časti, v boji o bronz podľahli Češkám 0:5. (!)
Umiestnenia na prvých troch miestach v kategórii Ženy: 1. Kanada, 2. USA, 3. Česko.
Filip Bochnička, 14 r.

Turnaj Junior + senior MIX 1 v pétanque
Viete, čo je pétanque? Je to hra, pri ktorej sa hádže kovovými guľami. Pravidlá
hry sú jednoduché: Chytíš do ruky guľu a hodíš ju čo najbližšie ku „košonu“.
Košon je malá farebná loptička, ku ktorej sa snažíš hodiť svoju guľu. Guľu držíme v ruke tak, aby sme mali prsty pri
sebe. Jediný prst, ktorý môže byť o 1 cm
ďalej od ostatných, je palec. Vyzerá to
jednoducho, no aby ste správne traﬁli,
aby sa guľa dokotúľala čo najbližšie ku
košonu, alebo aby ste svojou guľou vyrazili súperovu guľu od košonu, na to sa
treba sústrediť a trénovať svoju trpezlivosť i zameranie na cieľ. Súťaž Junior

+ dospelý znamená, že v jednom tíme
sú dvaja ľudia: jeden dospelý a jedno
dieťa. Každý musí mať iné gule, inak
sa budú navzájom mýliť. Pétanque sa
hrá na štrkovom hracom políčku v tvare
obdĺžnika. Takéto ihrisko je aj na Tyršovom nábreží – neďaleko Divadla Aréna
a DUK. Po prednáškach tam môžete ísť
hrať, ak máte vlastné gule. Za používanie ihriska sa neplatí. Každý piatok od
16.00h sa tam trénuje. Začiatkom júla som súťažil po prvýkrát. V družstve
som bol vo dvojici s mojou trénerkou
Jankou. Súťaž sa hrala na tri kolá. Kto
získal 13 bodov, vyhral hru. Za každú

GENERÁLNY PARTNER DUK

Foto: internet

výhru v 2 versus 2 dostal tím jeden bod.
Osem najlepších družstiev sa zoradilo
do pavúka a 4 najlepšie družstvá dostali
ocenenie. Vyhral Dušan Lančarič a Filip
Miezga z klubu PRASK. Filip bol zároveň najmladším súťažiacim.
Daniel Jursa, 11 r.

HLAVNÝ PARTNER DUK

HLAVNÝ PARTNER DUK

PARTNERI DUK

ORGANIZÁTORI DUK

Univerzita Komenského
v Bratislave

SPOLUORGANIZÁTORI WORKSHOPOV DUK
SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ
MÚZEUM

ZRIAĎOVATEĽ DIVADLA ARÉNA

PARTNER DUK ONLINE

MEDIÁLNI PARTNERI DUK
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