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Každý rok sme tu pre vás
Keď si sadám s novým redakčným tímom
za jeden stôl, aby sme naplánovali Noviny DUK, vždy sa veľmi teším. Vlastne sa
teším z roka na rok viac. Budú nové deti
v tíme rovnako bystré, múdre, vnímavé,
citlivé a zvedavé ako tie z predchádzajúcich rokov? Samozrejme, že budú a ja
sa celých 9 týždňov vždy znova a znova
o tom presviedčam. No aj tak prichádzam
každý rok na prvú poradu Novín DUK tak
trochu s obavami, či si k sebe dostatočne
rýchlo nájdeme cestu a či budeme vedieť
efektívne spolupracovať. Pretože ,,robiť“
noviny nie je len tak. V našich novinách
neuverejňujeme slohové práce, za ktoré sa
dostávajú v škole jednotky. V našich novinách uverejňujeme skutočné články dobre
pripravených autorov - redaktorov, ktorí si
zakladajú na tom, že vedia rozlíšiť fakty

Editoriál

od názorov. Príklad? To, že tieto noviny
vychádzajú už dvanásty rok, je fakt. To, že
viacerí o novinách hovoria, že sú fakt dobré, je názor. 😊 No a my sa každý rok usilu-

jeme o to, aby tento názor malo čo najviac
čitateľov.
Tento rok pred nami stoja veľké výzvy. Nemôžeme nechať bokom úsilie iba 16-ročnej švédskej tínedžerky Grety Thunbergovej, ktorá sa prihovorila dospelým vetou,
z ktorej beží po chrbte mráz: ,,Chcem, aby
ste sa báli tak ako ja!“ Greta je totiž zúfalá
z toho, ako je mnohým dospelým budúcnosť planéty Zem ľahostajná. Našťastie,
nie všetkým. Veľa tých, ktorí majú veľký
vplyv na verejnú mienku, si všimlo, že je
najvyšší čas začať planéte pomáhať. A aj
pomáhajú. Skvelý herec Leondardo di
Caprio napríklad pri preberaní ocenenia
Oscar povedal: ,,Let us not take this planet for granted!“ (Dovoľte nám, aby sme
nebrali túto planétu ako samozrejmosť!)
My na DUK ju tak neberieme.
Táňa Veselá, editorka

Slovensko má prezidentku / Posledná prednáška v roku 2018: Prečo môže
byť Slnko aj naším nepriateľom? / Čet - spojenie s celým svetom / Žralok veľký
ako panelák / Aj fyzika patrí ku curlingu / Sebaobrana zvyšuje sebavedomie

Spravodajstvo
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Otázka pre

Odpovedá prof. JUDr.
Marek Števček, PhD.,
rektor Univerzity
Komenského
v Bratislave, ktorý
prednáša na tému:
Prečo si nemôžeme
kúpiť mobil?
Na akú otázku ste hľadali
odpoveď, keď ste boli dieťa?
Ako malého chlapca ma
vždy zaujímalo, odkedy je
tu náš vesmír a čo bolo pred
Veľkým treskom. Samozrejme, rodičov - a musím
sa priznať, že aj učiteľov som často trápil inými a celkom banálnymi otázkami.
Na rôzne veci som sa pýtal
aj stokrát denne, no záhada
vzniku vesmíru ostávala ako
tá „najzáhadnejšia“.
Na akú otázku hľadáte
odpoveď dnes?
Aj dnes si kladiem úplne
rovnakú otázku. Odkedy je
tu náš vesmír? Stále ma to
zaujíma napriek tomu, že
som sa odborne a profesionálne vydal inou cestou.

Rozdiely vo vzdelaní medzi
Bratislavou a východom
Slovenska pretrvávajú
V apríli tohto roku sa uskutočnilo celoslovenské
testovanie žiakov 9. a 4. ročníkov ZŠ. Na testoch
sa zúčastnilo viac ako 40 000 žiakov, pričom dosiahli priemernú úspešnosť 63,1% z matematiky
a 62,3% zo slovenského jazyka a literatúry. Najúspešnejšími žiakmi sa stali žiaci v Bratislavskom kraji, najmenej úspešní boli žiaci z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.
Najviac žiakov s úspešnosťou nad 90% bolo
z Bratislavského kraja (9,6%) a nasledovali ich
talentovaní žiaci z Košického kraja s úspešnosťou 7,1%. Rozdiely sú najmä medzi základnými
školami s deväťročnou dochádzkou a osemročnými gymnáziami. Je zrejmé, že na osemročné

Slovensko má prezidentku!
V sobotu 15. júna 2019 zložila Zuzana Čaputová Ústavou SR predpísaný sľúb do rúk predsedu
Ústavného súdu SR Ivana Fiačana a ujala sa prezidentskej funkcie. Stala sa prvou prezidentkou
a vrchnou veliteľkou Ozbrojených síl v dejinách
Slovenskej republiky a je 12. prezidentkou na
svete. Spomedzi úradujúcich prezidentiek je na-
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Vtipy

gymnáziá sa dostávajú najmä žiaci so skutočným
záujmom o učivo a štúdium ako také. Otázkou
ostáva, či sa ,,odberom“ talentovaných žiakov na
osemročné gymnáziá neznižuje úroveň dosahovaných vedomostí u žiakov, ktorí absolvujú deväťročnú dochádzku na základnej škole.
-red-
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ša pani prezidentka najmladšia. V druhom kole
prezidentských volieb 30. marca 2019 zvíťazila
nad Marošom Šefčovičom so ziskom 58,4 percenta. Hlas jej odovzdalo viac ako milión voličov. Pani prezidentka je povolaním advokátka,
ale verejnosť ju pozná najmä ako občiansku aktivistku, keď sa angažovala v kauze pezinskej
skládky. Za svoje aktivity bola v roku 2016 ocenená Goldmanovu environmentálnou cenou nazývanou aj Nobelova cena za ekológiu.
V prvom prejave pani prezidentka zdôraznila že nechce z úradu vládnuť, ale slúžiť občanom, obyvateľom, Slovensku. Srdce na pravom
mieste ukázala, keď na slávnostný obed pozvala
40 seniorov z rôznych kútov Slovenska. Na prvú
oﬁciálnu návštevu išla pani prezidentka do Českej republiky, kde má takisto veľa priaznivcov.
Martin Poikáns, 14 r.

Peter Sagan príde ku skrini, vyberá si tričko
a hovorí: ,,Zelené, dúhové, zelené...“ 😊

Status chlapca na Facebooku: ,,Máme matiku
a nudím sa.“ Komentár od učiteľa: ,,Poď k tabuli, Jožo!“ 😊 😊 😊

Blondínka a brunetka hrajú futbal. Brunetka
dá gól a povie: „Jedna – nula.“ Po chvíli dá
blondínka gól a povie: „Druhá nula!“ 😊 😊

Idú dva ľadové medvede po púšti a jeden
druhému hovorí: ,,Tu muselo riadne snežiť,
keď to takto posypali.“ 😊 😊 😊

Keď sme sa minulý rok lúčili s Detskou
univerzitou Komenského, ešte sme sa
stihli opýtať, akú školu deti z DUK
navštevujú počas školského roka. Tento údaj môže byť dôležitý napríklad
pre prednášajúcich. Aj na základe našej maličkej a zároveň trochu nepresnej ankety (keďže sme neoslovili úplne
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všetky deti) si môžu prednášajúci lepšie
predstaviť, pre koho vlastne pripravujú
svoje prednášky. Sú to skôr mladšie de-

ti? Alebo skôr staršie deti? Alebo je jedno, či mladšie alebo staršie, pretože bod
,,c“ je dôkazom toho, že vzdelanie pre
nás znamená veľa? 😊
Akú školu navštevuješ?
a/ 1. stupeň ZŠ: 46 detí
b/ 2. stupeň ZŠ: 94 detí
c/ osemročné gymnázium: 41 detí

Foto: internet

Naša anketa

Názory, komentáre

Posledná prednáška v roku 2018: Prečo
môže byť Slnko aj naším nepriateľom?

Ôsma prednáška spojená so slávnostnou promóciou ukončila
16. ročník Detskej Univerzity Komenského. Na otázku „ Prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom?“ prišiel odpovedať
Prof. Dr. Vasilios Stavros z University of Warwick vo Veľkej
Británii. Profesor Stavros nás varoval, že ak zostaneme dlho
na slnku bez opaľovacie krému, naša pokožka sčervenie, a to
môže spôsobiť poškodenie DNA, aj rakovinu kože. Preto by
sme sa mali pred slnkom chrániť. Taktiež nám povedal, že slnečné lúče sú zdrojom UV žiarenia, ktoré v našom tele uvoľňuje vitamín D a ten je zasa dôležitý pre náš rast. Pán profesor
rozprával aj o práci chemika (ktorým je) a o svojom pracovnom tíme. Prednáška bola v anglickom jazyku (s tlmočníčkou)
a bola veľmi zaujímavá.
Hana Chrappová, 13 r. (Napísané v roku 2018)

Foto: internet

Jedným z posledných workshopov na
DUK 2018 bol aj workshop usporiadaný Slovenskou ﬁlharmóniou. V divadle Aréna nám bola zaujímavou
a zábavnou formou najprv predstavená stručná história sláčikovej hudby. Neskôr sme sa dozvedeli nové informácie aj o jednotlivých nástrojoch
– husliach, viole, violončele a kontrabase. Toto všetko, samozrejme, za
sprievodu hudobných ukážok v podaní

Slovenského komorného orchestra.
Na záver nechýbali ani naše zvedavé
otázky. Tento workshop som si veľmi

užila, bol to pre mňa príjemne strávený čas v prítomnosti skvelej živej
hudby. Workshopu nechýbal ani humor, takže si myslím, že i mladší si ho
celkom užili. Snáď jediné, čo ma trochu zamrzelo, bola veľmi nízka účasť
študentov DUK. Z možných stopäťdesiatich nás bolo v hľadisku možno
tridsať. Verím však, že pri ďalších ročníkoch sa to zmení, pretože tento typ
workshopu podľa mňa za to určite stojí.
Anna Semková, 14 r.
(Napísané v roku 2018)

Čet - spojenie s celým svetom

IT workshop: Práca programátora

Sedím v Kodani (Dánsko) na lavičke, zapadá slnko a pozorujem dánskych rybárov, ako vyberajú siete s krevetami a rybami. Zrazu mi zabrní telefón - kamarát mi poslal esemesku,
v ktorej napísal,
že je v Al – Jaza’Ir
v Alžírsku, sedí
na móle so zmrzlinou a pozoruje
západ slnka. Sme
od seba vzdialení
2 223 kilometrov
a vďaka esemeskám vieme komunikovať akoby sme boli pri
sebe. Četovanie má výhodu v tom, že okrem toho, že četujeme, môžeme robiť aj ďalšie veci. Napríklad kamarát síce jedol
zmrzlinu, no zároveň mohol aj četovať. Výborné pri takejto
komunikácii je aj to, že si navzájom môžeme poslať fotky či
videá. Je to výhoda, pretože ten, komu píšeme, získa viac ako
len približnú predstavu o tom, čo robíme. Četovanie je dobré
aj preto, že veľa vecí, ktoré napíšeme do četu, sa neodvážime
povedať danej osobe do tváre. Dobré či zlé veci. Niekedy sa
napríklad hanbíme v našom veku povedať niekomu, že sa nám
páči. Pre mňa je pri tejto forme komunikácie najdôležitejšie to,
že mi umožňuje ,,hovoriť“ s ľuďmi bez ohľadu na vzdialenosť
medzi nami, bez ohľadu na čas či miesto, odkiaľ si píšeme.
Trebárs aj o polnoci, uprostred oceánu.
Nikolai Burger, 12 r.

Jeden z posledných workshopov na DUK 2018 bol aj IT workshop.
Mal nám bližšie predstaviť prácu programátora. V prvej časti sme si
mohli programovanie skúsiť – pomocou farebných blokov, ktoré do
seba zapadali, sme programovali agenta v známej videohre Minecraft.
Potom sa k nám pripojil profesionálny programátor, ktorý nám porozprával o rôznych výhodách práce programátora, no aj o rôznych
moderných technológiách, napríklad o umelej inteligencii. Nakoniec
sme mali prehliadku ﬁrmy Microsoft. Miestnosti tam majú pomenované geograﬁckými názvami, zväčša ide o ostrovy
(neviem prečo, nebol čas opýtať sa).
A veľmi často tam
používajú anglické výrazy - napríklad mať „call“,
čo znamená, že
s niekým telefonujú. (Možno preto
používajú toľko anglických slov, lebo ich ,,calls“ sú väčšinou v angličtine. 😊) No a úplne na záver bol krátky kvíz o programovaní. Ja
som bodovo skončil druhý. Nakoniec ešte odovzdali darček víťazovi
losovania – minirobota. Workshop sa mi veľmi páčil a určite naň prídem znova, a dúfam, že bude rovnako dobrý.
Matúš Kordoš, 11 r. (Napísané v roku 2018)
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Pri vážnej hudbe
nemusíte zvážnieť

Foto: Peter Chvostek

Foto: Peter Chvostek

Naše hobby

U nás hrá celá rodina
Keď som bola malá, skúšala som rôzne aktivity.
Vyskúšala som hrať na zobcovú ﬂautu, neskôr aj
na priečnu ﬂautu. Na rad prišiel klavír, violončelo, balet, spoločenské tance... Napokon som objavila husle, na ktoré hrám doteraz. Husle beriem
ako prostriedok, ktorým môžem vyjadrovať svoje emócie a pocity. Keď na ne hrám, som šťastná.
Mám rada, keď si doma urobíme malú kapelu a celá rodina spolu hrá. Vždy pri tom zažijeme veľa
zábavy. Tatino hrá na perkusie, mamina na priečnu
ﬂautu, sestra na gitaru a ja na husle. V základnej
umeleckej škole, ktorú navštevujem, máme husľový súbor, s ktorým vystupujeme na koncertoch
pre seniorov a na výchovných koncertoch. Vďaka husliam som teda spoznala nielen krásnu novú
hudbu, ale aj skvelých priateľov.
Hana Chrappová, 14 r.

Vždy ma zaujímali strategické
hry, fantazijný svet a spoločné trávenie času s kamarátmi. Keď som
bol menší, rád som sa hrával s kartami s názvom Pokémoni. Jedného
dňa som však objavil karty Magic
the Gathering. Gathering znamená v slovenčine zhromažďovanie,
takže názov Magic the Gathering
znamená kúzelné zhromažďovanie. Už dva roky je hranie kariet
moje hobby a podľa mňa bude aj
naďalej. Rozvíja vo mne vnútornú silu. Na začiatku hry Magic si
predstavujem, že sa v lese stretnem s nepriateľom. Začne sa súboj, moja predstava je hlboko vo
fantázii. Premýšľam nad rôznymi taktikami súboja a fantázia mi
ukazuje druhy mágie, ktorú môžem využiť. Môj nepriateľ skoro
vždy zahrá silnejšiu kartu ako ja,
preto dúfam, že môj hrdina bude dosť silný, aby sa mu ubránil.
V realite sú to iba karty vojakov
a kúziel. Vo fantázii je to mágia.
Predstavujem si, ako vyvolávam
krokodílov a iné monštrá. Tie kar-
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Moje magické karty

ty nie sú len zábava. Sú to zberateľské karty a s kamarátmi si ich
často vymieňame a budujeme
silnejšie hracie balíčky. Táto hra
mi zlepšuje aj angličtinu a rozvíja moje strategické myslenie Navyše, karty mi pripadajú úžasné,
motivujúce a sú pekne nakreslené.
Niekedy sú doslova fascinujúce.
Je veľa hráčov, ktorí sa stretávajú
na celodňových súťažiach a hrajú
s najnovšími edíciami kariet. Minule sa nás zišlo okolo 80 a turnaj
trval 8 hodín. Podľa mňa je to najlepšia stolová hre na svete.
Daniel Jursa, 11 r.

Som mažoretka

Mojím koníčkom je tanec, no občas
si kladiem otázku, prečo len som si
vybral práve toto hobby. To je vtedy, keď mám chuť so svojou záľubou skončiť. Tanec ako hobby by ste
možno od chalana nečakali, ale mne
tanec ide a mám ho rád. Niekedy som
však tak veľmi vyčerpaný, že myslím
na to, že s tancom skončím. No zároveň viem, že by som sa pri žiadnej
inej záľube tak nebavil. Vybrať si
koníčka, ktorý koníčkom aj zostane,
nie je ľahké. Veľakrát sa stane, že si
nie ste istí, či ste si vybrali správne.
Napríklad vtedy, keď sa vám začnú
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kvôli vášmu hobby posmievať. Viacerí totiž tvrdia, že je divné, ak chalan tancuje. A keď tancuje dievča, tak
je to v poriadku? Veď aj dievča neraz
potrebuje k sebe tanečného partnera, alebo nie? Zdá sa, že je ešte stále
priveľa ľudí, ktorí podporujú mužské
a ženské stereotypy. Napríklad, že
chalani sa môžu hrať iba s autíčkami
a dievčatá iba s bábikami. Ja hovorím, že je jedno, čo si druhí myslia,
podstatné je, aby ste svoje hobby mali radi a kritiku či posmech brali tak,
že ide vlastne o závisť.
Marcel Chlpík, 13 r.
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Prečo mám rád
práve tanec?

Čo si predstavíte, keď počujete slovo mažoretka? Niektorí z vás zrejme ani nevedia, čo to znamená, iní si predstavia len krútenie paličkou a pochodovanie v sprievode s dychovkou. Avšak tanec s paličkou skrýva v sebe
oveľa viac. Tento šport je spojenie synchronizácie pohybu, koordinácie, ﬂexibility a obsahuje aj gymnastické prvky. Nie všetky mažoretky používajú pri tanci iba
paličky. Používa sa aj pom-pom alebo zástava. V tomto
športe dominujú hlavne dievčatá, ale nájdu sa aj chalani,
ktorí ho vykonávajú minimálne tak dobre ako dievčatá.
Podľa mňa je to ešte ťažšie ako normálny tanec, pretože pri tancovaní musíte
sledovať aj ostatné mažoretky a zároveň robiť jednotlivé prvky a dávať pozor, aby palička nespadla.
Nikdy ma nebavil obyčajný tanec, lenže toto je
niečo iné, originálne, čo
nerobí takmer každý. Možno aj preto som v ňom našla
svoju vášeň. Na tréningoch sa odreagujem a uvoľním.
Niekedy som unavená a na tréning nejdem s nadšením,
ale ostatné mažoretky mi vždy dokážu zlepšiť náladu.
Priateľky - to je tiež dôvod, prečo na tréningy chodím.
Kamarátky všetky výhry aj prehry prežívajú so mnou,
takže viem, že nie som sama.
Laura Ostrovitzová

Zaujalo nás
Minulé leto, keď som si na DUK zobral
,,dovolenku“, som navštívil Monako. Tento mini štát leží na pobreží Francúzska, len
niekoľko kilometrov od hraníc s Talianskom. Úradným jazykom je francúzština.
Ide o mestský štát, čo znamená, že celý štát
je vlastne len jedno mesto. Tento maličký
štátik je konštitučnou monarchiou, na čele ktorej stojí monacké knieža. Knieža má
v meste vlastný palác, ktorý je sčasti prístupný verejnosti.
Monako je známe najmä kasínom Monte
Carlo v rovnomennej časti mesta a pretekmi
Formuly 1, ktoré sa v uliciach Monaka konajú každý rok. V meste nájdete niekoľko
krásnych záhrad aj oceánograﬁcké múze-

Foto: internet

Monako – raj milionárov

um s morskými živočíchmi v akváriách.
Okrem turistov navštevuje Monako veľa
celebrít a milionárov, väčšinou na vlastných
jachtách. Ak sa večer poprechádzate po prístave, máte veľkú šancu niekoho známeho
stretnúť. Niektorí boháči či celebrity si urobili z Monaka domovskú krajinu - čiastočne

aj preto, lebo Monako je daňovým rajom.
Prenajať alebo kúpiť si apartmán v tomto
štátiku je však veľmi drahé, keďže počet
bytov či domov je obmedzený rozlohou už
tak či tak zastavaného mesta.
Viktor Závodský, 14 r.
(Napísané v roku 2018)

Vesmírny kalendár. Vznik vesmíru: pred takmer 14 miliardami rokov. Vznik Zeme: asi pred 4,5 mld.
rokov. Založenie DUK: pred 17 rokmi. 😊
Najväčšia objavená hviezda: UY
Scuti. Nachádza sa v súhvezdí Štítu
a patrí do kategórie hyperobor (naše
Slnko patrí do kategórie žltý trpaslík
😊). Má veľkosť 1 708 polomerov
Slnka a keby sa nachádzala v strede
našej Slnečnej sústavy, siahala by až
za obežnú dráhu Jupitera!
Najbližšia hviezda: Proxima Centauri. Nachádza sa vo vzdialenosti
približne 4 ly (svetelné roky) od Ze-

Čo ak písanie zmení aj môj život?
Písanie - či už článkov, ale predovšetkým tvorba krátkych príbehov a poviedok, ma veľmi baví. Prečo? Pretože mám pocit, že
v tejto uponáhľanej modernej dobe je ťažké na chvíľku zastaviť
a oddýchnuť si. No a písanie je pre mňa forma oddychu. Rada si
predstavujem, čo všetko by sa mohlo stať, vymýšľam a fantazírujem nad vetami, slovami či dejom. Tento spôsob odreagovania
mám rada aj vďaka jeho jedinečnosti.
Koľko vašich spolužiakov našlo záľubu práve v písaní? V mojej
triede ich pravdupovediac veľa nie je. Väčšina mojich spolužiakov vo voľnom čase sedí doma s mobilom v ruke, alebo behá
len tak po vonku. Alebo kombinuje dokopy obe práve menova-

Pred miliónmi rokov bol najväčším postrachom morí obrí žralok megadolon. Sila stisku
jeho čeľustí sa nedá porovnať zo žiadnym zvieraťom na súši či
v mori. Mohol
dosahovať dĺžku
až 30 m, pričom
jeho zuby mali
až 17 cm a čeľuste šírku asi 1,80
m. Podľa niektorých vedcov obrí
žralok vyhynul
už pred dvoma miliónmi rokov. Z času na čas
sa však objavia ,,svedkovia“, ktorí tvrdia, že
videli takého žraloka na vlastné oči. Mimochodom, tento žralok mal údajne zvláštnu metódu
lovu. Ponoril sa do potrebnej hĺbky a potom silno narazil do obete zubami. Sila nárazu sa dala
podľa vedcov prirovnať k nárazu vlaku. Obľúbenou pochúťkou megadolona boli veľryby.
Ďalšia teória zase tvrdí, že veľrybe najskôr odhryzol plutvu, aby jej znemožnil pohyb, a potom ju zožral. Nevedno, na čom sa zakladajú
tieto teórie – predsa len niekoľko miliónov rokov je pomerne dlhý čas. 😊
Karolína Toporová, 14 r.
(Napísané v roku 2018)

né činnosti. Rozmýšľania majú moji spolužiaci podľa vlastných slov
dosť v škole. Ja naopak
- milujem zamýšľanie sa nad problémami.
Množstvo pocitov, myšlienok a názorov vyjadrujem vetami a slovami.
Podľa mňa je pravda, že jedna veta nám môže zmeniť celý život.
A toto všetko pre mňa predstavuje písanie.
Andrea Sokolová, 13 r.
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Zaujímavosti z vesmíru

me. Svetlu teda trvá cca 4 roky, kým
doletí z hviezdy na Zem. Napriek
svojej blízkosti nie je ľahko pozorovateľná ani teleskopom, pretože je
málo jasná.
Kde vznikajú hviezdy? V hmlovinách – veľkých oblakoch plynu
a prachu.
Ako zanikajú hviezdy? Závisí to
najmä od ich veľkosti. Hviezdy veľkosti nášho Slnka sa na konci svojho života zväčšia, potom odhodia
vonkajšie vrstvy a pomaly chladnú
ako biele trpaslíky. Väčšie hviezdy
vybuchnú ako supernova a vytvoria
neutrónové hviezdy – veľmi husté
objekty. Tie najväčšie po supernove
vytvoria čiernu dieru.
Aké objekty sa nachádzajú vo
vesmíre? Planétky, trpasličie planéty, planéty, mesiace, kométy, meteoroidy, hviezdy rôznych veľkostí,
hmloviny, čierne diery, hviezdokopy,
galaxie rôznych veľkostí... Vesmír je
veľmi pestrý. 😊
Michal Drábek, 14 r.
(Napísané v roku 2018)

Foto: internet

Foto: internet

Žralok veľký ako panelák

Šport

Voda je môj živel

Foto: internet

Moje hobby je synchronizované plávanie. Začala som plávať,
keď som mala tri roky. Športové plávanie som robila až do
deviatich rokov. Potom som sa pol roka venovala tancu. Pred
časom som si povedala, že už nechcem robiť žiadny šport spojený s vodou. No keď som bola na kúpalisku a videla som
v bazéne trénovať akvabely, veľmi sa mi to páčilo a snažila
som sa to napodobňovať. Môj otec si to všimol, a tak sa opýtal trénerky akvabel, či by som mohla chodiť trénovať s nimi.
Veľmi som sa hanbila a bola som na otca aj nahnevaná, ale keď
trénerka povedala áno, veľmi som sa tešila. A odvtedy chodím
na synchronizované plávanie.
Sarah Osvaldíková, 11 r.

Curling je kolektívny šport, ktorý sa
hrá na ľade s veľkými, 20 kg ťažkými kameňmi. Úlohou tímu je traﬁť
vlastný kameň čo najbližšie do stredu
kruhov vyznačených na druhom konci
hracej plochy. Do bodovania sa počíta
každý kameň, ktorý je bližšie k stredu
než súperov. Dráhu pred pohybujúcim sa kameňom môžete „zametať“,
čím zmenšíte rotáciu a zvýšite rýchFoto: internet

losť kameňa. Prečo mám práve toto
hobby? Odpovedí je hneď niekoľko.
Prvým dôvodom je, že v curlingu sa
stáva len veľmi málo zranení, je to
teda veľmi bezpečný šport. Azda jedinou nehodou, ktorá sa vám môže
prihodiť, je pád. Ďalším dôvodom je,
že pri tomto športe sa v praxi využíva veľmi veľa fyzikálnych zákonov.
Pre niektorých to môže byť dôvod,
pre ktorý by nechceli curling hrať, no
keďže mám fyziku aj matematiku rád,
je to pre mňa pozitívum. Pri curlingu
sa využíva: trenie, ktoré sa dá zmenšiť
zametaním; rotácia, ktorú udeľujete
kameňu, aby sa pohyboval po oblúku
a nie po priamke; odraz pri vybíjaní
súperových kameňov; sila, ktorou kameň hádžete. Aj toto sú dôvody, prečo
je mojím hobby práve curling.
Michal Semko, 12 r.

GENERÁLNY PARTNER DUK

Sebaobrana zvyšuje sebavedomie
Sebaobrana je šport, pomocou ktorého sa učím, ako
sa brániť pred útočníkmi. Napríklad ako sa brániť
pred škrtením, ako sa správať, keď niekto na mňa
nečakane zaútočí a veľa iného. S mojím trénerom
Marekom sa tiež učím, ako sa brániť, keď ma spolužiaci šikanujú. Veľmi mi to pomáha. So sebaobranou som začala pred niekoľkými mesiacmi, no už
som sa toho veľa naučila. Tento šport je veľmi
dobrý pre tých,
ktorí sú šikanovaní. Mne sebaobrana pomohla
a už sa proti spolužiakom viem
brániť. Niekedy sa dokonca ani nemusím brániť,
pretože mi dajú pokoj. Možno si už všimli, že sa ich
nebojím. 😊
Natália Valová, 11 r.
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Aj fyzika patrí ku curlingu

