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Editoriál

č.

na 4. mieste a 38. Jurajovi Tu-
žinskému chýbali dokonca iba 
dve desatiny bodu k medaile. 
Žiaľ, plavec Richard Nagy ne-
postúpil do boja o medaily ani 
z jednej disciplíny, v obidvoch 
skončil deviaty. Plavci Katarína 
Listopadová a Tomáš Klobučník 
skončili už v kvalifikácii. Z te-
nistov (aj tých stolných) sa síce 
niektorí dostali do druhého kola, 
no tam aj skončili. Nevynikol 
ani Andrej Martin, do tretieho 
kola sa dostal vďaka odstúpe-
niu súpera. V cestnej cyklistike 
sa neumiestnil jediný nasadený 
– Patrik Tybor. V Slovenskej 

lukostreľbe sa tiež nebojovalo 
o medaily. V streľbe brokovni-
cou nepostúpil do boja o medai-
ly Marián Kovačócy, ani majster 
sveta Erik Varga, od ktorého sa 
medailový úspech očakával. 
A teraz to, na čo sme právom 
hrdí: bratranci Peter a Ladislav 
Škantárovci získali zlato v ka-
tegórii C2, vo vodnom slalo-
me. Matej Beňuš získal striebro 
v kategórii K1. Jana Dukátová 
skončila v kategórii K1 piata len 
kvôli dotyku tyče a Matej Grigar 
v tej istej kategórii dopadol rov-
nako. Od obidvoch sa pritom dal 
očakávať aj cenný kov. Medaila 

sa ďalej očakávala od strelky-
ne Danky Bartekovej. Vysoké 
šance na medailu má podľa od-
borníkov a športových redakto-
rov aj štvorkajak, chodec Matej 
Tóth či kladivár Marcel Lom-
nický. Samozrejme, aj Peter Sa-
gan má nejaké šance na medailu 
v kategórii horská cyklistika. 
Veľká časť našich športovcov 
je síce na olympiáde prvý krát, 
no aj títo “neskúsení“ športovci 
môžu priniesť medailu (tak ako 
Škantárovci). Tak držme všet-
kým palce a dúfajme v tie naj-
lepšie umiestnenia. 

Tomáš Jurka, 14 r.
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  Foto: Peter Chvostek

Fotografia z návštevy Danubiany pripomína tak trochu Botticelliho.

Zaujíma vás olympiáda? Nie-
ktorých z vás možno nezaují-
ma, no iní ju pozerajú celý deň. 
V čase, keď píšem tento editori-
ál, sme mali ,,doma“ jednu zla-
tú a jednu striebornú medailu. 
Aj preto si myslím, že niektoré 
úspechy našich športovcov sú 
minimálne pozoruhodné. Na 
ostatnej olympiáde v Londýne 
sme získali len jedinú striebor-
nú a tri bronzové medaily, tento 
rok máme na viac. Na súčas-
nej olympiáde v Riu de Janeiro 
(Brazília) už súťažilo viacero 
našich športovcov. Strelci Juraj 
Tužinský a Pavol Kopp skončili 

Slovensko v Riu vcelku úspešné
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Prof. PhDr. Petra Micha-
loviča, PhD. z  Filozofickej 
fakulty UK, ktorý prednáša 
na tému Prečo potrebuje-
me umenie a kultúru.

Na akú otázku ste hľadali od-
poveď, keď ste boli dieťa?
Tých otázok bolo veľa, naprí-
klad prečo majú mestá, hory a 
rieky také mená, aké majú. Ale-
bo prečo rodičia musia chodiť 
do práce, či prečo zvieratá ne-
rozprávajú naším jazykom?   
Na akú otázku hľadáte odpo-
veď dnes?
Opäť je tých otázok viac, avšak 
medzi nimi má už viac ako tri 
desaťročia výsadné postavenie 
jednoduchá otázka: Čo je ume-
nie? Fascinuje ma, že myslite-
lia sa stáročia pokúšali presne 
definovať umenie a vždy, keď 
si mysleli, že umenie spútali 
definíciou, umenie im vykĺzlo 
a prinútilo ich nanovo zodpo-
vedať túto otázku. Jednoducho 
povedané, umenie je pre mňa 
zázrak všetkých zázrakov!

Otázka pre

„Tučný muž,“ alebo po anglicky 
„Fat Man.“ Toto slovné spojenie 
môže na prvý pohľad znieť úplne 
obyčajne, no v skutočnosti to bol 
krycí názov pre jednu z najhorších 
udalostí v dejinách ľudstva – je to 
názov pre atómovú bombu, ktorú 
USA zhodili na japonské mesto 
Nagasaki. Pred pár dňami sme si 
pripomenuli výročie tejto straš-
nej udalosti. Američania bombu 
zhodili 9. augusta 1945, tri dni 
po tom, ako bola podobná bom-
ba, tento krát s krycím náz vom 
„Little Boy“ („Malý chlapček“) 

zhodená na mesto Hirošima. Pri 
oboch náletoch zahynulo spolu 
približne 300 000 ľudí a čo je naj-
horšie, zväčša nevinných civilis-
tov. Druhá svetová vojna sa v Eu-
rópe skončila už 8. mája a USA 
chceli, aby aj Japonsko (na strane 
Nemecka) oficiálne kapitulovalo. 
Napriek tomu boli tieto dva útoky 
zbytočné a neľudské. Zostáva len 
dúfať, že sa ľudstvo poučí a raz 
sa splní nápis na pamätníku obetí 
v Hirošime: „Spite pokojne. Už sa 
to nikdy nebude opakovať.“

Michal Drábek, 12 r.

  Foto: internet

  F
ot

o:
 in

te
rn

et

Naša anketa

Koľko ľudí, toľko chutí. Nehovo-
ríme o jedle, ale o hudbe. Opýtali 
sme sa vás:
Aký typ hudby počúvaš?
a/ pop: 54 detí
b/ country, reggae, folk: 7 detí
c/ vážnu hudbu: 5 detí
d/ rock, metal: 21 detí
e/ inú, žiadnu: 22 detí

Diaľničná križovatka pri obci Blat-
né je vo výstavbe. Stavba predsta-
vuje rozšírenie diaľnice D1 v úse-
ku Senec na šesťprúdovú diaľnicu 
a prestavbu križovatky Blatné, ktorá 
zabezpečí prepojenie všetkých sme-
rov diaľnice D1 a cesty I/61. Dĺžka 
úseku má byť 1420 m. Plánované 
ukončenie výstavby má byť kon-
com roka 2017, no práve v tejto 
lokalite sa našiel  archeologický ná-
lez z mladšej doby kamennej z čias 

4000-5000 rokov p.n.l. Toto územie 
bývalo v staroveku husto osídlené. 
V lokalite už našli keramiku, bron-
zové náramky, nožíky, britvy, aj 
bronzové náušnice. Archeologický 
nález údajne nesie 7-tisícročné ta-
jomstvo. Verme, že po tomto náleze 
nebude výstavba diaľnice trvať ďal-
ších 7-tisíc rokov, Alebo že by tam 
postavili parkovisko či garáže ako 
na Bratislavskom hrade? 

Jakub Farkaš, 12 r.

Keď „Tučný muž“ spadol 
na Nagasaki

Archeologický nález pri cestnej križovatke Blatné   Foto: internet

Ženy možno 
budú môcť byť 
diakonkami
Pápež František vytvoril začiat-
kom augusta dvanásťčlennú štu-
dijnú komisiu, ktorá bude skúmať 
možnosť diakonátu u žien. Túto 
otázku načrtol už 12. mája na 
stretnutí s 900 predstaviteľkami 
rôznych ženských náboženských 
kongregácií. Diakon je v katolíc-
kej cirkvi najnižší stupeň kňaz-
stva. Diakoni môžu krstiť či ká-
zať, no nemôžu sami slúžiť svätú 
omšu či viesť farnosť. Zároveň 
pre nich nie sú dané až také prís-
ne podmienky ako pre vyšších 
kňazov – diakonom sa napríklad 
môže stať aj ženatý muž. Hoci sa 
teda ženy naďalej nebudú môcť 
stať kňažkami, novozriadená ko-
misia preskúma, či by mohli byť 
aspoň diakonkami. Pápež dáva 
týmto najavo, že ženy by malo 
byť v cirkvi viac počuť. Návrh 
si, samozrejme, našiel zástancov 
i odporcov.

Michal Drábek, 12 r.
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Kópiu pancierového vlaku Hur-
ban z obdobia II. svetovej voj-
ny, ktorý je umiestnený v parku 
pri Zvolenskom hrade, dlhodo-
bo poškodzovali bezdomovci. 
Vlak je historickou spomien-
kou na partizánske boje počas 
SNP v roku 1944, pričom jeho 
replika bola použitá aj vo fil-
me o Slovenskom národnom 
povstaní. To, že túto pietnu 

pamiatku devastujú bezdomov-
ci, sa podarilo zistiť náhodou 
– z poškodeného podvozka vy-
padla hromada odpadkov. Ver-
me, že mesto Zvolen nájde vo 
svojej pokladnici dostatok pe-
ňazí na to, aby vlak dalo vyčis-
tiť a najmä aby ho zabezpečilo 
pred vandalmi.

-oc-
   

Odpadky vo zvolenskom 
pancierovom vlaku 

  F
ot

o:
 P

et
er

 C
hv

os
te

k

Nové školské pomôcky nepotrebujú len budúci prváčiko-
via, ale aj staršie deti. Najväčší výber školských pomôcok 
je v papiernictvách. Niektorí rodičia nakupujú školské 
pomôcky už na začiatku prázdnin, iní zasa až na konci 
prázdnin. Odborníci hovoria, že je jedno, či pomôcky 
kupujú rodičia začiatkom júla, alebo koncom augusta – 
vyjde ich to rovnako draho. Prekvapujúce je však to, že 
niekedy je nákup na dedine drahší ako v meste. Takže stojí 
za to urobiť si aj s dieťaťom výlet do mesta. Školské po-
môcky sú nevyhnutné – bez nich by deti nemohli v škole 
dobre pracovať. 

Oliver Czanik 10 r.   

Kedy nakupovať školské 
potreby do školy?

  Foto: internet

Určite ste už videli nové automaty 
(červené, nie oranžové) na cestovné 
lístky do bratislavskej MHD. Majú 
veľký displej, možnosť platiť kartou 
aj bankovkami. Sú však veľmi kazo-
vé, často ich treba chodiť opravovať, 
a kartou sa vlastne platiť nedá. Navy-
še sú automaty nadpriemerne pomalé 
a veľmi drahé. Boli spustené len ne-
dávno a už prišlo množstvo sťažností  
od cestujúcich, aj keď automatov je 
zatiaľ iba osem (našťastie). Je však 
potrebné dodať, že automaty boli 
osadené v zime, a pol roka sa s nimi 
nič nedialo. Najhoršie to je s hoto-
vosťou v automatoch. Pravdepodob-
ne ste o tom už počuli. Ak vám auto-
mat nemôže vydať peniaze, môžete 
si ich vyzdvihnúť v sídle dopravného 
podniku. Po novom už je možné aj 
poslať e-mail, v ktorom priložíte fot-
ku potvrdenia o výdavku, číslo účtu 
a ešte aj popis situácie. Akoby nie-
kto chcel okrádať Dopravný podnik 
Bratislava o pár centov. Už len ten 
čas je drahší. 

Tomáš Jurka, 14 r.

Každý môže pomôcť
V Dúbravke sa v týchto dňoch koná ve-
rejná zbierka školských pomôcok pre 
deti zo sociálne slabých rodín. Ak teda 
máte nepotrebné ceruzky, perá, perač-
níky či aktovky, môžete ich priniesť 
do 20. augusta 2016 na mestský úrad 
v Dúbravke. Táto pomoc sa v Dúbrav-
ke organizuje ešte len druhý krát, ale 
starosta Dúbravky Martin Zaťovič si ju 
pochvaľuje. On sám, pravdaže, takisto 
prispel. Dúbravka sa inšpirovala sused-
nou mestskou časťou Karlovou Vsou, 
ktorá v spolupráci so Slovenskou kato-
líckou charitou organizuje podobnú čin-
nosť už niekoľko rokov.

Viktor Špitalský, 13 r.

Nové automaty na cestovné lístky sú k ničomu
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Prednáška: Prečo musíme dodržiavať 
správnu výživu?
Šiesta prednáška v tomto ročníku DUK bola podľa mňa pre mnohých 
skvelým zážitkom. Mne osobne pripomínala jednu z mojich prvých 
prednášok na DUK, ktorá bola taktiež o zdravej výžive. Táto prednáš-
ka bola dobrá najmä kvôli veľmi veľkému množstvu informácii, ktoré 
som ledva stíhala spracovať. Bola to naozaj jedna z tých prednášok, 
pri ktorých sa oplatí dávať pozor. Nebyť tejto prednášky, možno nik-
dy nezistím, aká je v skutočnosti sója škodlivá a že by sme ju nemali 
jesť vo veľkom. Alebo, že mäkká voda môže poškodiť srdce, že naji-
deálnejšia a najvýdatnejšia dĺžka spánku je 8-9 hodín a že existujú tzv. 
Dark- sky parky, kde vidno hviezdy. Neviem, ako sa prednáška páčila 
vám ostatným, ale pre mňa bola úžasná. Na druhej strane, prednáška 
obsahovala toľko nových informácií, že najmä menšie deti si ich zrej-
me nezapamätali.

Karína Zelinová, 14 r.

Workshop - Slovenské Národné Múzeum
Na Detskej Univerzite Komenského som už siedmy krát. Neviem, či 
sa to už u mňa stalo zvykom, ale každý rok som bola aj na workshope 
v SNM. Ak si teraz vravíte, že som čudná, keď chodím každý rok na 
ten istý workshop, kde je stále to isté, mýlite sa. Výstavy v múzeu sa 
veľmi často menia, a tak sa každý rok dozvedáme niečo nové o nie-
čom inom, o čom sme možno minulý rok ani nevedeli. Priznávam, 
že keď som bola menšia, zaujímalo ma skôr, ako exponáty vyzerajú 
a ako na mňa pôsobia, teraz ma však zaujíma oveľa viac ,,čo sú zač“ 
a ako, v ktorom období vznikli. Z workshopu mám prakticky väčší 
zážitok, keďže aj viac informácii zachytím a vstrebem. Tým chcem 
len povedať, milí študenti, že ak sa vám nejaký workshop páči, choďte 
naň pokojne aj ďalší rok.

Katarína Zelinová, 14 r.

  Foto: Peter Chvostek

  Foto: Peter Chvostek

Bubbleology je zaujímavý nápoj, ktorý sa stal hitom. Ide o čerstvý stu-
dený čaj - čierny alebo zelený, ktorý varia priamo v predajnom stánku 
zo sypaného čaju tak, aby si zachoval svoje zdraviu prospešné kvality.  
Varia  ho každé dve hodiny a potom špeciálnou technológiou udržujú v 
termoskách. Po objednaní zákazníkom ho prudko schladia, primiešajú  
tapiokové alebo praskajúce guličky, či agarové želé (agar je morská 
riasa) a ochutia podľa výberu ovocnými sirupmi. Čaj sa pestuje na Taj-
vane, špeciálne pre bubblelogy má svoj kontrolovaný zdroj a dováža 
sa v podobe natrhaných a usušených lístočkov. Keďže tvorca značky je 
Angličan, hovoríme o anglických čajoch - aj iné čaje sú takto označo-
vané, hoci sa pestujú inde ako v Anglicku. Čajové plantáže, z ktorých 
pochádzajú čaje pre bubbleology, sú podľa manažérky bubbleology 
Stanislavy Sorgerovej (na snímke vľavo) priateľské k prostrediu a ľu-
ďom. 

Hanka Noščáková, 12 r.

Video youtubera o čajoch bubbleology tvrdilo, že obsahujú škodli-
vé zložky či farbivá spôsobujúce rakovinu. Oslovila som youtubera, 
aj firmu bubbleology, aby som zistila pravdu. Firma bubbleology 
ma partnersky pozvala pozrieť si všetko na vlastné oči, spomínaný  
youtuber sa mi dodnes neozval. Neskôr zverejnil video s čiastoč-
ným ospravedlnením sa bubbleology za zavádzanie. Jeho video bolo 
zrejme iba „šikovným“ ťahom. Sledovanosť videí, ktoré odhaľujú 
niečo, čo daná značka alebo výrobcovia akože taja, je vysoká. Po-
mocou triku si teda získal veľa sledovaní, odberateľov, a teda asi 
aj peniaze z reklamy. Podľa mojich zistení je to teda s bubbleology 
a zdravím veľmi podobné, ako keď si kupujete čokoľvek iné s ga-
rantovaným prírodným zložením - závisí na vašom výbere, koľko 
cukru (ako jednej nezdravej zložky) sa vo vašom inak prírodnom 
čajovom nápoji ocitne. 

Hanka Noščáková, 12 r.

Bubbleology – odkiaľ je, čo je? (I.) Bubbleology a jeho nepriateľ youtuber (II.)
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Minulý týždeň som bola na 
Workshope logického mysle-
nia. Po príchode nás rozdelili 
do niekoľkých skupín. Najskôr 
sme absolvovali malý kvíz 
a potom sme sa snažili poskla-
dať tzv. tangram. (Tangram je 
skladačka z rôznych geomet-
rických tvarov, kde sa snaží-
me poskladať určitú vec alebo 
tvar.) Skladali sme napríklad 
štvorec, dom, mačku či troj-
uholník, skrátka, skladali sme 
toho veľa. Na konci sme mali 
ďalší kvíz. Dostali sme tri kar-
tičky, na ktorých boli možnosti 

A,B a C a na každú otázku sme 
museli odpovedať možnosťou 
A, B alebo C. Každá skupina sa 
mohla poradiť a potom zdvihli 
jednu kartu. Lektorka, ktorá 
organizovala tento workshop, 
zapisovala body. Tie na kon-
ci spočítala a vyhlásila víťaza. 
Moja skupina vyhrala.  Víťaz 
nedostal síce žiadnu odmenu, 
ale mal dobrý pocit z víťazstva. 
Vlastne predsa bola aj odmena 
- všetci sme dostali Rubikovu 
kocku. 

Renátka Tomčíková, 9 r.

Workshop logického myslenia
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Za posledné týždne sme mohli zažiť všetky ročné obdobia! Samo-
zrejme, nie doslovne. Chcem povedať, že sme zažili veľké výky-
vy počasia. Napríklad u nás doma v Kútoch bolo okolo 35°C, no 
za jeden deň teplota klesla až o 22 stupňov, teda na 13°C. Alebo 
sú prípady, kedy je večer jasné nebo a ďalší deň ráno už leje ako 
z krhly. Úplným extrémom bolo, keď som bol na workshope DUK 
v Bratislave a za približne pol hodiny sa štyrikrát vystriedalo slnko 
a dážď. Odolnejším ľuďom možno toto aprílové počasie nevadí. 
No meteosenzitívnym (citlivým na výkyvy počasia) môže spôso-
bovať ťažkosti. Môže sa to prejavovať bolesťou hlavy, pocitom, 
akoby na vás „liezla“ choroba, alebo aj striedajúcou sa dobrou 
a zlou náladou. Ja napríklad pri takýchto prudkých zmenách poča-
sia väčšinou prechladnem. Niektorí hovoria, že taká je príroda. No 
počul som aj názory, že naozaj ide o globálne otepľovanie. Tak či 
onak, problémy zostávajú, lebo ich neriešime.

Michal Drábek, 12 r.

Aprílové počasie v júli  
aj auguste

  Foto: internet

Pred niekoľkými mesiacmi bola podpí-
saná dohoda o výstavbe 1. fázy Brati-
slavského obchvatu. Tá zahŕňa výstavbu 
úseku diaľnice D4 od Jaroviec po Raču 
a rýchlostnej cesty R7 od Prievozu po 
Dunajskú Lužnú. Otázka však je, či to 
vôbec pomôže vyriešiť dopravnú situ-
áciu v Bratislave. Zrejme nepomôže, 
pretože väčšina áut v rannej a večernej 
dopravnej špičke prichádza až do Brati-
slavy, alebo z Bratislavy odchádza, alebo 

sa autá premiestňujú v rámci Bratislavy. 
Podľa mňa by bolo výhodnejšie postaviť 
na okrajoch mesta záchytné parkoviská 
P+R. Z nich by sa potom ľudia dopra-
vovali metrom (aha, to nemáme!), alebo 
aspoň električkami. Dobrou správou ale 
je, že už aj v tomto smere sa začínajú 
podnikať kroky. Pripravuje sa totiž sys-
tém prímestských vlakov, tzv. S-Bahn, 
aké poznáme napríklad z Viedne 

Marian Plaštiak, 13 r.

V Prahe zakázali segwaye
Rada mesta Prahy zakázala segwaye. Umož-
nila to novela českého zákona o cestnej do-
prave. Ten hovorí, že „segway“ je „osobný 
prepravník“ a obce môžu regulovať jeho 
prevádzku. V mestskej časti Praha 1 (staré 
mesto), Praha 4, v častiach Vinohrady, Hole-
šovice, Libeň, Smíchov a na uliciach Žižko-
va a Letná nemôžu od 3. augusta tohto roka 
jazdiť segwaye. „Je to víťazstvo zdravého 
rozumu a dôležitý krok k zvýšeniu bezpeč-
nosti v uliciach Prahy. Segwaye na chodníky 
v centre Prahy jednoducho nepatria,“ povedal 
člen Pražského mestského zastupiteľstva pre 
bezpečnosť a prevenciu kriminality. Niektorí 
ľudia nesúhlasia, no treba dodať, že “chodci“ 
na segwayoch spôsobili už desiatky zranení 
a ľuďom v centre mesta prekážali. 

Tomáš Jurka, 14 r.

Pomôže Bratislave obchvat?
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Viete si 
predstaviť 
život bez 
telefónu?
Viete si predstaviť, 
že by ste nemali 
svoj telefón? Keby 
nebolo firmy ARM 
limited, pravdepo-
dobne by neexisto-
vali smartfóny alebo 
tablety, aké poznáme 
dnes. V spoločnosti 
ARM limited (neskôr ARM holding) vynašli architektúru ARM. Je to 
architektúra pre procesory, akýsi programovací jazyk. Na vývoji tej-
to architektúry sa podieľal aj preslávený Apple. Architektúra ARM je 
veľmi úsporná a používa sa v prenosných zariadeniach. Bola vyvinutá 
v roku 1984 a prvý krát použitá v počítačoch spoločnosti Acorn Com-
puters. Spoločnosť ARM neskôr prestala procesory vyrábať, ale ďalej 
vyvíjala a vylepšovala architektúru, ktorú použili aj v Apple Newton. 
Procesory sa hromadne začali používať až o 10 rokov neskôr, v roku 
1994. Druhá revolúcia nastala v roku 2007, keď bol uvedený prvý 
iPhone. Do svojich telefónov ich začali používať aj spoločnosti ako 
Samsung a Apple. Už v roku 2007 používalo procesory s architektú-
rou ARM 98% mobilov a v roku 2014 bolo vyrobených 50 miliárd 
procesorov s touto architektúrou. Bez nej by jednoducho neexistovali 
zariadenia ako mobil či tablet.

Tomáš Jurka, 14 r.

  Foto: internet

  Foto: internet

Pozrite sa do svojho tela

Domy bez striech, okná bez záclon
Keď sme boli v Grécku, prekvapilo nás, že väčšina apartmánov (bez 
ohľadu na miesto, kde sú), nemala dokončenú strechu. Na mieste, kde 
mala byť strecha, trčali roxorové tyče. Opýtali sme sa domácich, čo 
to znamená. Odpoveď bola prekvapivá - v Grécku sa daň platí až za 
dokončený dom. Za dokončený dom sa považuje až taký, ktorý má ho-
tovú strechu. Stavebníci majú na dokončenie rozostavanej strechy 10 
rokov. Ibaže väčšina ľudí každý deviaty rok dostavia ďalšie poschodie 
a tak získa tak ďalších 10 rokov oslobodenia od platenia dane. Zaujalo 
ma to, lebo s niečím podobným som sa stretla v Holandsku - tam si ne-
chávajú ľudia aj veľké okná vedúce priamo do ulice bez závesov a zá-
clon. Okoloidúci vidia domácim do tanierov, aj do spální. Súkromie 
nejestvuje. Holandské vysvetlenie je, že kedysi vyberali v Holandsku 
daň za každý záves na okne, a tak sa radšej naučili žiť bez závesov. 

Hanka Noščáková, 12 r.

Predstavte si, že môžete nahliadnuť do vlast-
ného tela. Nie, predstavte si, že by to bolo 

naozaj - že si pozriete na ruku a môžete si 
pozrieť všetko, čo je v nej. Bolo by to veľ-
mi zaujímavé. Mimochodom, vedeli ste, 
že keby ste vybrali všetky žily a tepny zo 
svojho tela a spojili ich do jednej veľkej 

cievy, dvakrát by ste ňou obmotali zemegu-
ľu? Vo svojom tele máte stotisíc kilometrov 

ciev od hlavy až po päty, cez ktoré vám stále 
obieha 5 litrov krvi a tá okysličuje každú jednu 

bunku v tele. Existuje tzv. krvný doping, ktorý dodá 
človeku veľa energie. Človek si dá na poliklinike 
odobrať krv a nechá ju odložiť. Za pár mesiacov sa 
mu množstvo krvi v tele obnoví na zvyčajnú hod-
notu. Človek potom ide znova na polikliniku a dá 
si odloženú krv vstreknúť späť do krvného obehu. 
Väčšie množstvo krvi umožní rýchlejšie okysli-
čenie celého tela a človek má potom viac energie. 
Skúmať ľudské telo je úžasné a dúfam, že sa k tomu 
raz dostanem aj ja.

Matúš Kordoš, 9 r. 

V lete sa koná výmena stráže v Buckingham-
skom paláci každý deň. Výmena stráže sa 
začína o 11,30h a trvá približne 45 minút. 
Cez zimu sa koná výmena stráže každý druhý 
deň. Ľudia sú výmenou stráže pred palácom 
fascinovaní a stoja v radoch, aby výmenu mohli uvidieť. Ide 
o dlhoročnú tradíciu, ktorá sa v Británii stále dodržiava. Vý-
mena stráže spočíva v tom, že nová stráž vpochoduje do paláca 
z Wellingtonských kasární za sprievodu kapely a preberie po-
vinnosti starej stráže. Stráž pozostáva z dvoch oddielov. Jeden 
je z Buckinghamského paláca a druhý z paláca Sv. Jamesa. 
Buckinghamské stráže majú červeno čiernu farbu oblečenia  
a podlhovasté čapice z medvedej srsti. Stráž z paláca Sv. Ja-
mesa má sivú farbu oblečenia a sivé čapice. 

Oliver Czanik, 10 r.  

Výmena stráže  
v Buckinghamskom paláci

Najhorší sen - spánková paralýza
Spánková paralýza je stav, keď nespíš, ale nemôžeš sa hýbať ani roz-
právať, si teda paralyzovaný. V minulosti si ľudia mysleli, že je za tým 
čarodejnica sediaca na hrudi obete. V Japonsku to bol Kanashibari - ten 
ťa obviazal železnou reťazou a dusil ťa. V skutočnosti ide o niektorý typ 
paralýzy: 1. typ sa prihodí párkrát za život a trvá do 2 minút. Pre teba 
večnosť. 2. typ je chronická paralýza, ktorá sa deje pravidelne a príči-
nou sú rôzne poruchy. Neschopnosť hýbať sa je zapríčinená glycínom 
a kyselinou gama-aminomaslovou, ktoré paralyzujú telo aj pri bežnom 
snívaní, aby si v spánku nebehal, nevyskakoval a pokojne ležal na po-
steli. Ďalšími znakmi paralýzy je nával toho najhoršieho strachu, pocit 
dusenia, nereálne zvuky ako piskot a vreskot a vizuálne halucinácie ako 
sú napríklad hrozné postavy v izbe, ktoré ti chcú ublížiť. Preludy sú rôz-
ne a každý ich môže prežívať inak. Na rozdiel od sna si pamätáš hlavne 
začiatok paralýzy, lebo ak by si si pamätal aj koniec, v tú noc by si už 
nezaspal. Ak si teda myslíš, že mávaš neznesiteľné nočné mory, prestaň 
si to myslieť a buď rád, že nemáš spánkovú paralýzu. 

Viktor Špitalský, 13 r.
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Zlý príklad z dejín

Anglická kráľovná Alžbeta 
I. (vládla v rokoch 1558 až 
1603) mala veľmi rada cu-
kor. V tých časoch bol cu-
kor luxusným tovarom. Bol 
oveľa drahší ako med, lebo 
sa musel dovážať - napríklad 
z Madeiry. Alžbeta I. mala 
rada sladkosti a sladké jedlá 
a aj v tom období ich bolo dosť. Obľubovala marcipán, zázvorníky a jedlo z mlieka, 
cukru a ružovej vody podávané vo forme kociek. V tom čase sa verilo, že cukor má dobrý 
vplyv na zdravie – dokonca aj zuby sa čistili práškovým cukrom. Stav zubov kráľovnej a 
jej dvoranov bol teda zúfalý.  Alžbeta I. mala také pokazené zuby, že jej mnohé museli aj 
vytrhnúť. Keďže sa naozaj veľmi bála bolesti, londýnsky biskup  si dal tiež vytrhnúť zub, 
aby videla, že je to v pohode. 

Martin Poikáns, 12 r.

Aj antika mala svoje grafity
Grafity, teda písanie a kreslenie po stenách 
a plochách, ktoré sú na verejnom priestranstve, 
vôbec nie je novodobá „zábava“.  Ľudia písali 
a kreslili po stenách aj v časoch Rímskej ríše. 
Veľa z týchto grafitov sa zachovalo na budo-
vách v mestách Pompeje a Herculaneum. A to 
preto, lebo ich zakonzervoval popol po výbuchu 
sopky Vezuv. A čo písali a kreslili obyvatelia 
Rímskej ríše po stenách budov? Približne to, čo 
aj súčasní “sprejeri”. Rôzne ľúbostné odkazy, 
urážky, oznamy o gladiátorských hrách, inzerá-
ty na predaj otrokov, ale aj politické heslá a kari-
katúry. Napríklad: «Ó, Epafrus, si plešatý» alebo 
«Rusticus je šašo». Najstaršie známe grafity je 
z 3. októbra 78 p.n.l.. Je to veľmi jednoduchý 
oznam: «Bol tu Gaius Pumidius Diphilus.» Aby 
sa tieto grafity zachovali aj v súčasnosti, spraco-
váva výskumný tím ich databázu. Je to veľmi 
cenné svedectvo o každodennom živote v dáv-
nej minulosti.

Martin Poikáns, 12 r.

Vyzerajú ako zamrznuté taniere 
alebo ľadové medúzy. V skutoč-
nosti sú to zamrznuté bubliny ply-
nu. Takéto bubliny sa nachádzajú 
v zamrznutom kanadskom jazere 
Minnewanka, ktoré je súčasťou 
Banff National Park (Národného 
parku Banff). Park je najnavšte-
vovanejším národným parkom 
v Severnej Amerike a ročne ho 
navštívi okolo 4 miliónov náv-
števníkov. V zime tu býva veľmi 

chladno a celé územie je pokry-
té snehom. Niektoré najvyššie 
vrchy nerozmŕzajú ani v lete. 
Plyn biologického pôvodu, ktorý 
sa z napadaného lístia, trávy ale-
bo z utopených zvierat vo vode 
vytvoril, v zime zamŕza a vytvá-
ra nádherné obrazce. Plyn je po-
merne neškodný, ale keby niekto 
zamrznuté bubliny plynu zapálil, 
mohli by vzplanúť. 

Hannah Hirnerová, 10 r.
  Foto: internet

Zmrznuté bubliny v jazere sú skvostom

  Foto: internet

Film, ktorý bude mať premiéru o 100 rokov
 Film s názvom ,,100 years - the movie you‘ll never see“ (100 rokov - film, ktorý nikdy neuvidíte) si 
tento rok určite nepozriete. Nosič s filmom bol uložený do špeciálneho trezoru s odpočítavaním, kto-
rý sa otvorí až 18. novembra 2115 v Cognacu (Francúzsko). Trezor je uložený v hoteli Le Majestic 
Barrière a podľa slov autora tohto filmu Ludovica du Plessis, nebude možné ho nijakým spôsobom 
otvoriť. O samotnom filme vieme, že bude predstavovať svet za 100 rokov podľa ideí režiséra Ro-
berta Rodrigueza. Hlavnú rolu si zahral John Malkovich. Na internete si môžete pozrieť aj trailer 
k tomuto filmu, ktorý je zároveň reklamou na koňak (majiteľom firmy je  Ludovic du Plessis). Bolo 
vyrobených symbolických 1000 kovových vstupeniek, ktoré môžu uplatniť až naše vnúčatá. Ktovie, 
či budú mať vôbec záujem takýto film vidieť?

Karolína Kováčiková, 14 r.
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Mladý Slovák v anglickej akadémii
Slovenský mládežnícky reprezentant (futbalový brankár) do 17 
rokov Alex Fojtíček prestúpil z 1. FC Tatran Prešov do Manches-
tru United. Mladý Prešovčan sa tak stal prvým Slovákom v klu-
be, ktorý si zahrá na štadióne Old Trafford. Takéto vynikajúce 
správy sa počúvajú veľmi dobre, verme, že to bude prínosom 
aj pre slovenský futbal. Pravdaže, Alex je zatiaľ kvôli svojmu 
veku ,,len“ v akadémii, čiže bude hrať v tíme do 18 rokov, ale 
už o chvíľu si možno zahrá s takými hráčmi ako sú W. Rooney, 
P. Pogba, D. De Gea, Z. Ibrahimovič a pod trénerskou taktovkou 
Josého Mourinha.

Viktor Špitalský, 13 r.
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Najdrahší prestup na svete
Keďže z futbalu zostal v podstate už len biznis, predražené prestupy 
sú čoraz častejšie. No predražiť prestup futbalistu o vyše 30 milió-
nov eur!? Stalo sa tak u francúzskeho reprezentanta Paula Pogbu. 
Z Juventusu Turín odišiel do Menchestru United za 105 miliónov 
eur, pričom jeho cena sa pohybuje ,,len“ okolo 70 miliónov eur. Tou-
to sumou prekonal aj neprekonateľného Messiho a Ronalda, ale aj 
iných vinikajúcich futbalistov ako G. Bale, L. Suarez alebo Neymar 
Jr. Pogba podpísal s “červenými diablami“ päťročný kontrakt, po 
štyroch rokoch v lige Seria A. Na ilustráciu toho, kam smeruje fut-
balový ,,šport“, treba asi pripomenúť, že pred piatimi rokmi odišiel 
Pogba do Juventusu z Menchestru za jeden milión eur. Je toto nor-
málne???

Viktor Špitalský, 13 r.

  Foto: internet


