
V našich Novinách DUK býva zvykom, 
že dve čísla (vydania) sú venované špe-
ciálnej téme. Toto je jedno z nich. Jeho 
podstatná časť je venovaná urgentnej té-
me dnešnej doby – nežiaducemu vplyvu 
človeka na planétu, na ktorej žijeme. Ale 
prečo je potom nadpisom tohto editoriá-
lu (a témou, ktorú som si vybral) slovné 
spojenie Laudato Si'? Viete, čo znamená? 
Je to názov encykliky súčasného pápeža 
Františka. Encyklika má podtitul „O sta-
rostlivosti o náš spoločný domov“ a venu-
je sa práve ekológii. Laudato Si' je vlastne 
list, ktorý pápež adresuje všetkým ľuďom 
dobrej vôle, teda nielen katolíkom. Planétu 
si predsa musíme zachrániť všetci! 
Pápež v liste opisuje konkrétne problémy 
našej planéty a ich dôsledky. (Svätý otec 
sa pri príprave zapojil do vedeckého dia-
lógu a radili mu vedci z Pápežskej akadé-
mie vied.) Upozorňuje napríklad na kul-

túru vyhadzovania, na to, že ekologické 
problémy najviac zasahujú najchudobnej-
ších, no dotýkajú sa všetkých. Hovorí aj 
o teo lógii, o človeku (rôzne) a vyzýva na 

nápravu... Asi ste si všimli, že používam 
slovo napríklad, lebo toto je ozaj len prí-
klad a zlomok z Laudato Si', ktorého ob-
sah je oveľa väčší a širší. Laudato Si' však 
nie je iba vedeckým dokumentom. Pápež 
František je celkovo známy svojou anga-
žovanosťou v ekológii. A prečo sa pápež 
zaujíma o ekológiu? Pretože ekológia je 
istým spôsobom „súčasťou“ učenia kato-
líckej cirkvi. Katolicizmus (a teda Biblia) 
totiž hovorí, že Zem je Božím darom pre 
človeka a človek je teda povinný starať sa 
o ňu. Ak by ste si chceli Laudato Si' prečí-
tať, slovenskú verziu nájdete na stránkach 
www.kbs.sk v časti Dokumenty > Doku-
menty pápežov > František > Laudato Si'. 
Ak by ste však nechceli čítať celý dlhý do-
kument, na YouTube nájdete video Lauda-
to si pre deti, kde je jeho posolstvo zjed-
nodušené do 4-minútového animovaného 
videa. 😊

Michal Drábek, 13 r.
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Spravodajstvo

Prof. RNDr. Vladimíra 
Kováča, CSc. 
z Prírodovedeckej 
fakulty UK, ktorý 
prednáša na tému 
Prečo sa život uchytí aj 
v neznámom prostredí 
a čo sú biologické 
invázie.

Na akú otázku ste hľa-
dali odpoveď, keď ste 
boli dieťa?
Ako dieťa som mal hlavu 
stále plnú otázok, bolo ich 
veľmi veľa. Koncom kaž-
dého roka mi však pravi-
delne vŕtalo v hlave, prečo 
sa pred Vianocami ten čas 
tak strašne vlečie.
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Nuž, veľa vecí sa odvte-
dy zmenilo a dnes mi za-
sa vŕta v hlave, prečo ten 
čas tak strašne letí. Ak by 
som ale mal byť vážny, 
chcel by som vedieť aj to, 
čo je čas... Čas totiž zo-
hráva v živote organizmov 
rozhodujúcu úlohu – dá sa 
povedať, že pánom života 
je čas. 

Otázka pre

Lúčnica vo Vysokých Tatrách
Začiatkom augusta sa po 30-tich rokoch znovu 
dostala do Vysokých Tatier Lúčnica. Stalo sa tak 
v súvislosti s úmrtím dlhoročného vedúceho sú-
boru Štefan Nosáľa. Lúčnica cestovala vlakom 
z Bratislavy na Štrbské pleso a 1. augusta vystú-
pili jej členovia na Kriváň. Ďalší deň spievali na 
Štrbskom plese a pridalo sa k nim mnoho iných 
skupín spod Tatier. Ďalšie dva dni boli Lúčni-
čiari na Hrebienku v rámci Medvedích dní ta-
nečná školička a večer vyvrcholil ich veľkým 
tanečným vystúpením. Počas všetkých podujatí 
sa k tanečníkom a spevákom tohto ľudovo-ume-
leckého súboru mohol ktokoľvek a kedykoľvek 
pripojiť. 😊

Viktor Špitalský, 14 r.

Vo Švajčiarsku sa nachádza približne 1 500 ľa-
dovcov. Vedci však oznámili, že do konca toh-
to storočia sa 80 až 90 percent roztopí a aj pri 
najväčšom úsilí sa tomu už nedá zabrániť. Miz-
nutie ľadovcov spôsobuje napríklad vyššie rizi-
ko prírodných katastrof či zníženie zásob pitnej 
vody. „Spomaľovanie globálneho otepľovania 
prišlo pre švajčiarske ľadovce príliš neskoro,“ 
hovorí Matthias Huss z technickej vysokej školy 
v Zürichu. Ak by sme ukončili produkciu sklení-
kových plynov, ani tak by sme sa roztopeniu ľa-
dovcov nevyhli. Predpovedá sa, že do polovice 
tohto storočia sa vo švajčiarskych Alpách zvýši 
teplota v zime o 1,8° C a v lete o 2,7° C. 

Hana Chrappová, 12 r.

V mestečku Land O´ Lakes na Floride sa prepad-
la zem. Prvýkrát sa diera plná vody otvorila už 
14. júla okolo ôsmej ráno a odvtedy sa neustále 
zväčšuje. Takáto diera vznikne, keď kyslá dažďo-
vá voda rozpustí vápenec. V súčasnosti má diera 
priemer okolo 70 metrov Zatiaľ pohltila 2 domy 
a 7 ďalších poškodila, našťastie sa nikto nezranil. 
Pretože sa diera zväčšuje pomaly, záchranárom 
sa podarilo ľudí evakuovať. Obyvatelia domov si 
však budú musieť zabezpečiť náhradné ubytova-
nie. Problém je, že ak bude okolo diery jazdiť ťaž-
ká technika na odstraňovanie trosiek zničených 
domov, otvor sa môže ďalej rozširovať.

Peter Tomčík, 12 r.

Na Floride sa prepadla zem

Topenie švajčiarskych ľadovcov 
je nezvratné

Naša anketa

Kto trochu sleduje fi lmo-
vú, najmä americkú tvorbu, 
má pocit, že vesmír je plný 
mimozemšťanov. Najmä ta-
kých, ktorí prichádzajú na na-
šu Zem so zlými úmyslami. 
Vždy sa musia nájsť ľudskí 
hrdinovia, ktorí zlých mimo-
zemšťanov porazia a zničia. 
A pritom mimozemšťania ne-

musia byť vôbec zlí. Možno 
sú dobrí a láskaví a keď nás 

stretnú, povedia nám, že nám 
chcú pomôcť. Naša otázka 
pre vás znela:
Veríte, že existujú mimo-
zemšťania?
a/ Áno: 60 detí 
b/ Nie: 42 detí 
c/ Neviem: 29 detí 
d/  My sme mimozemšťania: 

16 detí 

Foto: internet

Foto: TASR
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Pred týždňom som sa zúčastnila  na workshope v 
Slovenskom národnom múzeu. Jedným z múzeí, 
ktoré sme navštívili, bolo aj Múzeum židovskej 
kultúry, kde nás sprevádzala milá sprievodkyňa.  
Na začiatok nám porozprávala o židovskom  ná-
boženstve. Dozvedeli sme sa, že židovské nábo-
ženstvo je Judaizmus, ich boh je Jahve a že ži-
dia sa modlia v synagóge. Ďalej nám rozprávala 
o ich tradíciách a sviatkoch. Tradície a sviatky 
popisujú hebrejské biblické knihy a Tóra. Tóra je 
najdôležitejšia kniha Judaizmu a taktiež sa z nej 
číta pri modlení. Sprievodkyňa nám vysvetlila aj 

to, čo je Šabat. Je to jediný pre Židov posvät-
ný deň, o ktorom sa hovorí aj v desiatich priká-
zaniach. Počas Šabatu sú zvolaní jednotlivci zo 
zhromaždenia na čítanie Tóry. Ku koncu pre-
hliadky sme si pozreli časť biblického príbehu, 
mohli sme ochutnať maces (pečivo bez kvásku 
vyrobené z múky a vody), vyskúšať si odpove-
dať na kvízové otázky a napísať svoje meno po 
hebrejsky. Celý workshop bol zaujímavý a páčil 
sa mi. Odporúčam všetkým. ☺

Renátka Tomčíková, 10 r.
Foto: internet 

Minulú sobotu zavítala na vrbovský štadión Mufuza - 
Mužstvo futbalových zázrakov. Na programe boli rôzne 
zaujímavé činnosti, no jedným z hlavným bodov progra-
mu bol futbalový zápas, v ktorom hrali známi moderáto-
ri, herci a bývalí športovci. Deti si mohli užiť skákacie 
hrady a maľovanie na tvár. Akciu sprevádzali aj rôzne 
ďalšie aktivity, ako koncert, kopanie jedenástok či tom-
bola. A najkrajšie na tom všetkom je, že výťažok z celej 
akcie išiel na pomoc organizácii pre fyzicky hendikepo-
vané deti. Táto akcia sa mi veľmi páčila, a to nielen kvô-
li bohatému programu, ale najmä kvôli tomu, že pomáha 
deťom, ktoré ju potrebujú.

Nelly Böhmová, 11 r.
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Názory, komentáre

Na už v poradí šiestu prednášku tohtoročnej DUK som sa naozaj teši-
la, možno dokonca najviac zo všetkých prednášok. A to najmä preto, že 
psychológia ma vcelku zaujíma a považujem ju za jeden z najzaujímavej-
ších vedných odborov. Docent Igor Brezina nás na začiatku prednášky 
oboznámil s tým, čo sú to psychologické procesy a prečo keď rozprávame 
o pamäti, musíme spomenúť aj tie ostatné. Taktiež sme sa dozvedeli nie-
čo o problematike ADHD, ktorá je veľmi zriedkavou poruchou, no tento 
fakt rodičia a pedagógovia často prehliadajú. Pochopili sme, ako funguje 
ľudský mozog a pamäť – aké sú fázy pamäti, jej typy a poruchy. Myslím, 
že tieto informácie by mohli mnohým z nás pomôcť aj pri učení sa počas 
školského roku, ktorý sa už nezadržateľne blíži. 😊 Prednáška bola možno 
pre niekoho náročná kvôli množstvu informácií, ja si však myslím, že to 
bolo tak akurát aj čo sa času týka. Občas sme sa tiež zasmiali a po zod-
povedaní našich otázok sme docenta Igora Brezinu odmenili potleskom, 
ktorý si zaslúžil nielen za výbornú prednášku, ale aj za to, že medzi nás na 
DUK prišiel aj napriek zdravotným problémom.

Anna Semková, 13 r.

Prednáška: Prečo zabúdame?

Foto: Peter Chvostek

Workshop: Návšteva Múzea židovskej kultúry

Mufuza je zázrak

Hoaxy prebúdzajú pocity úzkosti
Hoaxy sú poplašné správy s úplne alebo čiastočne nepravdivými infor-
máciami. Často majú prekrútený či pozmenený obsah a význam. Dnes 
sa ich na facebooku, ale aj iných sociálnych sieťach vyskytuje veľmi 
veľa. Niekto zverejní príspevok, ktorého obsah je nepravdivý – ide 
napríklad o žiadosť o fi nančnú pomoc pre človeka, ktorý neexistuje. 
Neraz sa k príjemcovi dostane falošná správa, že hrozí napadnutie jeho 
profi lu a keď neurobí to a to, jeho profi l bude zničený. Hoaxy väčšinou 
žiadajú aj o zdieľanie, aby sa ,,dôležitá“ 
informácia dostala čo najďalej. A aký má 
to jedno kliknutie na ikonu ,,zdieľať“ vý-
znam? Vystrašiť a oklamať čo najviac ľu-
dí a tak ich manipulovať. Manipulatívne 
a zastrašujúce hoaxy sú napríklad tie, keď 
vám príde správa s priateľským pozdra-
vom. Otvoríte ju a dočítate sa, že správa pochádza napríklad z Venezu-
ely od mŕtveho človeka a hneď dáva aj podmienku – správu treba po-
slať 20-tim priateľom do 20 minút, inak sa vám stane niečo zlé. Takéto 
správy nezabúdajú na dôvetok, že ktosi (samozrejme, ide o vymyslenú 
osobu), kto výzvu ignoroval, si zlomil obe nohy (prípadne mu zhorel 
dom a podobne), zatiaľ čo ďalší, ktorý touto vymyslenou hlúposťou 
obťažoval svojich kamarátov, vyhral auto. Mňa takéto správy dokážu 
naštvať. Snažme sa používať zdravý rozum, nešíriť nezmysly a hoaxy 
ďalej, a trebárs tým niekomu ušetríme čas, nervy alebo stres. ☺ 

Nikol Ďurčeková, 14 r.

profi lu a keď neurobí to a to, jeho profi l bude zničený. Hoaxy väčšinou 

Foto: internet

Foto: internet
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Zachránime planétu Zem?

Áno. Prečo nie? No vzápätí sa vyná-
ra protiotázka: Prečo by práve tá moja 
generácia mala byť niečím extra, iná 
ako generácie pred nami? Nevedomosť 
a nevzdelanosť sú problémy aj dnešné-
ho sveta. A práve od nich sa odvíjajú aj 
všetky ostatné. Ľudia by určite nebo-
li takí ľahostajní, a chamtiví, keby boli 
dostatočne vzdelaní. Keby boli vzdela-
ní, viac by premýšľali a uvedomovali si 
následky svojho konania. Je na nás, či sa 
vzdeláme a či venujeme dostatočne ve-
ľa času a energie záchrane planéty, ktorú 
toľké generácie pred nami devastovali. 
Osobne ma veľmi teší, že existujú pro-
jekty ako DUK, lebo aj tie nám pomá-
hajú a učia nás správne posudzovať veci 
a javy. Verím, že aj my, deti z DUK, sa 
môžeme pridať k vzdelaným a zachra-
ňovať planétu Zem. 

Anna Semková, 13 r.

Vzťah ľudí k Zemi sa stále mení. Niektorým je jedno, aké škody 
spravia, len aby získali to, čo chcú. Ďalší sú zas až priveľmi ekolo-
gickí, stále sadia nové stromy, chránia a kŕmia zvieratá, nie sú na-
pojení na elektrinu, niektorí dokonca nemajú ani vodovod a cho-
dia k rieke po vodu... Mali by sme byť takí všetci? Podľa mňa nie. 
Je to síce veľmi ohľaduplné k prírode, lenže nejde predsa o to, aby 
sme si pri tom pekelne sťažili život. Podľa mňa by sme sa nemali 
báť opustiť Zem a zájsť s raketou ďalej ako na Mesiac. Niektoré 
planéty môžu skrývať obrovské bohatstvo. Veď čo by sa stalo, ke-
by išli astronauti ďalej ako ,,len“ na Mesiac? Možno by im došiel 
kyslík, možno by do nich narazil meteorit alebo kométa, alebo by 
sa stala nejaká iná katastrofa. No nemusí sa stať nič - raketa dole-
tí na určenú planétu a astronauti spustia ťažbu. Na druhej strane 
chápem, prečo sa do toho ľudia zatiaľ nepustili. Je to obrovský 
risk, lebo keď sa niečo stane s astronautmi alebo s raketou, všetky 
peniaze a snaha vyjdú navnivoč. Podľa mňa to ale za pokus stojí.

Matúš Kordoš, 10 r.

Objavme ďalšie planéty

Zachráni moja generácia 
planétu Zem?

Chceme vôbec zachrániť našu planétu?
Čo ak na nás, ľudí, čaká niečo oveľa lep-
šie? Síce si to teraz nevieme predstaviť, 
ale čo ak sa o 300 rokov naše technológie 
posunú tak, že budeme chodiť na dovo-
lenku na Mesiac a neskôr sa aj budeme 
vedieť presťahovať na Mars? Ale čo ak 
nebudeme mať tie technológie a nebude-
me sa mať kam presťahovať? Alebo bu-
deme ničiť aj ďalšie planéty tak, ako si 
ničíme tú našu a nakoniec nebudeme mať 
kde bývať? Takže späť na zem. 😊 Podľa 
môjho názoru by sme mali viac používať 
proces nazývaný recyklácia. Veľké sklád-
ky našej planéte škodia. Smetiská, ktoré 

robíme v prírode, takisto ubližujú - zvie-
ratám, aj rastlinám. Musíme znížiť výro-
bu igelitových sáčkov a zakázať postreky 
rastlín chemickými látkami. Pre chemic-
ké látky hynú zvieratá aj hmyz. Mali by 
sme viac chodiť pešo a na bicykli, aby 
sme neznečisťovali ovzdušie výfukový-
mi plynmi. Našu planétu však nemôže 
zachraňovať len naša generácia. Ničilo ju 
veľa, preveľa generácii. My všetci musí-
me priložiť ruku k dielu. A tam, kde si 
vie príroda poradiť sama, ju treba nechať. 
Len ju trochu posilnime. 

Olívia Samelová, 11 r.
Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet
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Zachránime planétu Zem?

Planétu Zem a niekedy aj celú Galaxiu 
väčšinou zachraňujú superhrdinovia vo fi l-
moch. Trvá im to tak dve hodiny. Možno 
preto, že majú superschopnosti. Aj ja by 
som chcel nejakú superschopnosť. Naprí-
klad telepatiu alebo vedieť lietať a rýchlo 
sa premiestňovať. Ale určite by som nech-
cel nosiť elasťáky ako Superman. Ale na-
späť k téme - naša generácia nemá super-
schopnosti ako fi lmoví hrdnovia. No aj tak 
nám zostáva veľa možností. Na svete sa 
deje veľa zlých vecí ako sú napríklad voj-

ny, terorizmus, hlad, zlé životné podmien-
ky... Niektoré deti v Ázii musia pracovať 
v otrasných podmienkach a detstvo ako 
máme my nikdy nespoznajú. Nemusíme 
zachraňovať planétu Zem pred intergalak-
tickými militantnými príšerami. Stačí, keď 
sa zamyslíme, čo môžeme urobiť tu a teraz 
pomocou našich schopností a vedomostí. 
Naozaj by som nechcel, aby naša generá-
cia musela zachraňovať Zem. Podľa mňa 
stačí, aby sme ju ešte viac neničili. 

Martin Poikáns, 12 r.

Keď Zem nebudeme ničiť, nebude ju treba zachraňovať

Začnime so záchranou 
už teraz
Môj názor je, že planétu Zem určite za-
chránime. Zem je nádherná planéta, ktorá 
by mohla uživiť veľké množstvo ľudí, do-
konca oveľa viac ako tvorí súčasná populá-
cia, ak by sme si ju neničili. Ľudia ju ničia 
z chamtivosti a pre peniaze. Pre peniaze 
dokážu robiť hrozné veci – drancovať, za-
bíjať, okrádať, vykorisťovať... Nehovorme 
však stále len o tom, čo robia iní, hovorme 
konkrétne o nás. Pretože u nás sa to všet-
ko začína. Ak sme leniví vyhodiť plastovú 
fľašu do separovaného odpadu, nemôžeme 
čakať, že budeme v dospelosti robiť veľké 
veci. Musíme začať teraz - s maličkosťami, 
ako recyklovať, zhasnúť svetlo, ak netreba 
svietiť, šetriť vodou, starať sa o rastlinky 
(hoci len o jeden kvietok na balkóne)... Asi 
sa teraz pýtate, prečo napriek všetkým tým 
globálnym negatívnym vplyvom hovorím, 
že podľa mňa si ľudia svoju planétu urči-
te zachránia. Je to preto, lebo aj planéta sa 
usiluje zachrániť sama seba. A je to preto, 
lebo ľudia sú aj dobrí. Vždy nájdu spôsob, 
ako Zem chrániť. Vždy tu boli, sú a aj budí 
tí, ktorým náš svet a náš život v ňom nie je 
ľahostajný.

Michal Drábek, 13 r.

Pokiaľ naše správanie zostane také isté ako doteraz, našu Zem ne-
zachránime. Ľudia budú hľadať nové planéty, na ktorých by sa dalo 
žiť. Vedci už aj objavili planétu, ktorá sa podobá Zemi. Nazvali ju 
Proxima b. Niektorí ľudia si myslia, že na záchranu súčasnej planéty 
je neskoro, iní sú na to, aby ju zachraňovali, príliš leniví. Nestačí, 
keď sa polepší jeden alebo dvaja ľudia, musíme sa polepšiť všet-
ci. Nemali by sme byť k planéte Zem zlí. Keď svojím správaním 
ublížime životnému prostrediu, zvyčajne si povieme, že veď sa až 
tak veľa nestalo. Ale keď to isté urobia milióny, stane sa veľa – zlé-
ho. Pri takomto správaní nepomôže druhá, tretia, či desiata planéta. 
Aj z tých ďalších by sme urobili smetisko. Pritom Zem je ideálne 
miesto pre život, len sme si to z nejakého dôvodu prestali vážiť. 

Renátka Tomčíková, 10 r. 

Druhá, tretia, ani desiata planéta 
nás nespasí

Dnes je síce veľmi moderné byť veľmi ekologický, separovať 
odpad, nepoužívať plastové tašky, atakďalej, ale nemyslím si, 
že to vedie k nejakému zdokonaleniu či priam k záchrane Zeme. 
Najmä ak si uvedomíme, že vždy sa nájde nejaká poriadne veľká 
čierna ovca, ktorá bez problémov vyhodí jadrový odpad niekam 
do Amazonského pralesa alebo na podobné miesto. Preto je pod-
ľa mňa dôležitejšie začať najskôr so záchranou ľudstva. Keby sa 
nám podarilo kolonizovať nejakú inú planétu, na ktorú by sa po-
stupne presťahovali všetci ľudia, možno by sa po veľmi dlhom 
čase naša matička Zem dala dohromady aj sama. Lenže – natíska 
sa ďalšia otázka. Čo keď by sa nám, ľuďom, podarilo prizabiť 
aj tú náhradnú planétu? Pôjdeme na ďalšiu? A potom? Zničíme 
všetky obývateľné planéty vo vesmíre?

Viktor Špitalský, 14 r.

A keď prizabijeme aj náhradnú planétu?

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet



strana 6

Zachránime planétu Zem?

Moja generácia sa je rozdelená na dve časti. Na tú, ktorá trávi čas čítaním a študovaním a tú, ktorá 
sedí za počítačom a hrá hry. Ľudia vymýšľajú rôzne stroje alebo roboty na to, aby si uľahčili prácu. 
V minulosti ľudia stroje nemali a ani ich nepotrebovali, pretože hľadali najľahšie možné riešenie, 
ako spraviť zadanú prácu. Ľudstvo totiž vynašlo vlastnou šikovnosťou stroje na našu lenivosť. 
Vymysleli autá, aby sme nemuseli chodiť pešo. Vymysleli nastreľovacie pištole, aby sme klin-
ce nemuseli pribíjať ručne. Vymysleli roboty na cesto, aby sme nemuseli cesto miešať varechou. 
Nesmiem však zabudnúť povedať, že množstvom výparov z áut a následným globálnym otepľo-
vaním, no nielen tým, si našu planétu ničíme sami. Na otázku, či zachráni moja generácia plané-
tu Zem, sa nedá odpovedať úplne stopercentne. Prvá možnosť je tá, že zostaneme takí, akí sme 
a o chvíľu nás nahradia roboty. Druhá možnosť je taká, že budeme recyklovať a budeme sa snažiť 
opraviť to, čo sme doteraz pokazili, ak sa to ešte dá. Je len na nás, ktorú možnosť si vyberieme.

Hana Chrappová, 12 r.

Moja generácia musí zachrániť planétu Zem, pretože keby naša 
planéta zanikla, znamenalo by to koniec ľudstva. Moja generácia 
má možnosť zachraňovať ju od sekundy, kedy sa narodíme. Drob-
nou pomocou pri snahe našich rodičov, ktorí chcú takisto Zem 
zachrániť. A potom, keď už sme starší, aktívne trieďme odpad. 
Základné farby smetiakov pozná každý z nás: modrá je na papier, 
zelená je na sklo, žltá na plast a čierna na komunálny odpad. A už 
len nezahadzovať smeti do prírody, nevytvárať čierne skládky. Ak 
tieto veci bude dodržiavať nielen moja generácia, ale všetci ľudia 
na Zemi, je veľmi malá šanca, že naša planéta zanikne.

Paľo Droba, 11 r.

Podľa mňa oveľa väčší problém ako meteority či výbuch blízkej 
supernovy, ktoré by mohli zničiť planétu Zem, sú jej vlastní oby-
vatelia. Vyhrážame sa jeden druhému jadrovou vojnou (momen-
tálne sa Severná Kórea vyhráža USA) a popri tom veľmi razantne 
,,pracujeme“ na ničení ekosystémov Zeme. Pritom väčšinu ekolo-
gických problémov ľudia už vedia riešiť, no neriešia ich. Pravdu-
povediac, neviem prečo. Čaká sa na nás? Zatiaľ nie sme úspešní 
vedci, nemáme na riešenia veľký vplyv. Môžeme sa však zapájať 
do rôznych akcií, môžeme upozorňovať na problémy tejto pla-
néty, môžeme separovať odpad a tým aj umožniť efektívnej re-
cyklácii. A môžeme o potrebe recyklácie presviedčať svoje okolie. 
Zatiaľ sú to len drobnosti, ktoré môžeme pre Zem spraviť, ale sú 
dôležité. No najdôležitejšie je, aby sa pri záchrane Zeme prejavila 
vôľa väčšiny. 

William Urban, 13 r.

Niektorí moji rovesníci chodia 
raz za čas vyniesť plastové fľaše 
do nádoby na recyklovaný odpad, 
biologicky rozložiteľný odpad 
z kuchyne dávajú do komposto-
vača a nosia čo najviac papiera 
a plechoviek do školských zberov. 
Občas, keď ideme na prechádzku 
do lesa, cestou pozbierame od-
padky, ktoré tam nechali nezod-
povední „turisti“. Prispejme k zá-
chrane našej planéty drobnosťami 
a robme to už teraz. Ak nie je naša 
škola priveľmi ďaleko, môžeme 
do nej chodiť pešo alebo na bi-
cykli. Časť generácie našich rodi-
čov sa už o záchranu Zeme snaží, 
ale nemôžeme sa spoliehať iba na 
nich. Podľa niektorých budú v bu-
dúcnosti ľudia jazdiť na elektro-
mobiloch. Viacerým sa to možno 
zo začiatku nebude páčiť, ale pri 
súčasnom tempe znečisťovania 
Zeme budú k tomu dotlačení všet-
ci. Verím, že ešte nie je všetko 
stratené a že je možné ešte našu 
Zem zachrániť. ☺

Peter Tomčík, 12 r.

Možno nás nahradia roboty

Základné farby smetiakov pozná každý

Na záchranu Zeme potrebujeme 
vôľu väčšiny

Veľa malých vecí urobí 
jednu veľkú

Paľo Droba, 11 r.

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet



Máme rekordných 709 online 
študentov! 
Detská Univerzita Komenského každoroč-
ne dokazuje, že deti majú o štúdium a zís-
kavanie nových zaujímavých poznatkov 
záujem aj v lete. Keďže je však ich záujem 
vyšší ako kapacita Divadla Aréna a pre 
mnohé deti je štúdium v Bratislave nedo-
stupné, zapojila sa do unikátneho vzdelá-
vacieho projektu spoločnosť DATALAN. 
Slovenský líder v oblasti informačných 
technológií prenáša deťom nové poznatky 
bezplatne cez internet priamo do detských 
izieb. 

Osemsto študentov už „online“ 
diplom má, ďalšie stovky sa 
pridajú tento rok!
Tento rok prebieha už 7. ročník DUK onli-
ne, do ktorého sa prihlásilo doteraz najviac 
– až 709 detí. Výhodou online štúdia je, že 
je kapacitne a priestorovo neobmedzené – 
stačí mať počítač, tablet alebo mobil s in-
ternetom a chuť vzdelávať sa. Deti môžu 
študovať odkiaľkoľvek – zo Slovenska aj 
zo zahraničia, z prázdnin u starých rodi-
čov, či priamo z pláže. 
Jednotlivé prednášky sú priebežne zverej-
nené pre Online študentov spolu s prísluš-
ným on-line skúšobným testom na webo-
vej stránke www.datalan.sk/dukonline 
vždy v utorok nasledujúceho týždňa po 
uskutočnenej prednáške, ktorá sa konala 
pre denných študentov. Test treba absol-
vovať najneskôr do nedele toho týždňa, 
v ktorom bola prednáška zverejnená. Test 
ku každej prednáške obsahuje deväť otá-
zok, pričom na úspešné absolvovanie treba 
správne odpovedať aspoň na šesť z nich. 
Výsledok testu sa študent dozvie prostred-
níctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný 
v pondelok pred nasledujúcou prednáškou. 
Diplom absolventa DUK online získajú 
tí študenti, ktorí úspešne absolvujú aspoň 
6 z 9 testov. Výhodou tiež je, že prednášky 
a testy sú dostupné počas daného týždňa 
stále, takže deti môžu študovať vtedy, keď 
majú čas a chuť.

Je jedno, v akom štáte deti 
práve žijú a chodia do školy
Aj tento rok sa na DUK online aktívne 
prihlasujú deti nielen z celého Slovenska, 
ale napríklad aj z Čiech, Francúzska, Švaj-
čiarska, Ukrajiny či Ruska. V minulých 

rokoch sa prihlásili dokonca deti žijúce 
v Austrálii. Vďaka skutočne zaujímavým, 
inšpiratívnym, ale aj zábavným a prekva-
pivým prednáškam využívajú deti svoje 
prázdniny naplno a v septembri prídu do 
školy bohatšie o nové cenné informácie. 

Takže prečo je DUK online fajn? 
  Ako sme už spomenuli, napríklad pre-

to, že pri online štúdiu je kapacita voľ-
ných miest neobmedzená. 

  Alebo preto, že DUK online sprí-
stupňuje deťom prednášky špičko-
vých univerzitných profesorov. Tento 
rok napríklad otvorila DUK úvodnou 
prednáškou Dame Carol Robinson 
z oxfordskej univerzity. 

  Táto forma štúdia na DUK je aj je-
dinečnou príležitosťou dozvedieť sa 
jednoduchým spôsobom cez počítač, 
tablet či smartfón mnoho netušených 
faktov z rôznych vedných disciplín – 
študenti získavajú vedomosti z oblastí 
ako sú právo, fi nancie, či psycholó-
gia, ale aj chémia, fyzika, architektúra 
a hudba. 

  Vďaka neobmedzenému prístupu 
k množstvu cenných informácií nastú-
pia deti v septembri do školy o niečo 
bohatšie než iní žiaci základných škôl.

A ešte: Sú deti v digitálnom 
svete v bezpečí? 
Na túto tému sa s deťmi budú rozprávať 
odborníci z DATALAN-u na workshope 
venovanému téme bezpečnosti v digitál-
nom svete v dňoch 21. - 22. 8. 2017 v Di-
vadle Aréna Bratislava. Dôvod je jasný: 
Všetci sme čoraz viac online, na sociál-
nych sieťach a vo virtuálnej realite. Digi-
tálny svet otvára nové atraktívne možnosti, 
technológie uľahčujú život a robia ho zá-
bavnejším. Ste však vy, deti,  pripravené aj 
na nástrahy, ktoré na vás medzi jednotkami 
a nulami číhajú? Na webe je dnes naozaj 
všetko – informácie, ale aj riziká. Bezpeč-
nostní experti z DATALAN-u vám preto 
ukážu, koľko zla dokáže napáchať verejná 
wifi  a pár informácií z vášho online profi -
lu v nesprávnych rukách. Alebo aké ľahké 
a zároveň nebezpečné môže byť hacknutie 
mobilu. Workshop odpovie aj na otázku, 
ako nám vedia poškodiť vírusy aj ľudia, 
ak sa v kyberpriestore dostatočne nechrá-
nime.

Prvá detská online univerzita na Slovensku: 
www.dukonline.sk
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Najväčšia účasť podľa krajov

Kraj Počet 
študentov Percento

BA 202 28,49

TT 36 12,41

TN 43 10,26

NR 64 9,03

ZA 74 25,52

BB 62 14,80

PO 83 11,71

KE 145 20,45

DUK online 2017 v číslach

Počet študentov 709 100 %

Dievčatá 290 40,90 %

Chlapci 419 59,10 %

Mestá s najväčším počtom študentov

Mesto Počet  
študentov Percento

Bratislava 143 20 %

Košice 30 4 %

Martin 15 2 %

Pezinok 9 1,20 %

Senec 9 1,20 %

Deti s akým menom študujú 
najčastejšie? 😊

dievčatá chlapci

Ema 14 Jakub 24

Alexandra 11 Tomáš 21
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Aj futbalisti vedia pomáhať
Dôkazom je 29-ročný Španiel Juan Mata z anglic-
kého klubu Manchester United. Pravidelne dáva 
1 % zo svojho platu charite, ktorá podporuje fut-
balové talenty zo znevýhodneného prostredia (ako 
bol napríklad Portugalčan Christian Ronaldo). Ma-
ta vyzýva kolegov z futbalového odvetvia, aby tiež 
pomáli alebo prispievali na dobrú vec. „Cieľom tej-
to myšlienky je nájsť spôsob, ako priniesť futbal do 
všetkých vrstiev spoločnosti. Nalieham na mojich 
spoluhráčov, aby sa do toho taktiež zapojili. Futbal 
sa môže stať ešte dôležitejším nástrojom v zbližo-
vaní spoločenských vrstiev,“ vyhlásil Mata. Záro-
veň dodal, že by bez problémov súhlasil aj so zní-
žením platu – aspoň by sa do futbalu miešalo menej 
obchodných záujmov. 

Oliver Czanik, 11 r.

Minulú nedeľu sa skončila posled-
ná etapa súťaže Okolo Poľska. 
Zúčastnil sa na nej aj Peter Sagan. 
Po vylúčení z Tour de France sme 
asi všetci dúfali, že uspeje aspoň 
na týchto pretekoch. Saganovi sa 
celkom darilo, žiaľ, nie až do kon-
ca. V 1. etape sa mu jazdilo skve-
le, prešpurtoval cieľom ako prvý. 
Na ďalšiu etapu nastúpil v žltom 
drese, no hneď ho aj stratil V 3. 
etape skončil druhý hneď po Dy-
lanovi Teunsovi, neskoršom víťa-
zovi celkovej klasifi kácie. V na-
sledujúcej, 4. etape, skončil tretí, 

a žltý dres si udržal. V piatej etape 
dopadol rovnako, no stále ho nikto 
nepredbehol. 6. etapa bola vrchár-
ska, tú Sagan nezvládol a prišiel 
o žltý dres. V 7. etape síce nevy-
hral, no získal ocenenie „najaktív-
nejší jazdec“. 
Čo sa týka bodovacej súťaže šprin-
térov, Sagan, ako takmer každý 
rok, vyhral. Jeho klubový kolega 
Rafal Majka skončil v celkovej 
klasifi kácii druhý. Majka je Poliak, 
tak prečo mu nedopriať peknú vý-
hru v domácej súťaži!?

Matúš Kordoš, 10 r.

Oliver Czanik, 11 r.

Foto: Internet

Okolo Poľska: Sagan opäť najlepší šprintér

Foto: internet


