
My sme predchádzajúci režim nezažili, 
no verím, že väčšina z nás o ňom aspoň po-
čula. V bývalom Česko-Slovensku (ktorého 
súčasťou bolo dnešné Slovensko) komuniz-
mus vládol v rokoch 1948 - 1989. Svet bol 
vtedy rozdelený na dva tábory: kapitalistic-
ký (na jeho čele stáli USA) a komunistický 
(na jeho čele stál ZSSR). A čo to vlastne ten 
komunizmus a socializmus je? Socializmus 
bol diktatúrou (čiže čosi nanútené) proleta-
riátu (čiže robotníkov). Komunizmus mal 
nastoliť všeobecné blaho a rovnosť, no ni-
kdy sa tak nestalo. Komunizmus mal na-
sledovať po socializme, no už socializmus 
zlyhával na všetkých frontoch. Socializmus 
mal zabezpečiť, že každý dospelý človek 
má prácu, má zabezpečené dobré podmien-
ky pre život, všetko vlastnia všetci (teda ne-
existuje súkromné vlastníctvo) a neexistujú 
spoločenské vrstvy (všetci sú si formálne 
rovní). Na prvý pohľad to môže vyzerať 
dobre. Takéto zriadenie však nemohlo fun-
govať, lebo snaživí ľudia sa nemohli mať 

vďaka svojej usilovnosti lepšie než lajdá-
ci, ktorí poriadne nepracovali a častokrát 
kradli, pričom svoje skutky ospravedlňova-
li tým, že okrádajú štát. Pritom kradli tým, 
ktorí sa napriek všetkému usilovali, aby náš 
štát napredoval. 
Všetku moc v socialistickom štáte mala 
komunistická strana. Ak chceli ľudia štu-
dovať, museli byť (oni, alebo ich rodičia) 

členmi Komunistickej strany Českosloven-
ska (KSČ). Ľudia nemohli slobodne vyjad-
riť svoj názor na pomery v krajine, nemohli 
cestovať, ani sa rozvíjať podľa vlastných 
predstáv a schopností. Jednou z najhorších 
vecí bol boj proti náboženstvu a nábožen-
skej slobode, pretože režim sa snažil nanú-
tiť ľuďom ateizmus - nevieru v Boha. Veriť 
mali len komunistickej strane a jej vodcom. 
Mnoho ľudí bolo pre svoje názory a skut-
ky nespravodlivo odsúdených a väznených. 
V neznesiteľných podmienkach väzníc ne-
raz predčasne umierali. Zo Slovákov a Če-
chov, ktorí doplatili na režim životom, spo-
meniem napr. Miladu Horákovú či Oldřicha 
Pecla, ktorých popravili, alebo blahoslave-
ných Titusa Zemana, Pavla Gojdiča a Zden-
ku Schelingovú, ktorí zomreli na následky 
mučenia vo väzení.
Ani kapitalizmus nie je ideálny a má mno-
ho chýb, no komunizmus jednoznačne patrí 
k neľudským režimom, ktoré sa nesmú opa-
kovať.

Michal Drábek, 14 r.
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Pri príležitosti 8. ročníka Bra-
tislava Street Art Festivalu, 
ktorého organizátori každý rok 
na konci júna menia nevýraz-
né fasády v Starom meste na 
umelecké diela, prešiel preme-
nou aj nevyužitý hotel Kyjev. 
Sedemnásti horolezci sprejo-
vali obrazec s názvom Hotel 
Kyjev Deconstructed podľa 
námetu slovenského fotografa 
Lousy Aubera. Fasáda hotela 
Kyjev sa takto stala najväč-
ším streetart dielom v stred-
nej Európe. Na jeho prípravu 
sa tím technicky aj adminis-
tratívne pripravoval tri roky. 
Treba ale určite spomenúť, že 

to nie je najzložitejšie dielo na 
svete – autori podľa vlastných 
slov chceli niečo, čo by pôso-
bilo novo, no nie príliš rušivo. 
Hotel Kyjev je tak ďalším prí-

rastkom do galérie pouličného 
umenia, ktorú aktuálne tvorí 
sedem obrazov v uliciach Sta-
rého mesta.

Anna Semková, 14 r.

Najkrajšie a najpôsobivejšie 
fotografi e talianskych fotore-
portérov Carla Leidiho a Al-
fonsa Modenesia, ako aj ich 
českého kolegu Pavla Štichu 
a niekoľko fotografi í aj od 
švédskeho etnológa Sune Jons-
sona z roku 1968 si môžete od 
konca júna do začiatku augusta 

pozrieť v Stredoeuróp-
skom dome fotografi í na 
Prepoštskej ulici v Bra-
tislave. CRAF (Centrum 
pre výskum a archiváciu 
fotografi í, Taliansko) uchováva 
významný fotografi cký archív 
spomenutých fotografov. Ako 
sa vyjadrili viacerí odborníci, 

fotografi e, ktoré dokumentujú 
udalosti, keď ľudia v Česko-
slovensku dúfali v politické 
uvoľnenie (a prerod diktatúry 
do tzv. socializmu s ľudskou 
tvárou) a napokon boli kon-
frontovaní s inváziou vojsk 
Varšavskej zmluvy, zobrazujú 
udalosti 1968 veľmi autentic-

ky, citlivo a so znalosťou situá-
cie. Necítiť z nich fakt, že väč-
šinou fotili cudzinci.  

Matúš Kordoš, 11 r.
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Spravodajstvo

Pedagogička vokálnej 
interpretácie Prof. 
Mgr. art Eva Blahová 
prednáša na tému 
Prečo máme na 
Slovensku toľko 
speváckych talentov.

Na akú otázku ste hľada-
li odpoveď, keď ste boli 
dieťa?
Ako dieťa som nerozumela 
tomu, že niektorí ľudia ho-
voria rôznymi - viacerými 
jazykmi. Môj otec ovládal 
napríklad päť cudzích jazy-
kov. Až príchodom do škol-
ských lavíc som pochopila, 
že len usilovným štúdium 
môže každý získať potrebné 
znalosti - tak som na sebe 
zapracovala!
Na akú otázku hľadáte 
odpoveď dnes?
Prečo je na svete toľko voj-
nových konfl iktov a ľudia sa 
nepoučili z minulosti. Pri-
čom sa máme dnes najlepšie 
od vzniku histórie ľudstva.

Otázka pre

Hotel Kyjev je odteraz umeleckým dielom

Výstava fotografi í o Pražskej jari 1968

V dňoch 5. – 7. júla sa uskutočnil na Tren-
čianskom letisku už 22. ročník kultového fes-
tivalu Pohoda. Festival, ktorý založil hudob-
ník Michal Kaščák a Mário Michna, vznikol 
pôvodne ako stretnutie priateľov na futbalo-
vom ihrisku v Trenčíne. Postupne sa rozrástol 
na jeden z najväčších festivalov na Sloven-
sku, pričom každoročne hostí niekoľko desia-
tok umelcov. Aj tento rok sa na festivale stret-
li fanúšikovia alternatívy, indie, elektroniky, 
word music či štýlu punk, pričom všetky žán-
re a ich fanúšikovia sa na ploche letiska zná-
šali veľmi dobre.

Stanko Both, 11 r.

Festival Pohoda opäť úspešný

Foto: internet

Foto: internet

Naša anketa

Pre niekoho svet znamená New York alebo Sydney, pre iného je celý svet dom sta-
rých či prastarých rodičov kdesi na slovenskom vidieku. Chápeme, že v súčasnosti 
cestujete tam, kam chcú ísť vaši rodičia. Ale keby bolo na vás, ktorý kontinent by ste 
si vybrali? Ktorý kusisko sveta by ste chceli lepšie spoznať? Samozrejme, vo výbe-
re je aj Európa. Opýtali sme sa 144 detí: Ktorý kontinent by si chcel navštíviť?
a/  Európu: 14 detí
b/  Áziu: 17 detí
c/  Severnú Ameriku: 27 detí
d/  Južnú Ameriku: 6 detí
e/  Austráliu: 14 detí
f/  Afriku: 8 detí
g/  Antarktídu: 14 detí
h/  viaceré/všetky: 44 detí

skom dome fotografi í na 

tislave. CRAF (Centrum 
pre výskum a archiváciu 

Foto: internet

Keď vtrhli Rusi do Československa...
Obrázok vpravo: Socializmus s ľudskou tvárou sa 
Alexandrovi Dubčekovi (na snímke) nikdy nepodarilo zaviesť.

Foto: internet

Foto: internet



Prvú prednášku po slávnostnej imatrikulácií na tému Prečo treba 
chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku si pre nás pripravil bý-
valý minister zahraničných vecí a europoslanec Eduard Kukan. 
Vysvetlil nám, čo sa v tých rokoch stalo, popísal komunistický re-
žim a všetko s ním spojené. Zdôraznil nám aj jednu veľmi dôležitú 
vec: Že dnes je veľmi veľká sloboda, ale to neznamená, že nám 
môže byť ľahostajné, čo sa v našom štáte deje. Aj keď ju momen-
tálne máme, za slobodu treba stále bojovať. 
Zmienil sa aj o „osudových osmičkách“. Totiž veľa dátumov, 
počas ktorých sa udiala v našej krajine nejaká osudová uda-
losť, mala vo svojom čísle osmičku. Príkladom sú roky 1968 
a 1989, v ktorých sa udiali dve zásadné dejinné udalosti, po-
tom rok 1918, keď bola založená ČSR, alebo tzv. „meruôsme 
roky“(1848/1849), keď Štúr, Hurban a Hodža vybojovali viac 
práv pre slovenský národ a uzákonili spisovnú slovenčinu. Edu-
ard Kukan, ktorý pôsobil dlhé roky ako diplomat, zaujímavo po-
písal svoje zážitky z rokov 1968 aj 1989. 

Prednáška sa mi veľmi páčila, lebo súčasný europoslanec a diplo-
mat sa vyjadroval veľmi zrozumiteľne, takže verím, že mu kaž-
dý rozumel.

Matúš Kordoš, 11 r.
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Názory, komentáre

Od konca II. svetovej vojny až po pád Železnej opony v roku 1989 bol hlav-
ným mestom špiónov Berlín. Víťazné mocnosti rozdelili mesto na sektory: 
Východný Berlín kontroloval Sovietsky zväz a zo sektorov USA, Veľkej 
Británie a Francúzska vznikol Západný Berlín. Keď v roku 1961 postavili 
Berlínsky múr, západný Berlín bol hermeticky uzavretý v socialistickom 
zovretí. Tajné služby mocností mali všade svojich agentov, ktorí sa snažili 
získavať informácie o tých druhých. 
Najznámejšou operáciou je americko-britská „Operácia Gold“ z roku 1955, 
keď popod hranicu Západného Berlína vykopali tajný tunel, umiestnili tam 
telefónne ústredne a odpočúvali telefonické roz-
hovory sovietskej armády. Sovieti tunel objavili 
akože náhodou, ale informácie im dodal dvojitý 
agent George Blake. Samozrejme, občas nejakého 
agenta odhalili a potom robili všetko preto, aby ho 
vymenili za iného, ktorého zasa chytila druhá stra-
na. Prvá výmena sa udiala v roku 1962. Sovietske-
ho špióna Rudolfa Abela vymenili za amerického 
pilota Francisa G. Powersa. V júni 1985 zasa vy-
menili 23 amerických agentov za 3 sovietskych a 1 poľského. Dnes je symbo-
licky na námestí Podstamer Platz, kde stál Berlínsky múr, Múzeum špionáže. 
Môžete si vyskúšať, ako sa získavali tajné informácie, keď ešte neboli mobily 
a internet, alebo si pozrieť šifrovací stroj Enigma. Medzi špiónsku výbavu 
patril napríklad aj rúž v pištoli, pero s nahrávacím zariadením alebo tajný 
atrament. A neverili by ste, čo všetko sa dá skryť do dáždnika alebo topánok. 

Martin Poikáns, 13 r.

Možno ste aj vy nedávno od 
svojej školy dostali dokument, 
v ktorom mali vaši rodičia vy-
jadriť súhlas alebo nesúhlas so 
spracovávaním osobných úda-
jov. Je to preto, lebo Európska 
únia vydala tzv. Všeobecné 
nariadenie o ochrane osob-
ných údajov, skrátene z angličtiny - GDPR. Nariadenie 
uzrelo svetlo sveta už v roku 2016, no do platnosti vstú-
pilo 25. 5. 2018. Podnikatelia či úradníci o ňom asi dob-
re vedia. Nariadenie sprísňuje ochranu osobných údajov 
a za jeho nedodržiavanie hrozia vysoké pokuty. Vedeli 
ste, že vďaka nariadeniam EÚ si napr. od rôznych sub-
jektov (trebárs sociálnych sietí ako Facebook) môžeme 
bezplatne vypýtať všetky osobné údaje, ktoré o nás spra-
covávajú? Alebo, že tieto nariadenia považujú za osob-
né údaje (zjednodušene) všetko, podľa čoho nás môžu 
identifi kovať, teda okrem mena a priezviska, dátumu na-
rodenia, adresy, či e-mailu aj IP adresu, fotografi e, bio-
metrické údaje, súbory cookies a mnohé ďalšie. Ochrana 
osobných údajov je dnes mimoriadne dôležitá. Viac ako 
kedykoľvek predtým, pretože vďaka moderným techno-
lógiám môžu byť omnoho ľahšie zneužité.

Michal Drábek, 14 r.

Prednáška: Prečo treba chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku?

Otázka, prečo deti experimentujú s dro-
gami, trápi stále viac rodičov, psycho-
lógov, učiteľov a aj policajtov. Veková 
hranica, kedy deti skúsia drogy (aj legál-
ne ako alkohol a cigarety), stále klesá. 
Drogy sa týkajú už aj základných škôl. 
Medzi najčastejšie príčiny patrí dostatok 
alebo až nadbytok voľného času, ktorý 
mládežník nevie poriadne využiť a len 
sa ,,pofl akuje“ s partiou, ktorá nerobí nič 
zmysluplné, len zabíja čas. Ďalšie časté 

dôvody sú zvedavosť, snaha vyrovnať 
sa starším v partii, ktorí neraz mladších 
provokujú, ale aj problémy doma alebo 
v škole. Určite k tomu prispieva aj inter-

net a ,,drsňácke“ fi lmy, kde všetko vy-
zerá v pohode a zábavné. Alebo aj spe-
vácke či herecké idoly, ktoré drogám už 
podľahli. Čo sa s tým dá robiť? Najlep-
šie nezačať, lebo potom sa človek dosta-
ne do začarovaného kruhu a veľmi trpí 
aj jeho rodina. Prevencia sa robí často 
aj na školách. A určite by rodičia mali 
ísť dobrým príkladom, veľa sa s deťmi 
rozprávať a naučiť ich zmysluplne vyu-
žívať voľný čas.

Martin Poikáns, 13 r.

Špióni v Berlíne Zapamätajte si skratku GDPR

Drogy medzi školákmi

Foto: Peter Chvostek

Foto: internet
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Zaujímavosti

Sealand je vraj štát
Aby Veľká Británia počas 2. svetovej vojny ubránila pobrežie, posta-
vila niekoľko betónových morských základní. Po vojne zbúrala všet-
ky s výnimkou HM Fort Roughs v Severnom mori. V roku 1966 ju 
kúpil bohatý muž menom Roy Bates so svojou ženou Jean a vyhlásil 
ju za novú Morskú krajinu - Sealand. Hoci ho za skutočný štát ešte 
neuznala ani jedna krajina (okrem neho samého), nezabránilo mu to 
v tom, aby si vyrobil vlastnú vlajku, poštové známky a mince. Za 
malý poplatok tam dokonca môžete dostať šľachtický titul. Krajinu 
by ste si mohli kľudne celú prenajať na noc. A Sealand nezaháľa ani 
v športe. V roku 2008 sa stali majstrami sveta v hode vajcami!

Matúš Kordoš, 11 r.

Hod(ď) mobilom
Neverili by ste, čo všetko je šport. Napríklad také majstrovstvá 
sveta v hode mobilným telefónom odštartovali svoju kariéru eš-
te v roku 2000 vo fínskom meste Savonlinna. Hádzalo sa klasic-

kou Nokiou 3310. 
Kto dohodí najďalej, 
vyhráva. Ako ináč, 
nový mobil. Súťažia 
jednotlivci aj druž-
stvá, hodnotí sa štýl, 
kreativita a estetic-
ký dojem. Hlavné 
je nehodiť omylom 
do publika alebo 
do súťažiacich, vte-
dy môžete byť dis-

kvalifi kovaný. Nemôže sa súťažiť s vlastným mobilom. Mobily 
zabezpečuje organizátor. Váha telefónov je medzi 220g až 400g. 
Mobil sa hádže aj s batériou. Majstrovstvá sa konali už aj v Nór-
sku, Švajčiarku, Spojených štátoch, Veľkej Británii, Českej repub-
like a ďalších štátoch.Svetové rekordy sú zatiaľ v kategórii mužov 
- 110,42 metra (Dries Feremans) a v kategórii žien - 42,36 metra 
(Jonna Matterofrom). Fínom sa v roku 2013 podaril hetrik, keď 
v kategórii  mužov všetky tri najlepšie miesta získali fínski súťa-
žiaci. Hod mobilom je vraj zábavný šport, ktorý ako jediný odbú-
rava stres a agresivitu z neposlúchajúcej techniky a ešte aj chráni 
životné prostredie. Batérie z telefónov, ktoré patria medzi škod-
livý odpad, sa totiž po súťaži pozbierajú a odošlú na recykláciu.

Martin Poikáns, 13 r.

Bol to najvyšší pes na svete
Najvyšším psom na svete sa stal v roku 2013 samec nemec-
kej dogy Zeus. Jeho výška v kohútiku bola 111,8 cm, pričom 
keď sa postavil na zadné nohy, meral neuveriteľných 223,52 
cm. Vody sa mohol pokojne napiť z umývadla a kvôli svojej 
veľkosti si ho ľudia mýlili s koňom. Jeho váha sa vyšplhala na 
70,3 kg a každý deň zjedol 12 misiek granúl. Napriek svojej 
veľkosti netrpel chorobami, ktoré sa u týchto psov vyskytujú 
práve preto, že sú príliš veľké. Jeho majitelia – Denise a Kevin 
Doorlangovci oznámili, že Zeus zomrel na starobu ešte 3. sep-
tembra 2014 vo veku šesť rokov. (Čím väčší pes, tým nižšieho 
priemerného veku sa dožíva.) Odvtedy Zeusov rekord týkajúci 
sa výšky žiaden pes neprekonal. 

Karolína Toporová, 14 r.

Foto: internet

Foto: internet

Aj delfíny majú mená
Človek sa už dávno sebavedomo koru-
noval za najinteligentnejšieho tvora na 
Zemi a namýšľa si, že žiadny iný tvor sa 
mu nemôže ani priblížiť. Omyl. Čo sa in-
teligencie týka, nie ďaleko od človeka sú 
delfíny – tvory, o ktorých sa už niekoľko 
rokov dozvedáme zakaždým niečo nové, 
čím opäť potvrdzujú svoje postavenie. 
To, že tieto nádherné a fascinujúce zvie-
ratá majú aj vlastné mená a že používajú 
tzv. podpisové hvízdanie, sa vedcom po-
darilo zistiť už dávnejšie. Až teraz však 

vedci zisťujú, ako tento fakt ovplyvňuje 
sociálne správanie delfínov. Oni si totiž 
mená - na rozdiel od ľudí – vyberajú sa-

mé a ostatné delfíny si tieto mená pamä-
tajú. Tento fakt je dôležitý pri utváraní 
spoločenstiev samcov, ktorých cieľom 
je získanie samíc. V skupinách si delfíny 
zachovávajú svoju jedinečnú identitu po-
dobne ako človek. Pomocou mien môžu 
identifi kovať svojich priateľov i rivalov 
a opäť nám tak dokazujú, že sú nielen 
múdre, ale že niektoré prvky ich spo-
ločenstiev sa nápadne podobajú na tie 
ľudské. Žeby malo ľudstvo konkurenciu, 
ktorú podcenilo?

Anna Semková, 14 r.

Foto: internet

Foto: internet
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Rick Riordan: 
Percy Jackson 
Jedno z mnohých pokračovaní o Per-
cym Jacksonovi rozpráva príbeh o mla-
dom chalanovi, ktorý zistil, že je po-
loboh. 
V tejto časti knihy sa Percy vydá na vý-
pravu do mora oblúd. Hľadá zlaté rúno, 
ktoré vylieči všetko, vrátane kúzelné-
ho stromu, ktorý chráni tábor polokrv-
ných. Tábor slúži pre polobohov, aby 
ich mohli vytrénovať pre boj s o blu-
dami. Percy sa musí dostať na ostrov 
veľkého kyklopa Polyféma, ktorý zlaté 
rúno stráži. 
Medzitým sa vyrovnáva s prekážkami, 

ktoré ho čakajú napríklad na ostrove 
čarodejníčky Kirké. Tá ho premenila 
na morča, no bojoval aj s mäsožravý-
mi ovcami a musel prekonať mnoho 

ďalších nebezpečenstiev. Podarí sa 
Percymu zachrániť rúno a tým zachrá-
niť tábor, ktorý slúži pre polobohov? 

Kristína Toporová, 10 r.

Martin Mojžiš je redaktorom časopisu .Týždeň, 
do ktorého prispieva článkami z oblasti vedy. 
Knihu Jeden výdych koňa vytvoril práve z tých-
to článkov. 
Teraz sa asi pýtate, čo má výdych koňa spoloč-
né s článkami o vede. Odpoveď napísal samotný 
autor v úvode, keď vysvetľoval, že v školách sa 
učia nepotrebné veci a príliš komplikované de-
fi nície. 
Články však nie sú v knihe rozhádzané, ale sú 
zoradené podľa tém. V knihe je teda 5 vedeckých 

článkov o každej z nasledujúcich tém: počasie, 
hudba, Einstein, veľké čísla, kuchyňa, moria, 
svetlo, keramika, veštenie, kauza Cervanová. 
Tieto články nie sú určené len pre dospelých ľu-
dí, ale aj pre deti, ktoré sa chcú dozvedieť niečo 
viac o svete, v ktorom žijú. 
Ako čitateľovi, ktorého zaujíma veda, sa mi kni-
ha veľmi páčila pre jej zrozumiteľnosť a kvalitu 
jednotlivých článkov. Smelo by som ju odporučil 
každému môjmu rovesníkovi. 

Michal Semko, 11 r.

Kniha rozpráva príbeh o trinásťročnej, veľ-
mi chudobnej Theo Tempennyovej, ktorá žije 
v dvestoročnom dome so svojím dedkom a cho-
rou mamou. 
Keď sa raz vracia domov, vidí, že dedko zomie-
ra. Ten jej povie, že poklad je ukrytý pod vajíč-
kom. Theo odkazu nerozumie, ale keď raz upra-
tuje dom, nechtiac vyleje na obraz, na ktorom je 
namaľovane vajíčko, fľašku s liehom. Lieh roz-
pustí vrchný náter a pod ním sa zjaví druhý ob-
raz pripomínajúci dielo renesančných maliarov. 
V prvej chvíli je Thea šťastná, pretože za penia-

ze za obraz by mohla udržať dom po dedkovi, aj 
sa postarať o chorú mamu. No na druhej strane 
sa jej zmocnia obavy. Čo ak starý otec, ktorý 
pracoval v galérii, obraz ukradol? So svojou no-
vou a jedinou kamarátkou, dcérou televíznych 
hviezd Bodhi, sa pokúsi túto záhadu rozlúštiť. 
Ale Theo musí popritom vyriešiť aj problémy 
spojené s vysokým dlhom jej mamy v čajovni 
ich susedky, ktorá ich chce dať na súd. 
Podarí sa jej tieto problémy zvládnuť a tak za-
chrániť seba, dom, aj mamu? 

Karolína Toporová, 14 r.

Winston a jeho priatelia
Winston Churchil je kocúr, ktorý zažíva ve-
ľa dobrodružstiev so svojimi troma mačacími 
priateľmi Odetou, Drsniakom a Karamelom 
a tromi deťmi. Deti sa volajú Kira, Tom a Pauli. 
Dobrodružstvá boli rôzne – zatkli napríklad pa-
šeráka cigariet, dolapili únoscu alebo usvedčili 
nebezpečných trezorových lupičov. A to všetko 
bez pomoci dospelých. Len deti a mačky. 
A keďže Winston je profesorov kocúr a Kirina 
matka je uňho gazdiná, Winston sa mohol zú-

častniť a pomáhať pri všetkých tých veselých, 
ale aj nebezpečných prípadoch. Iba pri jed-
nom prípade pomohli deťom a mačkám do-
spelí. A v ďalšom prípade pomohol zasa istý  
kocúr s „krycím menom“ Francesco. Tvrdil, 
že pochádza z Talianska, ale potom vysvitlo, 
že sa volá František Jozef a pochádza z Wed-
delbrooku. 
Knihy, ktoré čítam, sa mi páčia. Sú zábavné, 
niekedy aj smutné, ale stále skvelé.

Stela Kordošová, 9 r.

Kniha rozpráva príbeh o trinásťročnej, veľ-
mi chudobnej Theo Tempennyovej, ktorá žije 
v dvestoročnom dome so svojím dedkom a cho-
rou mamou. 
Keď sa raz vracia domov, vidí, že dedko zomie-
ra. Ten jej povie, že poklad je ukrytý pod vajíč-
kom. Theo odkazu nerozumie, ale keď raz upra-
tuje dom, nechtiac vyleje na obraz, na ktorom je 
namaľovane vajíčko, fľašku s liehom. Lieh roz-
pustí vrchný náter a pod ním sa zjaví druhý ob-
raz pripomínajúci dielo renesančných maliarov. 
V prvej chvíli je Thea šťastná, pretože za penia-

Martin Mojžiš: Jeden výdych koňa

Laura Marxová – Fitzgeraldová: Pod vajíčkom
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Šport

VAR na MS vo futbale 
2018
Na práve prebiehajúcich Majstrovstvách 
sveta vo futbale sa prvýkrát objavil sys-
tém VAR čiže Video Assistant Referee. 
Je to systém videorozhodcov vo futba-
le, ktorý sa používa len pri možnom gó-
le, možnom pokutovom kope, alebo pri 
možnom udelení červenej karty. 
Videorozhodcovia sú štyria a počas zá-
pasu môžu byť niekde úplne inde, ako 
sa koná zápas. S rozhodcom na trávni-
ku komunikujú cez slúchadlo a mikro-
fón, ktoré má rozhodca počas zápasu 
na hlave, alebo cez hodinky, ktoré roz-
hodcovi na ruke vibrujú, pokiaľ video-

rozhodcovia objavia chybu v rozhod-
nutí rozhodcu pri spornom momente. 
Ak si však rozhodca nie je istý ver-
diktom videorozhodcov, môže si ísť 
situáciu sám overiť k obrazovke, kto-
rá je umiestnená pri vchode do vnútra 
štadiónu. 
Tento systém má však aj svoje chyby, 
a to hlavne pri simulovaní, keď zistí, že 
to nebol faul, ale simulantovi nedá roz-
hodca žltú kartu, lebo na žlté karty nie je 
VAR určený. Aj napriek týmto nevýho-
dám verím, že systém VAR prinesie do 
futbalu viac férovosti a že sa zavedie aj 
v iných súťažiach.

Michal Semko, 11 r.

Orientujete sa? 
Orientačný beh je šport, ktorý vznikol vo Švédsku. Na Slovensku 
vznikol prvý klub orientačného behu v roku 1951. Ten môj sa volá 
Klub orientačného behu Sokol Pezinok. Orientačný beh sa behá 
s mapou, buzolou a s čipom. Behá sa po lese, ale zimná liga sa 
behá viac-menej po mestských parkoch a mestách. Má rôzne ka-
tegórie. Od detských až po kategórie pre dospelých. Každoročne 
sa konajú aj žiacke majstrovstvá. Majstrovstvá Európy sa tento 
rok konali v Bulharsku a aj Slovensko tam malo zastúpenie. Na 
Slovensku sa nachádzajú dva najväčšie kluby, ktoré pracujú s deť-
mi. Sú to ATU Košice a spomínaný klub KOB Sokol Pezinok, kam 
chodím ja a ktorý má tiež veľkú základňu detí. Kto by si chcel 
orientačný beh vyskúšať, môže zavítať do ktoréhokoľvek klubu 
v Bratislave, v Pezinku, prípadne na stránke SZOŠ si môže zistiť 
viac. Ak by ste si orientačný beh chceli vyskúšať, na Kamzíku je 
areál pevných kontrol. Informácie nájdete na informačnej tabuli 
pri MHD. Veľa šťastia pri hľadaní kontrol. ☺

Kristína Toporová, 10 r.
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