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Posunula sa veda za
posledných 50 rokov?
16. júla sme si pripomenuli
50. výročie od odštartovania
misie Apollo 11. Asi najslávnejšia vesmírna misia na svete znamenala, že po prvýkrát
v histórii vkročil človek na
Mesiac. V kokpite Apolla bol
Neil Armstrong, Edwin Aldrin
a Michael Collins. Posledný
menovaný však nestúpil na povrch Mesiaca, keďže ako pilot
veliteľského modulu ostal krúžiť okolo Mesiaca.
Okrem dvoch prvých a najslávnejších astronautov pristálo na Mesiaci ďalších desať - naposledy v roku 1972.
(Mimochodom, bol medzi nimi aj Američan slovenského
pôvodu Eugene Cernan.) Tak-

že sa natíska otázka: Posunula
sa kozmonautika a veda ako
taká za tých 50 rokov vôbec
niekam? A ak áno, tak kam?
Čo sa kozmonautiky týka, od
roku 1969 sme toho zvládli
naozaj dosť. Poslali sme viacero sond na Mars a jednu aj
na Venušu. Tá síce pár minút
po pristátí prestala fungovať
v dôsledku skleníkového efektu a vysokej teploty na Venuši, no aj tak nám stihla poslať
pár snímok. Netreba zabúdať
ani na ISS (Medzinárodnú
vesmírnu stanicu), na ktorej
sa skúma vplyv antigravitácie na organizmy, či Hubblov
teleskop, ktorý nám poslal
snímky vzdialené až 13 mld.
svetelných rokov.
Najčastejšia otázka verejnosti

Editoriál

smerom k vesmírnym spoločnostiam je, prečo ľudstvo už
konečne nepošle ľudskú posádku aj na Mars. Pravdou je, že
máme dostatočné vybavenie aj
technológie na cestu na Mars,
no posádka by pravdepodobne
neprežila také veľké množstvo
UV žiarenia zo Slnka pri ceste

naspäť. Ďalším problémom je
ekonomika, keďže príprava aj
uskutočnenie takejto misie vôbec nie sú lacné.
A na otázku, či sa posunula dopredu veda ako taká, treba asi
pripomenúť, že vedci v tomto
časovom rozpätí objavili 15
nových prvkov oﬁciálne a ďalších 8 neoﬁciálne. Taktiež sa
im podarilo dekódovať DNA,
či objaviť mnohé supravodivé
materiály (materiály s takmer
nulovým elektrickým odporom). A my zatiaľ dúfajme,
že vedcov tieto skvelé objavy
neodradia od ďalšieho bádania
a skúmania a že aspoň hŕstka
z nás sa v budúcnosti stane takisto vedcami, čo posunú tento
svet dopredu.
Michal Semko, 12 r.
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Spravodajstvo

Čo ste možno nevedeli o Apollo 11

Foto: internet

Možno viete, že prvý let na Mesiac so živou posádkou sa uskutočnil presne pred 50-timi rokmi.
Ale vedeli ste aj o tom, že misia bola pomenovaná podľa gréckeho boha Apolla? Či to, že lunárny modul Apolla 11 - „Eagle“ nikdy nenašli?
Dodnes nevieme, či stále obieha okolo Slnka,
stratil sa niekde na Mesiaci alebo sa spálil pri
vstupe do atmosféry Zeme. Rovnaký osud postihol aj lunárny modul Apolla 16 – Orion.
Posádka Apolla 11 mala počas osemdňového
letu na Mesiac a späť k dispozícii priestor len
o trochu väčší než je vo väčšom aute. Po pristátí
na Zemi a 21-dňovej karanténe museli členovia
posádky podpísať colné vyhlásenie, lebo priniesli vzorky z Mesiaca 😊.
Rok 1969 zmenil dejiny ľudstva a otvoril novú

Na akú otázku ste hľadali
odpoveď, keď ste boli dieťa?
Keď som bol dieťa, pýtal
som sa na všeličo. A niekedy som sa pýtal sám seba aj
to, aké otázky si asi budem
klásť vo svojej dospelosti...
Na akú otázku hľadáte odpoveď dnes?
Prečo som ani doposiaľ nenašiel odpoveď na otázky,
ktoré som si kládol dávno
- ešte ako dieťa.

Čo nového v Európe a v EÚ
Foto: internet

Prof. JUDr. Vojtecha
Tkáča, CSc.,
prorektora pre
právne záležitosti na
VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave, ktorý
prednáša na tému:
Prečo sa štát musí
postarať o sociálne
slabších?

Za posledné obdobie sa na európskej
politickej scéne zjavili nové mená. Určite o nich budeme
ešte počuť.
V máji sa stal ukrajinským prezidentom Volodymyr Zelenskyj. Politických skúseností veľa
nemá, ale úlohu prezidenta si vyskúšal v televíznom seriáli. 😊
Angelu Merkelovú vystriedala na čele Kresťanskodemokratickej únie Nemecka Annegret
Krampová-Karrenbauerová. Ďalšia nemecká
politička, Ursula von der Leyenová, predtým nemecká ministerka obrany, sa stala predsedníčkou
Európskej komisie.
A kto sa stane nástupcom Theresy Mayovej na čele
britskej vlády, sa dozvieme čoskoro. Zatiaľ sú najväčšími favoritmi Boris Johnson a Jeremy Hunt.
Martin Poikáns, 14 r.
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éru cestovania do vesmíru. Slovami Neila Armstronga: "That's one small step for a man, one
giant leap for mankind." (Je to malý krok pre
človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.)
Natálka Vaľová, 11 r.

Vtipy
Búcha vlk kozliatkam na dvere.
„Kozliatka, kozliatka otvorte dvere,
ja som vaša mamička.“
„My sme siroty, ty somár!“ 😊
Japonci navrhli robota detektíva, ktorý
dokáže vypátrať zlodejov. Na testovanie
ho dali do troch krajín.V Japonsku za
5 minút chytil 100 zlodejov. V USA za
5 minút chytil 200 zlodejov.V Rumunsku ukradli za 5 minút robota. 😊
,,Dežo, kde robíš?“
,,Neprovokujte šéfko, nie sme v socializme.“ 😊
Prečo humor lieči? Lebo nepatrí pod
slovenské zdravotníctvo. 😊

Zomrel Cameron Boyce

Naša anketa
Úprimnosť sa cení, no
niekedy sme z rôznych
dôvodov neúprimní. Niekedy sa bojíme, aby sme
úprimnosťou o sebe priveľa neprezradili. Alebo
nám je nepríjemné, že sa
niekto cudzí dozvie, akí
v skutočnosti sme. Alebo
nechceme niekoho svojou
úprimnosťou zraniť, znížiť mu sebavedomie, uraziť ho... Ibaže niekedy sme
neúprimní len tak – bez
dôvodu, alebo pre zábavu. Lebo nás nenaučili, že

Foto: internet

horšia ako priveľká úprimnosť, je aj malá neúprimnosť. Či dokonca posmech
tam, kde nepatrí. A tak sme
sa vás opýtali:
Odpovedáš na naše anketové otázky vždy úprimne?
1. Áno, vždy: 97 detí
2. Nie, nie vždy: 30 detí
3. Zvyčajne si z vás robím
,,srandu“: 16 detí

Začiatkom júla obletela svet
šokujúca správa. Vo veku iba
20 rokov zomrel známy herec
Cameron Boyce. V deň smrti zverejnil pre fanúšikov svoj
portrét so šatkou v tvare čelenky, pričom vtedy ešte nikto
netušil, že je to jeho posledná
fotka. Cameron už dlhší čas
trpel rôznymi chorobami, na
ktoré sa liečil. Žiaľ, v prvú júlovú sobotu sa mu stal jeden z
epileptických záchvatov osudným. Cameron Boyce začal
svoju kariéru už ako deväťročný. Mohli ste ho vidieť vo
ﬁlmoch Dospeláci, v seriáli
Jassie alebo Následníci. V auguste by mal byť uvedený do

Foto: internet

Otázka pre

kín ﬁlm Následníci 3, ktorý sa
nakrúcal v roku 2018. Je to posledný ﬁlm, v ktorom si Cameron zahral. On však nebol len
výborný herec, ale aj veľmi
milý človek, ktorý sa venoval
charite a dobročinným akciám.
Sarah Klopstock, 11 r.

volá Hipokampus.
Zabezpečuje ukladanie informácií
z krátkodobej do
dlhodobej pamäti.
Zaujímavé bolo aj
vysvetlenie, ako sa
dá vedecky dokázať, kde v mozgu máme
centrum strachu a ako funguje – príkladom bolo sledovanie činnosti mozgu pomocou magnetickej rezonancie (poznáme
ako MR) a obrázkov jedovatej tarantule.
Čím bližšie bola tarantula k človeku, tým
viac sa aktivovalo centrum emócií a strachu v mozgu, čo bolo vďaka MR veľmi
dobre vidieť.
Zaujímavé najmä pre nás deti je uistenie,
že strach je prirodzený a že bez prítomnos-

ti strachu by sa ani ľudstvo nedostalo tam,
kde je v súčasnosti. Čiže nie ľudia, ktorí sa
boja, sú čudní. Čudní sú tí, čo sa neboja.
Kristína Pastýrová, 13 r.

Futbaloví chuligáni
vyčíňali v Bratislave

chuligáni vopred dohodli,
že sa pobijú čiže bitku možno vnímať ako ich zvrátené
hobby.

Foto: internet

V prvej polovici júla sa po
zápase Slovan Bratislava FK Sutjeska vo večerných
hodinách v centre Bratislavy pobili chuligáni z Poľská, Bulharska a Holandska.
Zadržaných bolo 107 osôb.
Bitke však nepredchádzali
emócie zo zápasu. Na sociálnej sieti facebook sa títo

Trump urazil kongresmanky
„Prečo sa nevrátia naspäť a nepomôžu
s opravou tých totálne zničených a zločinom zamorených miest, z ktorých pochádzajú? Potom môžu znova prísť (do USA)
a ukázať nám, ako sa to robí. Tie miesta

nutne potrebujú vašu pomoc - už včera bolo na váš odchod neskoro...“
To sú slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorými reagoval na kritiku
štyroch amerických kongresmaniek voči
jeho migračnej politike a podpore Izraela.
Všetky štyri kongresmanky sa stali minulý
rok prvými moslimskými ženami v Snemovni reprezentantov a sú občiankami
Spojených štátov amerických. Tri z nich
sa v USA narodili a štvrtá žije v Amerike
dlhšie, ako Melanie Trumpová (manželka
amerického prezidenta). Kongresmanky
zareagovali na Trumpovu kritiku slova-

Na východe Slovenska sa vraj našla ropa
Mnohí zaregistrovali, že na
východe Slovenska sa našla
ropa. Lepšie povedané, bola to
hmota podobná rope a našla sa
v kontaminovanej studni jednej z domácností Sobraniec.
Ľudia z dediny sa obávajú,
aby aj oni nemali zamorené studne. Niektorí študenti
z DUK si myslia, že ide len

Vďaka pohotovému zásahu
polície nestihli chuligáni napáchať veľmi vysoké škody,
hoci aj tak zanechali po se-

o prasknuté potrubie alebo čosi, čo nesúvisí s možným ložiskom ropy, no ja si myslím,
že za tým môže byť naozaj
niečo viac. Už v minulosti sa
ľudia snažili nájsť na Slovensku ropu a teraz ide o to, aby
sa ,,nálezisku“ venovali odborníci. Lebo ak je na východe Slovenska naozaj ložisko

be hotovú spúšť. Pred súd sa
ich postavilo len sedem a aj
keď dostali spravodlivý trest
v podobe odňatia slobody na
niekoľko mesiacov, okamžite
požiadali o skrátenie trestu
na polovicu. Na sociálnych
sieťach sa objavila kritika
polície, že aj keď bol termín
bitky ohlásený dopredu, nezasiahla v predstihu.
Filip Bochnička, 14 r.

Foto: internet

Tretia prednáška na tohtoročnej Detskej
Univerzite Komenského bola zameraná skôr na medicínu než psychológiu, no
myslím si, že nebol problém pochopiť pointu. Najmä keď nám ju profesor Pečeňák
z Lekárskej fakulty UK priblížil a vysvetlil. Okrem iných zaujímavostí sme sa dozvedeli napríklad aj to, ako sa odborne nazýva zľaknutie u malých bábätiek. Morov
reﬂex je to. Tento reﬂex zľaknutia netrvá
ani sekundu.
Prednáška však nebola len o zľaknutí, bola o strachu ako takom. Ako doteraz každá
prednáška, aj táto bola veľmi zaujímavá
a poučná, pretože sa na nej určite nešetrilo novými informáciami. Už budem napríklad vedieť, že dôležitá časť mozgu sa

mi že je „...najhorší, najskorumpovanejší
a najneschopnejší prezident, akého kedy
Amerika mala, nerešpektuje zákony a treba ho zbaviť úradu“. Jedna z kongresmaniek ho vyzvala, aby miesto slovných
útokov pracoval na humánnej imigračnej
politike.
Jeho výroky sú citlivé najmä preto, lebo
ani jedna z kongresmaniek nemá bielu farbu pleti. Jeho slová odsúdili aj dlhodobí
spojenci USA – Kanada a Veľká Británia.
Donald Trump stále tvrdí, že nie je rasista,
len škoda, že jeho výroky o tom nesvedčia.
Hana Chrappová, 14 r.

ropy, ropa by nemala prenikať
do studní. Televízne spravodajstvo neposkytlo veľa informácií, takže zatiaľ si ani ja neviem urobiť záver.
Zatiaľ neostáva nič iné, iba
čakať, kým budú robotníci kopať a vedci skúmať. Ktovie?
Možno aj naše malé Slovensko bude mať ropné zásoby.
Zároveň však treba dodať, že

Foto: internet

Prednáška: Prečo sa bojíme?

Foto: Peter Chvostek, internet

Spravodajstvo, názory

ťažbou ropy by sme prispeli
k ďalšiemu znehodnocovaniu
životného prostredia.
Kristína Pastýrová, 13 r.
strana 3

Názory, komentáre

A bude poriadne horúco

 Hana má rada zimu, lebo v zime sú Vianoce. No
určite nemá rada lyžovanie.
Ani v zime, ani v lete.
 Hana má rada všetky
zvieratá a osobitne svoju
jorkšírku Lili.
 Hana má rada Harryho
Pottera, citrónovú zmrzlinu
a pizzu.
 Hane sa páči, že je
súčasťou skvelého tímu
v Novinách DUK a teší ju,
že sa stále zlepšuje v písaní
článkov.
-red-

Zábavná jazykoveda
Keď si v Prahe chcete kúpiť kapustu, dostanete kel. A Orava (s malým ,,o“) nie je
vo fínskych lesoch nič výnimočné. Je to
totiž po fínsky veverička. Takýchto slov
v iných jazykoch, ktoré znejú rovnako ako
v slovenčine, ale znamenajú niečo úplne
iné, je viac. Napríklad, keď niečo po rusky
pachne, vlastne to vonia. Otrok v Slovin-

sku nie je nič nelegálne a ešte aj nosí svoj
obraz vždy so sebou. Otrok znamená dieťa
a obraz zasa tvár. U nás sa knihy dávajú
na police a v Anglicku police dohliada na
poriadok. Taliani pastu jedia (s omáčkou)
a my si pastou umývame zuby. A keď sa vás
v Chorvátsku opýtajú, či bývate v stane,
nepovažujú vás za trampa. Stan znamená
byt. Takýchto medzijazykových homoným
sa určite nájde viac. A viem si predstaviť,
že vedia občas vytvoriť aj zábavné situácie
a nedorozumenia. Napríklad, keď si Čech
na Slovensku vypýta horký čaj a dostane
poriadne horký čaj s prímesou paliny alebo
blenu, a pritom on len chce horúci čaj. 😊
Martin Poikáns, 14 r.

Kliešte z juhu už aj na Slovensku
Leto je už v plnom prúde
a s letom prichádza na rad
aj turistika a pobyty v prírode. Keď však dlhšie pobudnete vo vysokej tráve, je aj
vysoká pravdepodobnosť,
že si na svojom tele po príchode domov nájdete prisatého kliešťa. Na Slovensko
navyše údajne mieri nový
druh týchto parazitov z Afriky. Ich telo sa môže po nastrana 4

pití krvi zväčšiť až do dĺžky
5 cm. Latinsky sa spomínaný druh nazýva Hyalomma
marginatum a prenáša rickettsiózu (chorobu bielych
krviniek). Kliešte z juhu sa
líšia od parazitov, s ktorými sme sa stretávali doteraz. Do Európy sa pravdepodobne dostali zásluhou
vtákov. Nezabudnime preto pred výletom do prírody

použiť repelenty a najmä sa
vhodne obliecť a obuť. A,
pravdaže, po každom príchode domov z prírody si
treba dôkladne prezrieť celé telo.
Filip Bochnička, 14 r.

a zrážky. Záťaž na prírodu (nedostatok vody, kyslíka a vysoká koncentrácia CO2 v ovzduší) aj ľudský organizmus (záťaž
na mozog, srdce, pľúca, cievny
a pohybový aparát) budú také
Foto: internet

Odborníci zo Spolkovej vysokej technickej školy v Zürichu
vytvorili interaktívnu mapu,
na ktorej sa dá pozrieť, ako sa
zmení a bude vyzerať klíma
v roku 2050 v 520-tich svetových metropolách. A je to poriadne pesimistická vízia.
Leto v Európe bude v priemere
o 3,5 °C teplejšie a v zime až
o 4,7 °C. Európske veľkomestá
budú ešte oveľa intenzívnejšie
bojovať s nedostatkom vody.
V Londýne bude na pocit tak,
ako je v súčasnosti v Madride
či Barcelone. V Madride bude
ako v Marrákeši. Moskva bude
mať klímu ako Soﬁa a v Štokholme bude ako v Budapešti.
A v Bratislave bude ako v austrálskej Canberre (na snímke
okolie mesta v čase sucha).
Najvyššie teploty v najteplejšom mesiaci by v Bratislave
mali výrazne prekročiť štyridsiatku. Jakarta, Singapur, Rangún a Kuala Lumpur sa musia
pripraviť na extrémne suchá

Foto: internet

Foto: internet

Čítate naše články, ale
v skutočnosti nás nepoznáte.
V predchádzajúcich rokoch
sme sa vám predstavili vždy
v poslednom čísle Novín
DUK. No zábavnejšie bude, ak sa o nás – redaktoroch
Novín DUK, dozviete niečo
v každom čísle Novín DUK.
Tentoraz to bude o Hane
Chrappovej (14 r.):
 Hana je na DUK už piaty
rok a tretí rok je redaktorkou Novín DUK. Má dve
staršie sestry a jedna z nich
(tá mladšia 😊) takisto chodila na DUK.
 Hana hrá na husle (celá jej rodina hrá na nejaký
hudobný nástroj) a keď na
husle hrá, cíti sa šťastná.
 Hana je veľmi milá, čo
okolie oceňuje. Je aj veľmi
úprimná, čo okolie až tak
neoceňuje. 😊

Foto: Peter Chvostek

Poznáte Hanu?

veľké, že to vyvolá nepokoje,
zvýšenú migráciu a možno až
vojnové konﬂikty naprieč planétou.
Takže? Musíme konať už teraz, aby sme tento katastroﬁcký scenár aspoň trochu
zmiernili. Ibaže väčšine politikov (nevynímajúc slovenských), národných aj nadnárodných spoločností, ktoré
ovládajú ekonomiku planéty,
akoby to nedochádzalo.
Martin Poikáns, 14 r.

Otravné bzzzzz bude
znieť naďalej

Komáre sú pre ľudí veľmi obťažujúce nielen
pre ich zvuk, ale hlavne pre ich uštipnutie.
Máme šťastie, že v našej zemepisnej šírke
neprenášajú choroby ako maláriu, žltú zimnicu alebo japonskú encefalitídu. Naše komáre sú nebezpečné predovšetkým pre alergikov. Ideálne podmienky na život majú vo
vlhkom a teplom prostredí a stojatej vode.
Najväčší výskyt je po povodniach. Tento rok
sa mal prvýkrát v Bratislavskom kraji vykonať biologický postrek látkou Bti (bielkovina z baktérie), ktorá zabíja len larvy komára,
ale pre človeka je neškodná. Oproti chemickému postreku, ktorý sa v minulosti využíval a zabíjal nielen komáre, ale aj užitočný
hmyz a bol toxický aj pre vodné organizmy
a rizikový pre človeka, je veľmi šetrný k prírode, aj ľuďom. Žiaľ, postrek sa nestihol aplikovať včas, a preto majú na Záhorí a v okolí
Moravy inváziu komárov. Pred komármi sa
môžeme chrániť sieťkami na oknách, ale aj
vhodne vysadenými rastlinami (levanduľa,
aksamietnica, muškát) a repelentami. Napriek nepríjemnostiam, ktoré komáre spôsobujú, sú – neuveriteľné! - dôležité pre zachovanie ekosystému. Sú totiž potravou pre
žaby, lastovičky a vodné vtáky. 😊
Hana Chrappová, 14 r.

Workshopy, názory

Workshop: Návšteva televízie TA3
Vo štvrtok a piatok minulý týždeň sa uskutočnil workshop
v televízií TA3. Dozvedeli sme
tam veľa nových a zaujímavých vecí o tom, ako funguje
televízia, ako sa spracovávajú
reportáže a ako to funguje vo
vysielacom štúdiu.
Pri návšteve televízie sme
najskôr išli do redakcie. Z redakcie vidno priamo do štúdia. Napríklad v Správach
TA3 je za moderátorom sklo,
cez ktoré vidno všetko, čo sa
v redakcii deje. Zobrali nás aj

Veľkomoravská ríša ako slovný omyl?
Veľkomoravská ríša zrejme nebola až
taká Veľkomoravská, ako sa zvykneme
učiť. (Veľká) Morava vznikla v roku 833,
keď Mojmír I. - moravské knieža, vyhnal
z územia Nitrianskeho kniežatstva knieža Pribinu. Tieto dve kniežatstvá splynuli, čo svedčilo o tom, že (Veľká) Morava
vznikla aj na dnešnom území Slovenska.
Obyvatelia tejto ríše sa často označujú
ako Sloväni, či Slovieni, prečo však nie
Sloveni? Pravdepodobne šlo o nahradenie tohto slova z českého prekladu slova - Slovľěn. Dnes je už mnoho dôkazov
o tom, že označenie „Veľká Morava“ je
nesprávne. Tento zvrat vznikol, keď sa

český profesor Jiří Polívka
na Karlovej univerzite rozhovoril o Moravskom kniežatstve. Svojim študentom
chcel vysvetliť, že to bolo
vlastne územie české a veľké, keďže rieka Morava
preniká aj územím Moravy.
Dôkazom tohto tvrdenia malo byť dielo byzantského cisára Konštantína VII.
Porfyrogeneta a pasáž, v ktorej vyslovil
slová „Veľká Morava“. Cisár však toto
dielo písal v 10. storočí, a to už Moravská ríša neexistovala. Ani v jednom dokumente z čias tejto ríše nenájdeme slovo

do štúdia, kde sme si mohli na
chvíľu vyskúšať prácu moderátora. Mali sme aj výnimočnú
možnosť byť v štúdiu počas
živého vstupu.
O poschodie vyššie sme spoznali prácu v réžii a strižni.
V maskérni nám vysvetlili, že
každého, kto ide do štúdia, musia aspoň napudrovať, aby sa
mu na obraze neleskla pokožka. V TA3 nám všetko vysvetľoval manažér spravodajstva
a publicistiky Lukáš Grešš.
Paľo Droba, 13 r.

veľkomoravský. Prečo teda
cisár spravil túto chybu? Išlo pravdepodobne o Veľkú
- čiže (pre neho) tú vzdialenejšiu Moravu, nie tú srbskú.
Existoval totiž aj menší štát
v Srbsku s riekou Moravou.
Jednoznačne však vieme potvrdiť, že obyvatelia našej
„Veľkej Moravy“ boli predkovia Slovákov (Slovenov) a že všetky slovanské národy (okrem českého) sa zhodli na tom,
že slovenský jazyk je najstarší slovanský
jazyk, podľa ktorého sa neskôr vytvorili
ďalšie slovanské jazyky.
Michal Šimon Hradský, 14 r.

Autorka: Petra Bujdošová, 11 r.

Ako cestovať po Bratislave
Po Bratislave sa dá cestovať
rôznymi spôsobmi. Do Bratislavy sa dostanete prímestskými vlakmi liniek S, alebo autobusmi Slovak Lines.
Tými sa dostanete k prestupným uzlom, kam chodia
zvyčajne “nosné linky”. Tie
idú do každej časti mesta
a interval je maximálne 10
minút v pracovný deň mimo

dopravnej špičky. Nosné
linky sú zvyčajne zabezpečované nosnými systémami
čiže električkami, trolejbusmi a na niektorých miestach
autobusmi (zvyčajne v Petržalke). Tieto linky nadväzujú na iné “klasické” linky,
ktoré cestujúcich dopravia
do cieľa. Interval takejto
klasickej linky je zvyčajne

od 15 do 60 minút. Existujú aj “expresné linky”, ktoré jazdia z jedného konca
mesta do druhého a zastavujú len na vybraných zastávkach, najčastejšie v prestupných uzloch. Príklady
takýchto liniek sú linky 59
a 75. Komplikované? Keď
si to vyskúšate, zistíte, že
ani nie. 😊
Sébastien M. Ivan, 13 r.
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a klíma a Veda a technológie.
Mali sme si vybrať tému, ktorá nás najviac vystihuje, takú,
o ktorej často premýšľame. Pomerne rýchlo sme prišli s mnohými tvorivými nápadmi, myšlienkami, a tak som i ja zistil,
že budúcnosť treba tvoriť a že
netreba na ňu čakať.
Jednou z tém workshopu bolo
aj hľadanie talentov pre budúcnosť. Dúfam, že ten náš talent
využijeme na to, aby naša budúcnosť mala zmysel nielen
pre nás, ale aj pre budúce generácie.
Michal Šimon Hradský, 14 r.

Foto: Peter Chvostek

Minulý týždeň sme mali možnosť zúčastniť sa na workshope na tému Moja vízia do budúcnosti. Čo myslíte, aká bude
naša budúcnosť? Práve otázkou budúcnosti Zeme sa zaoberáme v každom čísle novín
DUK, pretože nám nie je jedno, ako ľudstvo, teda aj my, našej planéte čoraz viac a čoraz
rýchlejšie škodíme.
Workshopom nás sprevádzali odborníci zo spoločnosti
Happy Company, ktorí nám
dali možnosť vybrať si z tém
- Medziľudské vzťahy, Práca,
Vzdelanie a školstvo, Príroda

Foto: Peter Chvostek

Workshop: Moja vízia do budúcnosti

Šport

Gymnastika je náročná, ale krásna

Foto: internet

Nahradí niekto legendy tenisu?
14. júla sa v londýnskom All England Clube uskutočnilo ﬁnále mužskej dvojhry tenisového Wimbledonu medzi
Srbom Novakom Djokovičom a Švajčiarom Rogerom Federerom. Toto ﬁnále bolo najdlhšie v histórii a Djokovič
ho napokon vyhral 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Takmer celý
štadión vrátane kráľovskej rodiny fandil Švajčiarovi, ktorý mal na kurte takmer domáce prostredie. Djokovič však
ustál tlak a vyhral.
Veľkou zaujímavosťou je, že z posledných 48 grandslamov
až štyridsaťkrát vyhrali buď Federer, Djokovič, alebo Rafael Nadal. Dokopy títo traja tenisti vyhrali 54 grandslamových titulov, z toho 20 získal Federer, 18 získal Nadal a 16
titulov vyhral Djokovič. Posledný hráč do 25 rokov, ktorý vyhral grandslamový turnaj, je Novak Djokovič - ako
24-ročný vyhral v roku 2012 Australien Open. Otázkou teda je, kedy tieto legendy nahradia mladí tenisti ako Nemec
Alexander Zverev, či ďalší mladí tenisti.
Fandím týmto trom legendám tenisu, no aj tak dúfam, že už
v krátkom čase sa zvýši aj kvalita ich konkurencie.
Michal Semko, 12 r.

GENERÁLNY PARTNER DUK

Mojím obľúbeným športom je gymnastika. Športová gymnastika
rozvíja najmä koordinačné schopnosti. Zo zdravotného hľadiska
pôsobí predovšetkým na rozvoj kostrového svalového aparátu,
správne držanie tela, na proporčné vytváranie svalového stvárnenia ľudského tela i na funkciu vnútorných orgánov. V rozvoji
obehovej a dýchacej sústavy treba popri gymnastike ,,robiť“ aj
vytrvalostné športy, napríklad beh. Existuje moderná, rytmická,
akrobatická a aeróbna gymnastika. Je ich veľa, však?
Ja mám najradšej modernú a športovú gymnastiku. Od začiatku
sa zameriavam na zdokonaľovanie správnej techniky jednotlivých
cvikov, na zväčšovanie pohybového rozsahu. Medzi najlepšie
gymnastky sa dlhodobo radia Rusky. Ja nemám obľúbené gymnastky, pretože nie som ten typ, ktorý má nejakú ikonu. Nechcem
sa na niekoho podobať, lebo každý by mal byť predovšetkým sám
sebou. Na gymnastiku som začala chodiť ako malé dieťa, ale potom som prestúpila na balet. Tam som však zistila, že gymnastika
ma baví oveľa viac. 😊 Dúfam, že sa gymnastike budem venovať
aj naďalej, aj keď času mám čoraz menej.
Kristína Pastýrová, 13 r.

Ilustračné foto z ME 2016
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