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Ed i t o r i á l
Drahí naši čitatelia.
Opäť nastal čas, aby sa vám niekto na tomto kúsku papiera prihovoril. Znovu k vám pri-
chádzame s ďalším číslom nášho milovaného školského časopisu, dúfajúc, že si nájde svoje
publikum, svojich verných fanúšikov.
Som si istá, že žiakov na našej škole si získame pomôckou, vďaka ktorej sa budú môcť
beztrestne vyhnúť skúšaniu alebo päťminútovke. Mnohí učitelia tým asi nebudú veľmi
nadšení, ale musíte uznať, drahí čitatelia, že jedna ,,priepustka" platná odteraz do konca
tohto školského roka nie je žiadnou tragédiou.
Okrem toho vám prinášame veľmi zaujímavé články na aktuálne témy najbližších týždňov.
V našich článkoch nájdete nielen hravo spracované faktografické údaje, ale aj kvízy a do-
plňujúce ilustrácie.
Nakoniec by sme chceli medzi sebou privítať Veroniku Bílikovú, novú členku redakčnej
rady a našu novú, veľmi talentovanú, grafičku. Svojím príchodom nás nesmierne potešila.

Pekné čítanie!

C H C E Š  S A  A J  T Y  S T A Ť  S Ú Č A S Ť O U
R E D A K Č N E J  R A D Y ?

M Á Š  Z A U J Í M A V Ý  K O N Í Č E K ?
S I  V  N I E Č O M  „ P R O F Í K " ?

V E N U J E Š  S A  N I E Č O M U  U Ž  Z O P Á R  R O K O V ?

Uvítame každého žiaka 2. a 3. stupňa, ktorý by rád priložil ruku k dielu. Môžeš si
vyskúšať písanie článkov, korektúru textov, vytváranie grafických doplnkov,

ilustrácií, ankiet, ,,prácu skutočného fotografa" a podobne.
 

Máš možnosť prísť sa nezáväzne pozrieť na jedno z našich stretnutí, prispievať
jednorazovo, ale aj stať sa riadnym členom - bezplatne, deti drahé.

 

V prípade záujmu nás nezabudni kontaktovať na našom maili.
Kontaktovať nás môžeš v priebehu celého školského roka.

Chceli by sme s tebou spraviť rozhovor do ďalšieho čísla časopisu.
 

Súhlasíš? Napíš nám na náš mail a preberieme spolu detaily.
Kontaktovať nás môžeš v priebehu celého školského roka.
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Aktivity školy
10.1. – V.OA – Adorácia v
kaplnke školy
Dňa 10.1. sa uskutočnila počas 1.
vyučovacej hodiny adorácia v
kaplnke školy. Adorácie sa
zúčastnila trieda V.OA spolu s
vyučujúcimi RIN v tejto triede a
s p. Šaradinom. Žiaci si celú
adoráciu moderovali sami. Na
konci adorácie udelil p. Šaradin
všetkým požehnanie so
Sviatosťou Oltárnou.

11.1. – školské kolo Biologickej olympiády
Dňa 11.1. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády –

kategória C, teoreticko-praktická časť.
Súťažilo sa online cez platformu Edupage.

Zapojilo sa 21 žiakov: VIII.A (5), VIII.B (7), IX.A (7), IX.B (2)
Zo zapojených žiakov bolo 19 úspešných a dvaja neúspešní.

Najlepší v školskom kole: Matúš Pacher (VIII.B) a Dominika Jediná
(IX.B). postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10.2..

19.1. – Okresné kolo NEJ
V tomto školskom roku nás úspešne

reprezentovali na okresnom kole žiaci: Filip
Dovičovič zo VII.OA a Matej Schramko z VIII.OA.

Matej získal 3. miesto v okresnom kole.
Ďakujeme.Maturantom prajeme veľa šťastia pri

skúškach.

13.1. – Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

nás reprezentovali žiaci:
Dávid Uhliar (VII.A), Dominika Jediná (IX.B),

Martina Helena Gaštan (VI.OA) a Adela Novická
(VIII.OA). Najlepšie sa darilo Dominike Jedinej,

ktorá v silnej konkurencii obsadila pekné
3.miesto. Ďakujeme všetkým za úspešnú

reprezentáciu.

25.1. – Hviezdoslavov Kubín,  
2. – 4.ročník ZŠ

Poézia:
1. miesto: Pintérová Hana (II.C)

2. miesto: Nahálka Nino (II.A)
3. miesto: Zúggó Filip (IV.A)

Próza:
1. miesto: Marešová Terézia (IV.A)

2. miesto: Koščuš Michal (III.C)
3. miesto: Hradílek Šimon (III.B)

 
Výhercom blahoželáme.

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v
umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných
kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou
a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným
podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V
prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre
všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch
vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
V školskom kole sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
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Výtvarná výzva čerpacia stanica – vyhodnotenie
Spoločnosť Shell pozvala našich žiakov zapojiť sa do

výtvarnej výzvy „Čerpacia stanica v roku 2051“, ktorú
zorganizovala pri príležitosti 30. výročia svojho

pôsobenia na česko-slovenskom trhu.
Cieľom výtvarnej výzvy bolo získať od detí kresby s ich
predstavou o tom, ako sa bude jazdiť v roku 2051. Ako

budú vyzerať autá a čerpacie stanice o 30 rokov?
Každá trieda, ktorá sa na výtvarnej výchove zapojila a

poslala kresby žiakov, získala odmenu pre celú triedu.

Kampaň Sladká pomoc
Kampaň Sladká pomoc je misijnou

iniciatívou, ktorou aj my pomáhame
deťom a mládeži v misijných krajinách.

Misijné čokoládky si kupovali deti v
ŠKD. Za 840 predaných čokolád sa
získalo 420 eur, ktorým podporíme
projekty pre deti a mládež v Afrike.

január 2022



Dňa 23.2. sa na našom gymnáziu
uskutočnil Deň otvorených dverí.

Žiaci 9.ročníka ZŠ dostali
informácie o možnosti štúdia na

našom znovu otvorenom 4-
ročnom gymnáziu, o tom, čo

žiakom ponúkame, aké sú
podmienky prijatia a odpovedali

sme na otázky záujemcom o
štúdium.

Karneval je sviatočný čas, ktorý sa vyskytuje pred obdobím pôstu. Naši prvostupniari si pripravili
krásne masky a vytvorili sprievod, ktorý spevom a hudbou obyvateľom okolia školy pripomenul čas
fašiangov. Každá maska bola ocenená. Na záver sa deti zabavili na diskotéke.

9.2. – Okresné kolo Dejepisnej
olympiády

Dejepisná olympiáda je súťažou
jednotlivcov a je určená žiakom 6.

– 9. ročníka základných škôl,
žiakom prímy až oktávy

osemročných gymnázií, žiakom 1.
– 4. ročníka stredných škôl. Súťaž
sa usporadúva každoročne a člení

sa podľa kategórií a súťažných kôl.
Našu školu na okresnom kole v

kategórii F v tomto školskom roku
úspešne reprezentovali Dávid

Kandray a Hugo Nagy (obaja zo
VI.B). Ďakujeme.

1.2. a 3.2 – beseda – protidrogová prevencia, 
VIII.A, VIII.B

Drogová závislosť predstavuje aktuálny problém s
celospoločenským významom. S užívaním drog a
omamných látok sa dnes stretávame už aj na základných a
stredných školách. Okrem užívania nealkoholových drog je
frekventovaným javom aj nadmerné užívanie alkoholu a
fajčenie u dospievajúcich, ktoré vážne narúša a ohrozuje ich
vývoj.
Lektor z CPPPaP prišiel našich žiakov nielen informovať o
nežiaducich účinkoch drog a omamných látok, ale aj
besedovať o dôležitosti vytvárania a formovania ich
postojov k drogám. Svojím pútavým rozprávaním žiakov
zaujal.

10.2. – školské kolo SOČ
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je záujmová činnosť žiakov stredných škôl. Žiaci svoju prácu

môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a za pomoci školiteľa alebo konzultanta. SOČ rozvíja talent
nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva, čo ich zaujíma, čomu sa venujú vo svojom
voľnom čase. A čo takáto práca dá študentovi? Študent sa naučí prezentovať svoje vedomosti a nápady,

získa zručnosť v práci na počítači, naučí sa, ako písať práce, čo sa mu neskôr zíde pri písaní
seminárnych, bakalárskych, resp. diplomových prác.

V tomto školskom roku naši starší študenti prezentovali svoje práce a povzbudili svojich mladších
spolužiakov k zapojeniu sa do tejto významnej súťaže.

10.2. – Okresné kolo Biologickej olympiády

14.2. – Sviatok sv. Valentína
Viete, ako vznikol tento sviatok?
Valentín bol biskupom, ktorý napriek zákazu rímskeho
cisára Claudia II. tajne sobášil zamilované páry. Biskup
skončil vo väzení, kde sa zamiloval do dozorcovej slepej
dcéry. Údajne jej vrátil zrak a pred popravou jej napísal
odkaz: „Od tvojho Valentína.“ Tak vznikla prvá symbolická
valentínka. Sviatok sv. Valentína však vznikol až o pár
storočí neskôr. Na počesť biskupa Valentína ho 14.
februára 496 vyhlásil pápež Gelasius.
Na našej škole sme „valentínky“ poslali všetkým tým,
ktorých máme radi.

Biologická olympiáda je určená pre žiakov základných škôl, gymnázií a stredných škôl so záujmom o
biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na 5 kategórií – A, B, C, D a E.

Pre kategórie A a B sa súťaž organizuje v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. Riešitelia
súťažia v teoreticko-praktickej alebo v projektovej časti. Kategórie C a E sa organizujú v štyroch

kolách – školské, okresné, krajské a celoštátne. Kategória D končí na úrovni okresného kola. Najlepší
súťažiaci z teoreticko-praktickej časti kategórií A a B sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej

olympiády (IBO) a z projektovej časti postupujú vybraní súťažiaci z kategórií A, B, C na Medzinárodnú
olympiádu environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA). Našu školu na okresnom kole v

tomto školskom roku úspešne reprezentovali Dominika Jediná z IX.B a Matúš Pacher z VIII.B.
Ďakujeme.

23.2. – Deň otvorených dverí
na Gymnáziu

V. Bíliková | Naša škola | 05

24.2. – Karneval v ŠKD

február 2022
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Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu pristupovať tak

často, ako mi to spovedník dovolí.

Chcem svätiť sviatočné dni.

Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.

Radšej zomrieť ako zhrešiť.

Narodil sa 2. apríla 1842 v Rive pri Chieri blízko Turína, 

v Taliansku.

Význam jeho mena je zasvätený Pánovi.

Jeho rodičia boli roľníci. Už odmalička bol kresťansky

vychovávaný. Veľmi rád miništroval a už v siedmich rokoch vedel

naspamäť katechizmus. Túžil ísť na prvé sväté prijímanie, no vtedy

to nebolo v jeho veku možné. Kňazi z okolia sa však o tom

rozprávali a vzhľadom na jeho duchovnú vyspelosť mu povolili 

na Veľkú noc roku 1849 pristúpiť k sv. prijímaniu. Mal 7 rokov.

Bol to preňho veľký deň. Poznačil si štyri zásady, ktorých sa potom

držal počas svojho život.

1.

2.

3.

4.

Základnú školu navštevoval v Mondoniu, kam sa jeho rodina

presťahovala. Jeho učiteľom bol kňaz Jozef Cugliero. 

Dominik Sávio má sviatok 9. marca no saleziáni ho slávia 6. mája.

Je patrónom miništrantov, chlapčenských zborov.
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Ako prvá budova sa zrútila Južná vež Svetového
obchodného centra. Stalo sa tak 23 minút po poslednom

náraze v Pentagone. Iba 3 minúty potom sa do pensylván-
skych polí zrútil let United Airlines 93, posledný zo 4 unese-
ných lietadiel. Stalo sa tak po tom, čo sa cestujúci pokúsili
vzbúriť únoscom a získať kontrolu nad letom. Na palube
zahynulo 38 pasažierov, 2 piloti a 5-členná posádka. O 23

minút neskôr sa zrútila zasiahnutá časť Pentagonu.
Približne po 20 minútach sa zrútila aj druhá veža

Svetového obchodného centra. 
V troskách z veží zahynulo celkom 2606 ľudí.

A. Jediná | Pozrime sa do kalendára | 09

Atentát na Dvojičky

Atentát sa odohral 11. septembra 2001 v New Yorku.
 7:59 (v New Yorku) 13:58 (na Slovensku) odštartoval z Bostonu let American Airlines 11,

o 15 minút odštartoval let United Airlines 175. Medzitým odštartoval aj let American
Airlines 77 z Washingtonu, D. C. a 4 minúty pred prvým útokom odštartovalo

posledné lietadlo let United Airlines 93. 
Prvé lietadlo ( Let American Airlines 11) narazilo do Severnej veže Svetového

obchodného centra. Na palube zahynulo 81 pasažierov, 2 piloti a 9-členná posádka.
O 17 minút neskôr narazil do Južnej veže let United 175, na palube bolo 56 pasažierov,

2 piloti a 7-členná posádka. Tento atentát natočili tisíce ľudí. 

7 minút po vyjadrení prezidenta narazilo
predposledné lietadlo. Let American

Airlines 77 narazil do budovy v Pentagone.
Na jeho palube zahynulo 58 pasažierov, 2

piloti a 4-členná posádka. Okrem nich
zahynulo aj 125 ľudí, ktorí boli počas

nárazu v budove.

Dohromady aj 
s teroristami 

si atentát vyžiadal
2996 ľudských

životov a ďalších
tisíce zranených.

Deň obetí
terorizmu je 11.3.

Po necelých 20 minútach boli v New Yorku
uzavreté všetky tunely a mosty. Potom boli

uzavreté vzdušné priestory nad celými
Spojenými štátmi. Vtedajší prezident USA

George W. Bush sa až po pol hodine vyjadril
k občanom.
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Svetový deň vody

 Nanešťastie, situácia ohľadom klimatických zmien sa neustále zhoršuje, a aj stav
podzemných vôd je čoraz kritickejší. Je veľmi dôležité, aby sme sa postarali o ucho-

vanie zdrojov pitnej vody, ktoré máme. Treba si uvedomiť, že aj napriek kolobehu
vody voda nie je neobmedzenou surovinou, treba ňou šetriť, recyklovať a v prvom

rade – vážiť si ju.

Isto ste už o Svetovom dni vody niečo počuli. Je možné, že ste sa zúčastnili nejakej
akcie, aktivity či školskej exkurzie s touto témou, možno iba registrujete, že niečo

také existuje. Tak či onak, teraz máte príležitosť dozvedieť sa o tomto dni a o vode
viac. Ste pripravení?

 Už od roku 1993 sa po celom svete každoročne 22. marca
slávi Svetový deň vody, po anglicky World water day. Pri tejto
príležitosti oslavujeme všetky spôsoby, ktorými je voda pre
nás prospešná a zamýšľame sa nad tým, ako by sme ju mohli
ochrániť, zachovať a sprístupniť pre všetkých a všade.
Cieľom tohto významného dňa je predovšetkým:

Pre lepšiu organizáciu
jednotlivých akcií súvisiacich 

so Svetovým dňom vody je každý
rok vyhlásená konkrétna téma,

Tohtoročná nesie názov: 

 Za bežných podmienok je pre nás podzemná voda
„neviditeľná“, ale jej vplyv na všetko okolo nás je

jasne viditeľný. Nedostatok kvalitných zdrojov vody
patrí medzi najzávažnejšie globálne problémy. Aj

napriek snahe mnohých organizácií a združení ním
trpí v súčasnosti viac ako miliarda ľudí po celom

svete. 

 zviditeľnenie najrôznejších tém
súvisiacich s vodou,
 upozorňovanie na problé-
my týkajúce sa napríklad
znečisťovania vodných
zdrojov, klimatických
zmien, zlého prístupu k vo-
de a podobne

 informovať širokú verejnosť o nenahradi-
teľnom význame vody a vplyvu vodných
zdrojov, či už na život ľudí alebo ekonomický
rozvoj krajín,

„Groundwater, making invisible visible“
– vo voľnom preklade: „Podzemná voda,

z neviditeľného viditeľné“. Prečo práve
podzemná voda?

,,Groundwater may be out of sight, but it must not be out of mind.“ 
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VEDELI STE, ŽE... ?VEDELI STE, ŽE... ?

ľudské telo v priemere vydá 

pri jednej priemernej horúcej sprche 

telo novorodenca obsahuje približne 80% 

povrchová voda (ako jazerá a rieky) tvorí menej 

viac ako 90% všetkých zásob sladkej vody sa nachádza 

K
V
Í
Z

1. Ktorý oceán zaberá
viac ako 30% zemského
povrchu?
 a) Tichý oceán
 b) Atlantický oceán
 c) Pacifik
 d) Severný ľadový oceán

na Antarktíde

ako jedno percento sladkej vody na Zemi

vody, zatiaľ čo telo dospelého človeka
obsahuje 60-70% vody

(cca 8 minút) sa spotrebuje až 62 
litrov vody; pri kúpeli je to 

2–2,5 l vody denne, z toho 
1–1,5 l močom, 600ml 

potením, 300–400ml
metabolickými

pochodmi

v priemere 80 litrov vody

3. Ktorý oceán je
druhý najväčší?
 a) Atlantický oceán
 b) Pacifik
 c) Indický oceán
 d) Severný ľadový
oceán

2. Bajkal je...
 a) najväčšie sladkovodné jazero
 b) najhlbšie sladkovodné jazero
 c) najchladnejšie sladkovodné
jazero
 d) vnútrozemské more

 4. Najmenej koľko stupňov
musí dosahovať voda, aby
bola termálna?
 a) 0
 b) 20
 c) 35
 d) 50

 5. Pri akej teplote začína voda pri
bežných podmienkach mrznúť?
 a) - 10°C
 b) - 4°C
 c) 0°C
 d) 4°C

6. Ktoré oceány neobmývajú
Európu?
 a) Tichý oceán
 b) Atlantický oceán
 c) Indický oceán
 d) Severný ľadový oceán

 1) prieliv
 2) prieplav
 3) polostrov
 4) ostrov
 5) záliv

7. Pobrežia Zeme sú veľmi členité a vytvárajú rôzne útvary:
a) výbežok pevniny do mora
b) výbežok mora do pevniny
c) umelo vybudovaný prechod medzi 2 morami
d) úzka časť mora medzi 2 pevninami
e) menšia časť pevninvy obkolesená morom

Správne odpovede: 1 - a,c | 2 – a | 3 – b | 4 – b | 5 – c | 6 – a,c | 7 – 1d, 2c, 3a, 4e, 5b
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Svetový deň
tučniakov

ROZHOVOR:
R: Ahoj Zuzi, vitaj u nás v našom časopise. Ty
bývaš v Kanade, na západnom pobreží
Pacifického Oceánu, v meste Vancouver.
Minule si mi spomínala, že tam máte
tučniakov a dokonca, že sa s nimi dostávaš do
kontaktu. Vieš mi povedať, ako sa tak ďaleko
na sever dokážu tučniaky dostať? Myslela
som, že žijú iba na južnej pologuli.

Z: Ahoj, ďakujem za milé privítanie. Hneď na úvod ťa musím
pochváliť, že máš správny postreh; áno, tučniaky žijú prevažne

na južnej pologuli (aj keď existuje jeden druh tučniaka, ktorý
obýva vody rovníka až pri Galapágoch! – ale o tom trošku

neskôr).
Tučniaky, ktoré žijú u nás vo Vancouveri, sú tučniaky africké. Sú

chované v miestnom akváriu. Narodili sa v zajatí, v rámci
programu na záchranu ohrozených druhov. Keďže by vo voľnej
prírode nedokázali prežiť, dostali sa do akvária, kde plnia úlohu

ambasádorov svojho druhu. Africké tučniaky (lat. Spheniscus
demersus) patria medzi kriticky ohrozené druhy živočíchov. Ich

počet sa od začiatku 20. storočia znížil o viac ako 90%.R: Vieš nám o tomto druhu
tučniakov povedať aj niečo
viac? Ako s nimi dochádzaš
do kontaktu? 

Z: V akváriu pracujem pár hodín do týždňa, kde týmto tučniakom chystám
„raňajky“ a čistím miestnosť, kde spávajú cez noc. Je to veľmi zaujímavá

skúsenosť a často sa dostanem do blízkeho kontaktu s nimi, čo mi pomohlo
pochopiť ich povahu. Sú to veľmi zvedavé zvieratká, ktoré pricupitajú všade tam,

kam sa pohnem. Taktiež vedia hlasno vokalizovať, hlavne keď sa im niečo nepáči,
alebo sa naruší ich rutina. Radi jedia hlavne menšie morské sleďovité ryby, ale vo

voľnej prírode nepohrdnú ani ančovičkami, či sardinkami. 
R: A vieš nám povedať aj,
ako sa rozlišujú tie africké
od iných druhov tučniakov,
napríklad od tých, ktoré žijú
na Antarktíde?

Z: Ako som už spomínala v úvode, tučniaky žijú prevažne na južnej pologuli. 
K základným údajom ešte dodám, že tučniaky sú nelietavé vtáky (nie cicavce),

ktoré sa plne adaptovali na život na súši a na mori. Z krídel sa stali plutvy, ktoré im
pomáhajú manévrovať v rozbúrenom oceáne. Na celom svete existuje spolu

okolo 18 druhov tučniakov, z toho iba 4 druhy žijú na Antarktíde a jeden v Afrike.
Zaujímavým znakom tých afrických je lysá (bez peria) časť kože okolo očí, na kto-

rej sa nachádzajú špeciálne žľazy citlivé na teplo, ktoré zružovejú pri zvýšenej
teplote. Tak vieme napríklad spozorovať, či je nejaký jedinec prehriaty. Ďalším ich
typickým znakom je čierny pás peria na hrudi, ktorý u iných druhov nenájdeme. 
Oproti najznámejšiemu druhu tučniaka (tučniak cisársky) majú výrazne menšiu

veľkosť (okolo 60-68cm) a dosahujú hmotnosť zhruba 2-4 kíl. Žijú prevažne
okolo južnej časti Afriky, v krajinách ako Namíbia alebo Juhoafrická Republika

(odtiaľ názov tučniak africký). Na pevninu chodia hlavne hniezdiť. Ďalšou
kuriozitou je, že si doslova „privlastnili“ jedno mesto v Juhoafrickej Republike,

ktoré sa volá Simon´s Town. Majú tam najlepšie podmienky na hniezdenie 
a dostatok potravy. Nemajú problém vojsť do reštaurácie, prechádzať sa 

po parkovisku, či opaľovať sa na pláži. Sú proste všade a cítia sa tam dobre. Toto
mesto som zhodou okolností pár rokov dozadu navštívila aj ja a podarilo sa mi

týchto tučniakov vidieť vo voľnej prírode. Sú veľmi priateľskí, z ľudí strach nemajú,
ale svoje hniezda si starostlivo strážia.

Pôsobí tu aj organizácia, ktorá sa stará o chorých a zranených jedincov. Snaží sa 
o ich rehabilitáciu a vedie programy na obnovu populácie tohto ohrozeného

druhu. O takejto nezvyčajnej koexistencii tučniaka a človeka bol dokonca
nakrútený krátky pútavý dokumentárny seriál na Netflixe. Pre tých, ktorí by mali

záujem si ho pozrieť, dám na konci nášho rozhovoru odkaz na stránku, ktorá
prináša viac informácii o tomto dokumente. 

MVDr. 
Zuzana Tehlárová
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R: To by bolo fantastické, Zuzka, ďakujem
veľmi pekne, určite bude veľa našich
čitateľov zvedavých a radi by si tento seriál
pozreli. 
Inak, minule ma zaujal iný dokument, 
v ktorom ukazovali stovky až tisícky
tučniakov pokope v jednej skupine. Je to
normálne? Vieš mi vysvetliť, ako je to
možné?

Z: Áno, tučniaky sú sociálne zvieratká, pretože im z toho plynie
hneď niekoľko výhod. Synchronizovaný lov a kŕmenie im umožní

vyloviť väčšie množstvo potravy. Život vo veľkej skupine ich lepšie
chráni pred predátormi. Hlavne počas hniezdenia je táto stratégia

veľmi výhodná, keď si medzi sebou rozdelia jednotlivé úlohy –
niektorí jedinci idú na lov a iní strážia mláďatá v takzvanej

„tučniačej škôlke“. Byť členom veľkej skupiny takisto pomáha pri
termoregulácii. Hlavne tučniaky cisárske, žijúce v nehostinných

mrazoch Antarktídy, z toho profitujú najlepšie, keď si vytvoria tesné
fyzické väzby medzi sebou a tým sa navzájom zohrievajú 

a pomáhajú si udržať telesnú teplotu. R: Veľmi zaujímavá stratégia. Ja by
som sa však ešte trochu vrátila k tým
tučniakom z Galapág. Je
pozoruhodné, že tak pomerne
vysoko na severe žijú títo jedinci.
Majú nejaké iné stratégie prežitia 
v daných podmienkach?

Z: Áno, aj pre mňa to bol celkom zaujímavý poznatok. Túto informáciu
som sa dozvedela len nedávno, keď som pozerala dokument 

o Galapágoch. Tučniaky galapágske sú blízke príbuzné tým africkým. Sú
endemické pre túto oblasť, čiže ich nenájdeme nikde inde na svete. 

Na miestne podmienky sa však museli patrične adaptovať, inak by
hrozilo, že by kvôli prehriatiu a spáleniu od silného rovníkového slnka,

uhynuli. Vyvinuli si napríklad špeciálne plutvy, ktoré keď roztiahnu 
do strán, vytvoria si tieň nad sebou. Tak isto dychčia podobne ako psy,

aby sa ochladili, alebo trávia podstatne dlhší čas vo vode ako ich
antarktickí príbuzní. Mláďatá majú špeciálny druh srsti, ktorý ich zase

chráni pred spáleninami. 
R: Ďakujeme Zuzi, 
za také úžasné množstvo
informácii. Máš ešte
zopár pikošiek z ríše
tučniakov, o ktorých
možno nie všetci vedia?

Z: Jasnačka, zopár sa ich ešte nájde. 
Napríklad, že napriek tomu, aké sú tučniaky spoločenské zvieratká, zvyčajne si nájdu

iba jedného partnera za život, ktorému sú verní, a s ktorým majú potomstvo. 
Tučniaky cisárske väčšinou hniezdia a kladú vajíčka v zime, v tých najväčších
mrazoch. Zvyčajne je to samček, kto zohrieva vajíčko medzi svojimi nohami 

v kožnom vačku. Samičky sa naopak vydajú na lov a samčekovia počas celej tej
doby nejedia a vytrvalo čakajú, kým sa samička vráti domov, čo niekedy môže trvať

aj dva mesiace. 
Ďalšou zaujímavosťou je vokalizácia. Tá je pre tučniakov nesmierne dôležitá.

Tučniaci majú veľmi individuálne špecifické volania, vďaka ktorým sa jeden pár
dokáže identifikovať, alebo mláďa dokáže nájsť svojich rodičov. Je toho hrozne veľa,

vedela by som kľudne pokračovať ďalej.
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R: Ďakujem, Zuzka, veľmi pekne za náš rozhovor,
a dúfam, že sa naši čitatelia dnes dozvedeli niečo
nové a zaujímavé o tučniakoch. 

Z: Dúfam aj ja, a ďakujem za pozvanie do Vášho
časopisu. Prajem pekný deň všetkým čitateľom a pekné

čítanie.

Z: Samozrejme! Každé naše konania a rozhodnutia, či 
si to uvedomujeme, alebo nie, dokážu ovplyvniť priamo

alebo nepriamo ochranu prírody a jej rozmanitosť.
Vymenujem niektoré príklady. Každý z nás má možnosť

recyklovať materiály ako plasty, papier, kov. Alebo
obmedziť spotrebu jednorazových plastov, ako sú

igelitky v obchodoch. Tak isto si pozrite, odkiaľ pochádza
vaša morská ryba, ktorú si kupujete. V dnešnej dobe už
existuje veľa spoločností, ktorým životné prostredie nie

je ľahostajné. Pri rybolove sa snažia správať zodpovedne
a myslia aj na iné morské druhy zvierat, ktoré

nadmerným rybolovom strácajú potravu. Skúste
nabudúce nájsť tieto firmy a rybku si kúpiť od nich.

Možno vám bude chutiť lepšie, keď ju budete papať 
s pocitom, že pomáhate chrániť tučniaka afrického. ☺

R: Vedeli by sme aj my pomôcť ochrániť tučniakov, 
aj keď nežijeme na Antarktíde?

Z: Myslím si, že každým svetovým dňom si niečo
pripomíname, alebo chceme na niečo upozorniť.

Svetovým dňom tučniakom pripomíname všetkým,
 že tieto zvieratká existujú medzi nami, a čo je

dôležitejšie, že väčšina z nich je kriticky ohrozená 
a niektoré sú dokonca na pokraji vyhynutia a my by
sme mali pre ich záchranu niečo urobiť. Žiaľ, ľudský

zásah do prírody, ako napríklad nadmerný komerčný
rybolov, znižuje množstvo ich dostupnej potravy.

Znečisťovanie vôd, strata biotopu a hlavne globálne
otepľovanie sú hlavnými príčinami ich rýchleho úbytku

za posledné roky.

R: Áno, vidím, že by sme sa vedeli rozprávať ešte
veľmi dlho. Mňa by ešte zaujímalo, či vieš, prečo
máme vo svete Svetový deň tučniakov?



Ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia sa začal od roku 1970
každoročne 22. apríla oslavovať Deň Zeme. Jeho cieľom je, aby sme si všetci uvedomili,
že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného

prostredia, chrániť a zachovávať poklady Zeme pre budúce generácie.

Patrí sem
Rozložiteľný
odpad zo záhrad,
kvety, tráva, lístie,
burina, piliny 
a hobliny, malé
konáre, zelenina,
ovocie, šupky,
kávové a čajové
zvyšky.

Nepatrí sem
Mäso, kosti,

oleje

Patrí sem
Kovové obaly,
plechovky,
konzervy, alobal

Nepatrí sem
Znečistené

kovy (od jedla,
chemických

látok...), kovy
zmiešané 

s iným
materiálom

Patrí sem
Komunálny
odpad, ktorý
sa ďalej
netriedi

Nepatrí sem
Stavebné
materiály,
bioodpad,

nebezpečný
odpad

BIO ODPAD KOVY ZMESOVÝ
ODPAD

Patrí sem
Pet fľaše,
kelímky, plastové
tašky,
mikroténové
vrecká, fólie,
polystyrén, obaly
z kozmetických
produktov,
tetrapaky 
(ak nemá obec
oranžovú
odpadovú
nádobu)

Nepatrí sem
Znečistené

plasty (napr.
fľaše od oleja,

nádoby z farieb
a chemikálií),

plienky 
a hygienické

potreby,
podlahové

krytiny, guma,
molitan, celofón,

plastové šnúry,
káble,

pneumatiky

Patrí sem
Noviny,
časopisy,
kancelársky
papier, obálky,
plagáty,
reklamné letáky,
kartón, suché 
a čisté
papierové obaly

Nepatrí sem
Mokrý alebo

mastný papier
(napr. obaly od
pizze), použité

plienky 
a hygienické

potreby (napr.
hygienické
vreckovky),

tetrapaky, obaly
od džúsov alebo

mlieka
 

Patrí sem
Nevratné
obaly zo skla,
sklenené
nádoby,
sklenené
tabule,
sklenené črepy

Nepatrí sem
Porcelán,
keramika,

zrkadlá,
znečistené fľaše

a sklenené obaly
(z fliaš nie je

potrebné
odstraňovať

etikety), žiarovky,
TV obrazovky,

sklo z ortuťových
teplomerov

PLAST SKLOPAPIER

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤODPAD

Deň zeme
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Recenzie na knihy
Obsah:
Percy Jackson sa môže
zdať ako obyčajný
chlapec, v skutočnosti
je to poloboh. 
Obviňujú ho, že
ukradol Diov blesk.
Musí dokázať svoju
nevinu a nájsť blesk
skôr, než nastane vojna
bohov.

Recenzia:
Táto kniha je super v tom,
že je pre veľkú škálu ľudí.
Je to dobrodružný
zaujímavý príbeh.
Neoľutujete, ak si ho
prečítate.

Obsah:Kellen má zložiťčarodejnícke skúšky.No mágia mu nejde abojí sa, že skončí akosluha. Do mestaprichádza Ferius Parfax,ochotná Kellenovipomôcť. No veci sazačínajú vyvíjať…

Recenzia:Táto kniha je plnánapätia, akcie, humoru,zvratov. Najviac ma natejto knihe bavil humor,ktorý bol fakt super.Úžasný príbeh, úžasnépostavy.

Obsah:
Harry žije s jeho tetou,

strýkom a bratrancom.

Jedného večera, na jeho

11. narodeniny, príde

obor, ktorý mu povie, že

je čarodejník. Spolu s

Harrym spoznávame

čarodejnícky svet.

Recenzia:
Harry Potter je knižná séria,

ktorá je aj sfilmovaná.

Myslím si, že o tejto sérii ste

už museli aspoň počuť,

pretože je to jedna z

najznámejšich sérií pre deti

a mládež.
Rozhodne odporúčam.
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AKO NAAKO NAAKO NA
PREZENTÁCIEPREZENTÁCIEPREZENTÁCIE

 Teraz si stačí vybrať design, aký sa Vám páči. Napríklad mne sa páči

Template Notebook Lesson. Ako si môžete všimnúť, je dostupný aj vo

viacerých farbách (farby sú znázornené červenou farbou) Mne sa páči

modrá, takže si na ňu kliknem. Templaty sú dostupné vo verziách pre

Google Slides, ale aj PowerPoint. 

Po otvorení prezentácie stačí

kliknúť na tlačidlo a môžete

začať upravovať. Po upravení

stačí kliknúť na tlačidlo vľavo

Subor (vľavo hore) a vybrať

Uložiť Ako, a uložiť. 

Hotovo. Takto jednoducho sa dajú

robiť veľmi profesionálne

vyzerajúce prezentácie. 

Najprv je potrebné zoznámiť sa s pár vecami. Ako prvé je Predloha

(template). Template je (v tomto slova zmysle) grafická predloha

prezentácie. Niečo ako už vyhotovená prezentácia, akurát že bez textu.

 V našom prípade template budeme používať na to, aby sme vymenili

ukážkový text (najčastejšie sú to náhodné slová) za text, ktorý tam

chcete mať. Tak teda odkiaľ template zoženieme? Je na to veľa stránok,

ale my budeme používať stránku www.slidesgo.com. 

Po otvorení stránky klikneme

vpravo hore na tlačidlo Log In. Po

rozkliknutí sa zobrazí výber, kde

klikneme na Google. Potom

vyberiete svoj gmail a ste

prihlásení. 

http://www.slidesgo.com/


O spánku toho veľa nevieme. Súvisí totiž s pochodmi 
v mozgu, ktorý je aj napriek dlhoročnému skúmaniu 
pre nás stále záhadou. Spánok by mal byť dostatočne
dlhý a výdatný, aby sa človek cítil odpočinutý a plný
elánu. Je rovnako dôležitý ako pohyb a výživa. Každý 
z nás však už zažil negatívne aj pozitívne vplyvy spánku

na náš organizmus – na naše vnímanie, energiu,
obranyschopnosť...

SpánokSpánok

Nadmerná denná ospalosť - vyznačuje sa etapami spánku, ktoré trvajú 18 až 20 hodín
počas 3 až 10 dní, počas ktorých pacient nevstane ani aby sa najedol.

Spánkové apnoe - osoba počas spánku niekedy prestane na krátku chvíľu dýchať, alebo
dýcha povrchne.

18 | Spánok | A. Jediná

Pri jeho nedostatku dochádza k poruchám spánku,
napríklad:Nespavosť (insomnia) - je porucha spánku, pri ktorej
je narušené zaspávanie alebo priebeh spánku. Človek ťažko
zaspáva, ráno sa skoro prebúdza. Výnimkou nie je ani časté

prebúdzanie v priebehu spania.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Syndr%C3%B3m_sp%C3%A1nkov%C3%A9ho_apnoe
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Vedeli ste, že...
Priemerný človek strávi spánkom tretinu svojho života.
Rekord, ktorý bol zaznamenaný v čase strávenom bez
spánku, je 18 dní.
Nedostatok spánku vyvoláva v našom tele pocit hladu.
Tibetskí mnísi spia vzpriamene.
bábätká (0-3 mesiace) spia denne 11 – 19 hodín?
Deti vo veku 6 – 17 rokov by mali spať 7 – 11 hodín?
Dospelému človeku stačí 5 – 6 hodín spánku? Vedcom
zatiaľ nepodarilo nájsť tvora, ktorý by nikdy nepotreboval
absolútne žiadny spánok.

 Následne išli znovu späť na 4 hodiny. Takýto dvojfázový spánok vymizol po priemyselnej revolúcii,
kedy do ulíc pribudli lampy a osvetlenie a začal aj nočný život. Pred vynálezom farebnej televízie
malo až 75% ľudí čiernobiele sny, dnes je to iba približne 12%. Napríklad umelec Leonardo Da
Vinci spal každé 2 hodiny 15 minút a v dielach Williama Shakespeara hrá spánok veľmi dôležitú
úlohu, jeho postavy snívajú, majú nočné mory a trápi ich nespavosť. Napoleon Bonaparte spal iba

do 3:00.

 Prvý obchod s 24 hodinovou otváracou dobou vznikol v Texase v roku 1962. V minulosti chodili sedliaci 
a roľníci unavení z práce spať dve hodiny po zotmení a spali takzvane dvojfázovo, čo znamená, že po asi

4 hodinách spánku sa zobudili, kedy sa modlili, jedli, pili a rozprávali sa, čo trvalo asi 2 hodiny.

Z histórie:
V roku 1903 bol vyrobený prvý liek na spanie. Aristoteles sa
domnieval, že vedomie a centrum spánku sa nachádza v srdci,
neskôr grécky lekár Gaén zistil, že je to mozog. Prvýkrát sa

pojem biologické hodiny začal používať v roku 1935.

Spánok u zvierat:
Kačky spia na vode (11 h) v rade po štyroch, posledná 

z nich ale spí len napoly a dáva pozor na predátorov.
Leopardy spia na vetve a ani z tenkej vetvy vďaka

výbornej schopnosti rovnováhy nikdy nespadnú.
Kone spia obvykle v stoji (3h), pretože potom ľahšie utečú

pred nepriateľom.
Delfíny a veľryby dokážu spať len napoly, časť ich mozgu

sa stará o to, aby neprestali plávať
Netopiere spia (20h) zavesené v jaskyniach hlavou dole.
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TAJNIČKA
Most ... sa mal pôvodne volať Most Chucka Norrisa.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

J

O

K

E

R

J

O

K

E

R

1. Z ktorého štátu pochádza svätý Dominik Sávio?
2. Do bio odpadu nepatrí mäso, kosti ani...
3. Kde sa odohral atentát na Dvojičky?
4. Medzinárodný deň ... násilia slávime 4. apríla.

Keď sa mračí - svieti.
Keď usmieva sa – biely.
Čo je to? 
(mraky)

Trochu teplejšie –
Úplne prvá, najodvážnejšia,

Pozrela zo snehového kabáta.
Čo je to? 

(snežienka)

Sneh sa topil, slnko hreje.
Všade tráva zelaná.

Príroda sa usmieva. Kedy? 
(na jar)

V teplých slnečných topánkach
Beží po snehu chlapec.
Iba kroky – sneh sa topil.
Na riekach popraskal ľad.
Kto je tento chlapec? 
(Marec)

On, Básnik Kvetných princov.
Na sebe žltý klobúk,
Nádej rozdáva.
Čo je to? 
(Narcis)

Na zelenej krehkej nohe
Pri ceste vyrástla lopta.

Vánok zašuchotal
A rozptýlil ju po celej krajine.

Čo je to? 
(Púpava)

HÁDANK
Y VTIPYMamička skúša svojho prváčika z písmen:

- Akým písmenom sa začína slovo prasiatko?
- Písmenom P.
- Správne, a čo má prasiatko na konci?
- No predsa chvostík!

Babička upozorňuje svojho vnúčika:
- Janíčko, keď kašleš, daj si ruku pred ústa.
- Neboj, babi, mne zuby nevypadnú!

Janko hovorí Aničke:
„Ak uhádneš, koľko

cukríkov mám 
vo vrecku, dám ti

všetkých päť!
Syn ukazuje mame vyvedčenie. Tá mu hovorí:
- No, syn môj, to vysvedčenie nie je najkrajšie!
- Ale mami, vysvedčenie som predsa nepísal ja, ale pán učiteľ!

- Jožko, umy si ruky,
keď pôjdeš do školy.
- Ále, netreba, ja sa 
aj tak nikdy nehlásim...

- Janko, ako si len mohol povedať tej tete, že je škaredá?!
Okamžite sa jej choď ospravedlniť!
- Teta, je mi ľúto, že ste škaredá.

- Pán farár, je Boh chorý?
- Ako si len na takú otázku prišla?
- Mama ráno čítala v novinách, že Pán Boh
povolal k sebe lekára Dr. Nováka.

Jožko príde domov a pýta sa mamičky:
- Chceš počuť vtip?
- Áno, Jožko.
- Vtip.

5. Väčšina tučniakov je kriticky...
6. Svetový deň ... slávime 22. marca.
7. Koľkých zásad sa snažil sv. Dominik Sávio
držať?
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Jarné
JEDNOHUBKY

Aby sme vám aspoň trošku spríjemnili toto obdobie 
a navodili jarnú atmosféru, pripravili sme si pre vás ďalšiu sériu chutných súťaží. 

Máte tak možnosť na chvíľku vypnúť a zasúťažiť si so svojimi rovesníkmi o veľmi pekné ceny
šité na mieru.

Máte záujem zúčastniť sa? Nájdite si svoju kategóriu, splňte aspoň jedno zadanie a pošlite
nám ho na náš mail casopis@vdp.sk do 30. apríla 2022 vrátane. Ak ste dosť šikovní, môžete
sa zapojiť aj do žiackej kategórie, ktorá je pre starších žiakov, než ste vy. V prípade otázok

nás môžete kontaktovať na našom maili. Veľa šťastia!

Pokiaľ nechcete, aby časopis zverejnil vaše odpovede alebo vaše meno, stačí nás kontaktovať.

Vytvorte si pohár
vďačnosti – či už v 2D,
3D alebo v elektro-
nickej podobe.
Môžete si pomôcť
šablónou na našej
stránke.
Ručne vyrobte
veľkonočné prianie   
 a potešte s ním
svojich najbližších.

Tretiaci a štvrtáci ZŠ
1.

2.

Nakreslite obrázok alebo vyrobte
niečo s jarnou, prípadne
veľkonočnou tematikou.
Naučte sa básničku a pošlite
nám video, prípadne hlasovú
nahrávku:

Prváci a druháci ZŠ
1.

2.

Som snežienka – kvietok biely,
Odvážny a veľmi smelý,
Celkom prvá na brehu,
Vykukla som zo snehu
Púpavienka žltý kvet,
Ako ty len krášliš svet!
Deti vence upletú,
Spievajú si: „Jar je tu!“

Vytvorte recenziu na knihu, ktorú ste
prečítali počas tejto jari alebo
nejakým spôsobom súvisí s jarou.
Môže byť v písomnej, audio, ale aj
video forme. 
Čo mám rád na našej škole?          
 - Vaše zadanie. Či už o tom
napíšete pár viet, vytvoríte báseň,
príbeh, vytvoríte video, spravíte
prieskum v rámci vašej triedy alebo
niečo vytvoríte... Forma je opäť len
na vás. Zapojiť sa môžete aj ako
skupina (bez obmedzenia počtu
osôb).

Druhý stupeň ZŠ
1.

2.

Pozrite si svetové, medzinárodné a európske dni v kalendári v rámci mesiacov máj, jún, júl a august. Zaujalo vás
niečo? Napíšte o tom článok alebo príspevok do ďalšieho čísla školského časopisu. Nemusí byť graficky
upravený. Zúčastniť sa môžete aj ako dvojica, trojica alebo štvorica.
Urobte našej drahej planéte dobrý skutok. Forma je úplne na vás, vyzbrojte sa originalitou a láskou k nášmu
domovu. Zapojiť sa môžete aj ako skupina (bez obmedzenia počtu osôb).

Gymnázium
1.

2.

Ak čokoládové vajíčko pri ideálnych podmienkach padá z výšky 4 metrov a vonku nefúka vietor, koľko stupňov je
v tieni?
Pozrite si výročia a svetové, medzinárodné a európske dni v kalendári v rámci mesiacov máj, jún, júl a august.
Napíšte odborný článok alebo príspevok do ďalšieho čísla školského časopisu na témy, ktoré s týmito dňami
úzko súvisia. Nemusí to byť graficky upravené.

Učitelia 
1.

2.
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