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„Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo dokážeš.“
John Wooden

AHOJTE!
Opäť tu máme posledný mesiac v školskom roku a čakajú nás dlhé, vytúžené
a zaslúžené prázdniny. Ešte skôr, ako sa na ne definitívne rozídeme, si nezabudnite prečítať
2. číslo nášho časopisu Kalina. Nájdete v ňom zaujímavé články z rôznych oblastí a tiež súhrn
udalostí, ktoré sa v našej škole udiali od januára až doteraz. Všetkým Vám prajeme príjemné
a oddychové čítanie!

ŠKOLSKÉ NOVINKY
Súťaž NAJTRIEDA zaznamenala už svoj tretí ročník. Okrem tradičných športových
a výtvarných súťaží pribudli aj rôzne tematické a bonusové, ktoré sa tešili veľkej obľube
u žiakov. V našich tabuľkách si môžete pozrieť poradie Vašej triedy v jednotlivých súťažných
kolách, ako aj konečné poradie. Srdečne blahoželáme oceneným triedam na 1. aj na 2. stupni
a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže aktívne zapájali.

MATERSKÁ ŠKOLA
Naši najmenší spolužiaci - škôlkari taktiež nezáhaľali a
absolvovali množstvo zaujímavých výchovných a vzdelávacích
aktivít. Naučili sa veľa nových vecí, navštívili divadlo SĽUK,
a aj bábkové divadlo, zúčastnili sa exkurzie na Bratislavskom
hrade či sa plavili po Dunaji. Priamo v škôlke ich navštívil
šašo Ľuboš.

NÁVŠTEVA HASIČOV
Naši druháci a tretiaci medzi sebou privítali hasičov. Tí im objasnili, čo
všetko toto náročné povolanie obnáša a kedy je vhodné sa na nich
obrátiť. Žiaci si mohli v praxi vyskúšať, ako sa má správne požiadať o
pomoc, či ako sa majú zachovať vo výnimočných situáciách. Návšteva
sa im veľmi páčila.

LESNÉ POŽIARE A POŽIARE V PRÍRODE
Končí sa obdobie zimy a začína jar. Prvé lúče slnka nás hladkajú po líci, celá príroda
sa prebúdza zo zimného spánku a my spolu s ňou. Sme plní energie a už sa tešíme, ako
pôjdeme na prechádzku do lesa s rodičmi. A čo tie špekáčiky? Už sa nám slinky zbiehajú. A
preto sme sa rozhodli, že si na 1. stupni osvojíme pár zásad bezpečného správania sa v
prírode, aby sme mali vždy oheň pod kontrolou a nespôsobili veľké škody v prírode.

Hasiči
Požiarnici, hasiči
prileteli k stanici.
Obliekli sa, vyzuli sa
naskočili do auta.
Kapitán im vyhlásil,
že v dedine slnko páli
zapáli aj požiar malý.

Do dediny, potom
späť,
hasiť požiar idú hneď.
Zoberú hadicu alebo
aj stanicu
babku páli koleno,
že vraj tam má poleno.

Trieda 4. B

VIETE, ŽE...
ŽIVÉ stromy sú z väčšej časti
mŕtve? Až 99% stromu tvoria
odumreté
bunky.
Živé
sú
v skutočnosti
len listy, púčiky,
špičky korienkov a tenká vrstva
buniek pod kôrou (kambium).
Kambium obklopuje z vonkajšej
strany
floém
(živé
tkanivo
rozvádzajúce živiny z listov do koreňa) a z vnútornej xylém (odumreté tkanivo rozvádzajúce
vodu z koreňov do listov). Vek stromu môžeš spočítať pomocou letokruhov.

PLÁTOK čistého zlata môže byť taký tenký,
že bude až priehľadný. Čisté zlato je také
mäkké, že ho môžeš tvarovať holými rukami. Je
poddajné, dajú sa z neho vyklepať tenulinké
plátky bez toho, aby praskli alebo zlomili sa.

NAJHLUČNEJŠIE útesy sú tie najzdravšie. Zhruba štvrtina
všetkých morských druhov žije v koralových útesoch. Mnoho
organizmov vrčí, búcha, škrekoce, praská, cvaká, chrúme, drví.
Zvuky koralových útesov sa môžu šíriť až na vzdialenosť
niekoľkých kilometrov.
Koralové útesy sú vážne ohrozené
klimatickými zmenami.

NAJČERNEJŠIA čierna pomáha vedcom objasniť
vesmír. Všetky materiály, bez ohľadu na farbu,
odrážajú nejaké svetlo. Vedci však vytvorili materiál
taký čierny, že odráža len 0,04% svetla, ktoré naň
dopadá. Je vytvorený pomocou usporiadania
uhlíkových nanotyčiniek (mikroskopické duté
uhlíkové vlákna na kovovom plechu) a každá nanotyčinka je 10 tisíckrát tenšia ako ľudský
vlas.

PLANÉTA Zem neustále zmenšuje svoju hmotnosť. Každý rok sa
z atmosféry planéty Zeme do vesmíru stratí až 90 tisíc metrických
ton plynu – to je približne hmotnosť lietadlovej lode.

INTERNET je prepojený miliónmi kilometrov káblov. Na svete
je pripojených viac než 10 miliárd zariadení, to je viac než
celkový počet obyvateľov na svete (7 miliárd).

TANY perochvosté pijú každý večer alkohol.
Tvory pochádzajúce z Malajzie trávia každú noc
dve hodiny tým, že pijú cukrovú šťavu alebo
nektár z paliem. Drevnaté kvety palmy obsahujú
nektár, ktorý s prírodnými kvasinkami fermentuje
na šťavu s obsahom alkoholu cca 3,8%, a toľko
obsahujú aj niektoré pivá. Alkohol sa im z tela rýchlo odbúra.

HMYZU je viac ako ľudí a to asi 200 miliónkrát.
Vedci odhadujú, že ich spolu bude 1,4 trilióna.
Hmyz existuje už 350 miliónov rokov a napríklad termit
dokáže za deň naklásť až 30 tisíc vajíčok.
Vývojové štádiá nosorožteka (vajíčko – larva – kukladospelý jedinec)
a stavba tela muchy.

1.
Deň

APRÍL
bláznov

oslavujeme 1. 4. Jeho korene siahajú podľa
niektorých zdrojov do starej Indie, kde sa v čase
od 30. marca do 1. apríla konali slávnosti
s názvom holí.
Počas veľkolepých karnevalov s maskami mali
ich nositelia splniť nezmyselné rozkazy, napríklad
obrátiť tok rieky. Kto nedokázal vtipne reagovať, stal sa bláznom osláv. Podobná slávnosť
bláznov sa konala aj v starom Ríme.
Prvoprílové žartovanie nabralo druhý dych v 16.
storočí. V mnohých krajinách sa nový rok začínal
práve 1. apríla, no francúzsky kráľ Karol IX. to zmenil,
keď od roku 1564 ustanovil začiatok roka na deň 1.
januára.
Tieto vtipy sa časom vyvinuli do tradície. A tak majú
mnohé národy tradičné žartíky, ktoré vyvádzajú svojim
priateľom a rodine na 1. apríla. Napríklad v Škótsku sa
Deň bláznov oslavuje 2 dni.
2. apríl sa volá "Huntigowk Day". Ľudia sa snažia
pripnúť na druhým chrbát papier s nápisom "Kopni
ma" tak, aby si to obeť nevšimla.
Prank je vtip alebo žart, ktorým chceme iným
spríjemniť deň, no nie vždy sa nám to podarí.
Osoba, ktorá vykoná prank, sa nazýva
prankster. Ľudia na YouTube, Facebooku,
Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach
natáčajú pranky, ktoré urobili. Deň bláznov
berú

niektorí

ľudia

skutočne

vážne

a

vymýšľajú si na svojich najbližších rôzne
nástrahy a klamlivé informácie, ktorými sa ich snažia doslova šokovať.

AJ ŠPORT PRINÁŠA HUMOR
Prácou komentátora je komentovať a opisovať nám dianie
počas športových prenosov. Kedysi ľudia mohli vnímať
zápasy iba cez rozhlas. Teraz už ľudia pozerajú zápasy cez
internet alebo televízor. Aj tu komentátori hovoria, čo sa deje
a komentujú zápas. Niekedy sa ale stane, že komentátor povie
niečo, čo je v skutočnosti veľmi vtipné. Aj takto sa potom komentátori stávajú známymi.

Ladislav Borbély a jeho vtipné hlášky:
,,Grizman bol veľmi rýchly. Nečudo, že sa
obrancovia zachovali pomalo.“
„Pozvánka na prienikovú prihrávku.“
„Krásna etuda osobnej frustrácie Ronalda.“
„...on pri každom kontakte letí ako kozmonaut.“
Karol Polák a jeho vtipné hlášky:
„Prší, prší, len sa leje, výsledok je bez nádeje.“
„Bača našiel Slaninu...“
„Beží, beží, kto nám to beží? Beží nám pätnásta minúta.“
„Ten múr vyzerá ako španielska stena. A ako sa tam za ňou prezliekala moja mama."

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Aj v druhom polroku sme okrem získavania vedomostí v laviciach absolvovali
množstvo kultúrnych či športových akcií a podujatí. Tu je výber aspoň niektorých akcií, ktoré
absolvovali žiaci 1. aj 2. stupňa v škole, ako aj mimo nej. Špeciálne sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí v rôznych súťažiach úspešne reprezentovali seba, ale urobili tak dobré meno aj
našej škole.
EDUCATE SLOVAKIA

Už po druhýkrát sme sa stali súčasťou
projektu

Educate

Slovakia,

ktorý

zastrešuje organizácia AIESEC. Tento
rok

nás

navštívila

dvojica

vysokoškolákov Mustafa zo Sýrie
a Ali z Indonézie, ktorí na hodinách
angličtiny žiakom 7. až 9. ročníka
prezentovali svoje krajiny a zároveň
sa aj dozvedeli niečo o Slovensku.

KARNEVAL V DOME KULTÚRY
Počas fašiangového obdobia prežili naši prvostupniari jedno popoludie plné tanca,
zábavy a rôznych súťaži. Zúčastnili sa karnevalu, ktorý organizovala naša mestká časť.

MALÝ FUTBAL
Družstvo našich chlapcov obsadilo v okresnom kole v malom futbale mladších žiakov
po dvoch výhrach a jednej prehre konečné 2.miesto. Rovnako sa darilo aj dievčatám, po
prehre vo finále skončili 2.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
V mesiaci marec sa uskutočnili triedne a následne aj školské kolá recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Víťazi jednotlivých kategórií nás zastupovali a reprezentovali
okresnom kole.

v

DEŇ NARCISOV
Naši deviataci sa ako každý rok zapojili do charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine –
Deň narcisov. Pripnutím žltého kvietku vyslali onkologickým pacientom odkaz, že ich boj sa
dotýka nás všetkých. V chladnom počasí, no s dobrým úmyslom a úsmevom na perách sa im
spolu sa im podarilo vyzbierať 2455,09 eur.

DEŇ ZEME
Aj planéta Zem má svoj sviatok. Pripomíname si ho 22.
apríla. Preto sa aj naši žiaci podieľali na skrášlení nášho
spoločného prostredia výsadbou kvetov a úpravou areálu
školy. Cieľom akcie je aj to, aby si mladá generácia
uvedomovala dôležitosť chrániť a zveľaďovať náš jediný
domov vo vesmíre.

PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Žiaci ôsmeho ročníka absolvovali literárnu exkurziu v Modre. Vydali sa po stopách
velikána našich dejín – Ľudovíta Štúra. Navštívili miesto jeho nešťastného postrelenia,
posledného odpočinku, ako aj múzeum, kde si pripomenuli informácie o jeho živote a diele.

MATEMATICKÝ KLOKAN
Prvostupniari

sa zapojili do riešenia úloh v podujatí

Matematický klokan - najväčšej žiackej medzinárodnej súťaži na svete.
Titul "úspešný riešiteľ" a zároveň aj " školský šampión" získala
TATIANKA KAŠÁKOVÁ z 3.A, ktorá sa umiestnila medzi 8% najlepšími
riešiteľmi na Slovensku.

ŠPORTUJ, SLOVENSKO
V našej škole uskutočnila tlačová
konferencia SOV a SOŠV k projektu
"Športuj, Slovensko". Na akcii sa
okrem iného zúčastnili aj úspešní
slovenskí

olympionici

-

Danka

Barteková, Matej Beňuš a Adam
Žampa. Pri tejto príležitosti si naši
piataci

mohli

vyskúšať

súťažné disciplíny.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO FLORBALE
Naši

ôsmaci

zaznamenali

vynikajúci

heroických výkonoch

a deviataci
úspech.

Po

vyhrali krajské

a okresné kolo vo florbale a postúpili na
Majstrovstvá Slovenska, kde sa dostali až
do finále. Tam bol nad ich sily Poprad,
a tak

naši chlapci obsadili výborné 2.

miesto. Matej Krajči
získal
ocenenie

individuálne
pre

najlepšieho brankára
turnaja.

zaujímavé

NÁVŠTEVA GALÉRIE
1.B

navštívila

výstavu

„Rád

čítam“ v galérii
BKI v Bratislave.
Tu na nich čakala
akademická
maliarka

pani

Yvonna
Hanáková, ktorá
ich oboznámila s
výstavou a viedla
tvorivé dielne.

EKOTOPFILM 2019
Deviataci ani tento rok nevynechali
filmový festival Ekotopfilm, ktorý
nám pripomenul, že sa máme správať
zodpovednejšie k nášmu životnému
prostrediu.

ATLETIKA
Po úspechu v okresnom kole nás naši
najstarší žiaci úspešne reprezentovali
aj v krajskom kole v atletike. Najviac
sa darilo Matejovi Rizničovi z 9.B,
ktorý v behu na 1000m obsadil
výborné 3. miesto.

ŠTÁTNE SVIATKY V MÁJI
V mesiaci máj sa tešíme z dvoch voľných pracovných dní. Viete ale, prečo sme doma
a čo významné si vtedy pripomíname?

1. máj
1. máj je Sviatok práce. V roku 1886
vyšlo do ulíc Chicaga vyše 40 000
štrajkujúcich

robotníkov,

ktorí

požadovali osemhodinový pracovný
čas.

Následne

sa

zdvihla

vlna

demonštrácií v celých Spojených
štátoch. Štrajky pokračovali ešte dva
dni, ale potom polícia začala streľbu
na robotníkov. Šesť osôb bolo
zabitých a ďalších päťdesiat ťažko
zranených. Po týchto udalostiach rozpútali úrady v USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a
masovo zatýkali. Po vzniku Česko-Slovenska v roku 1919 sa tento deň stal štátnym sviatkom.
Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia
pracujúcich. Tento sviatok sa oslavuje dodnes po celom svete.

8. máj
8. máj bol vymenovaný Dňom víťazstva nad
fašizmom na počesť ukončenia 2.

svetovej

vojny. Štátnym sviatkom sa stal po nástupe
komunizmu v strednej a východnej Európe.
Kapitulácia

nemeckých

vojsk

do

rúk

západných spojencov bola pôvodne podpísaná
7. mája 1945 v Remeši. Počas podpisu však
neboli

prítomní

oficiálni

sovietski

predstavitelia a nemecké vojská pokračovali v bojoch proti sovietskym jednotkám. Preto
ZSSR trval na opätovnom podpísaní aktu v Berlíne. Nakoniec bol podpísaný 8. mája 1945 a
platnosť nadobudol o 23:01 stredoeurópskeho času.

BRATISLAVA, MOJE MESTO
Filip Nagy, žiak 6.ABC, zaznamenal
vynikajúci úspech. V 9. ročníku súťaže
Bratislava,

moje

mesto

svojím

príspevkom na tému Nová atrakcia v
Bratislave zaujal odbornú porotu a v
kategórii starší žiaci získal 2. miesto.
Tu je Filipov ocenený príbeh.

STROJ ČASU
Teraz Vám porozprávam príbeh o tom, ako Bratislavu po celom svete preslávila jedna
jediná atrakcia. Naše hlavné mesto má totiž svoj stroj času, ktorý vie prenášať ľudí do
histórie. Ale poďme pekne po poriadku....
Jedného krásneho dňa sa robotník Fero Ruhaj vybral sa do práce. Kopal základy
domu v Ružinove. Ako tak kopal, zrazu narazil na niečo veľké. Na podzemný kryt. Rozhodol
sa, že pôjde dovnútra. Tam zahliadol nejaký stroj s dverami. Boli tam čísla, písmena, blikalo
a svietilo to. Na stene uvidel nápis Stroj času. Keď si to čudo obhliadol bližšie, zistil, že sú
tam kolónky s názvami ako rok a miesto. Chcel zistiť, či to aj funguje. Tak zadal dátum svojej
svadby a kostol, kde sa ženil. Otvoril dvere na stroji a objavil sa v kostole vidiac sám seba.
Keď potom znova stlačil tlačidlo, vrátil sa späť do miestnosti. Rozhodol sa, že o tom povie
aj ostatným. Všetci si mysleli, že sa zbláznil. Potom však všetkých robotníkov postupne bral
so strojom času tam, kam sa chceli pozrieť. Napríklad jeho kamarát Anton sa chcel pozrieť,
ako v roku 1405 vyhlásili Bratislavu za slobodné kráľovské mesto. Jano chcel vidieť, ako
v roku 1902 zaviedli v Bratislave elektrinu. A keď stroj takto otestovali, oznámili to
Ministerstvu

kultúry

celosvetová

atrakcia.

a zo

stroja

sa

Fera vymenovali

stala
za

hlavného sprievodcu v čase. Do Bratislavy sa
schádzali

ľudia

z celého

sveta.

Návštevu

nevynechal ani prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska. Jeho zaujímalo, kedy vlastne stroj
času vznikol. Fero rozmýšľal, začal sa obzerať a zrazu si všimol na boku stroja nápis : Aurel

Stodola - prvé použitie 14. augusta 1899. Oznámil to prezidentovi a ten sa ho spýtal: „Aurel
Stodola, to kto je“? A Fero mu začnal rozprávať: „Aurel Stodola je svetoznámy vynálezca.
Vynašiel napríklad pohyblivú umelú ruku aj pohyblivú umelú nohu. No najväčší úspech
dosiahol v odbore parných turbín. Jeho výpočty a konštrukcie dali základy tomuto odvetviu
strojárstva“.
Pán prezident Kiska sa rozhodol, že chce vidieť bitku Bavorov s Maďarmi v lete roku
907 pod Bratislavským hradom. Sprievodca Fero to zariadil a stroj ich preniesol priamo do
deja bitky na bratislavskú stranu Dunaja. Stretli sa s franským kráľom Ľudovítom a len sa
tak nenápadne prizerali, ako maďarské vojská vysilili franské vojsko a vyhrali. Po tomto
neopakovateľnom zážitku sa obaja vrátili späť do súčasnosti, keďže stroj času umožňoval
pobyt v minulosti maximálne dve hodiny. Pán
prezident oficiálne sprístupnil stroj času verejnosti.
Stáli pred ním davy ľudí a čakali, kedy si ho môžu
vyskúšať. Sprievodca Fero vpustil dnu prvú skupinu
ľudí a preniesol sa s nimi do roku 1405. Vtedy
Žigmund Luxemburský pridelil Bratislave dekrét
o zaradení

medzi

najvýznamnejšie

slobodné

kráľovské mestá. Naša skupinka ľudí obdivovala
dobové oblečenie, a aj to, ako Bratislava vyzerala
a porovnávali ju s tým, ako vyzerá teraz. Nakoniec
si urobili fotky Žigmunda Luxemburského a vrátili
sa späť do prítomnosti. Sprievodca Fero pri ceste
späť povedal: „ Pre zaujímavosť Vám ešte poviem, že v roku 1434 dostala Bratislava erbovú
listinu s právom používať znak s tromi vežami nad otvorenou bránou, ktorý používame aj
dnes“.
Ďalšia skupinka turistov už čakala na svoju cestu časom. Chceli sa preniesť do roku
1536, keď sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska. Turisti boli nemilo prekvapení, že
v Bratislave boli zbúrané všetky kostoly a iné kamenné stavby okrem hradieb. Fero im
vysvetlil prečo Bratislava vyzerá takto: „ Viete, v roku 1530 ohrozovali Bratislavu turecké
vojská a značne ju poškodili. Preto v roku 1531 bolo mestskou radou nariadené zbúrať
kostoly a iné kamenné stavby, aby ich Turci nemohli využiť pri obliehaní mesta“. Nikto
z našej skupiny turistov nevedel, akými zlými obdobiami Bratislava prešla.

Ďalšia skupina zvedavcov si vybrala
dátum 20. júna 1741. Vtedy sa konala
v Bratislave

významná

korunovácia

Márie

udalosť

Terézie.

-

Naši

turisti sa tak ocitli pred Dómom
svätého Martina v dave Bratislavčanov
oslavujúcich

novú

kráľovnú.

Ceremoniál

bol

veľkolepý

Ostrihomský

arcibiskup

korunoval

Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnú, do pravej ruky jej vložil žezlo, do ľavej krajinské jablko
a na hlavu jej položil svätoštefanskú korunu ako symbol moci. Ľudia vonku potom kričali
„Vivat Rex“. Sprievodca Fero povedal našim turistom, že to znamená: „Nech žije kráľ“.
Cestovatelia v čase ešte zažili veľkolepú korunovačnú omšu, a potom sa vrátili späť do
prítomnosti.
A takto stroj času fungoval ďalšie roky. Naši návštevníci stretli v Bratislave aj
Ľudovíta Štúra, ktorý bol v tom čase profesorom
na evanjelickom lýceu na Katedre reči a literatúry
československej.

Malý Jurko Ľudovíta Štúra

opýtal: „Pán Štúr prečo ste museli dať ypsilony
do slovenčiny?“. Ľudovít nevedel, o čom Jurko
hovorí, keďže ypsilony zaviedol do slovenčiny
Martin Hattala až v roku 1864. Sprievodca Fero
upozorňoval každého návštevníka, že sa môže
rozprávať s ľuďmi z histórie, ale nesmú im hovoriť o našej súčasnosti, aby sme náhodou
nepohli históriou.
Stroj času sa stal najväčšou atrakciou Bratislavy a vďaka nemu sem chodili turisti
z celého sveta. Ako vlastne stroj času funguje? Nikto nevie, je to tajomstvo vynálezcu....
Filip Nagy, 6.ABC

NIEKOĽKO FASCINUJÚCICH FAKTOV O PLANÉTE ZEM, KTORÉ
STE (MOŽNO) NEVEDELI
Vesmír je nekonečný a neprebádaný. V celej galaxií ale existuje planéta Zem, ktorá je
v poradí treťou planétou slnečnej sústavy. Keď ju astronauti po prvýkrát videli z vesmíru,
nazvali ju modrou planétou. Zem vznikla približne pred 4,57 miliardami rokov a dodnes nám
poskytuje život a nerastné suroviny. Naša planéta je fascinujúcim miestom, ktoré poskytuje
zaujímavé poznatky a fakty.


Podľa súčasných vedeckých poznatkov Zem je jedinou planétou, na ktorej je život a
voda v kvapalnom skupenstve.



Grécke meno planéty Zem je Gaia, čo znamená matka. Zároveň je Zem jedinou
planétou, ktorej názov v angličtine nie je odvodený od grécko-rímskeho boha.



Zem je jedinou planétou slnečnej sústavy, ktorá má len jeden mesiac.



Z diaľky je Zem údajne najjasnejšia z
planét. To preto, že slnečné svetlo sa
odráža od vody na našej planéte.



Ročne sa po celej zemeguli vyskytne
približne 500 tisíc zemetrasení. Ľudia
zachytia iba pätinu z nich.



Slnko má až 109-krát väčší priemer, čo znamená, že do jeho útrob by sa vmestilo až
1,3 milióna Zemí.



Ak by ste naprieč Zemou vykopali tunel a skočili doň, trvalo by vám 42 minút, kým
by ste sa dostali na druhú stranu.



Anglická kráľovná je právoplatnou vlastníčkou až jednej šestiny zemského povrchu.



8 minút a 20 sekúnd – presne tento čas trvá svetlu, kým sa dostane zo Slnka na Zem.



V našej galaxii sa nachádzajú najmenej 2 miliardy planét, ktoré sú veľmi podobné
Zemi.



Zemské jadro je približne tak horúce ako Slnko.



Zem je jedinou planétou v slnečnej sústave, kde sa voda nachádza v troch
skupenstvách: pevné, kvapalné a plynné.



V roku 1989 sa vtedajšiemu Sovietskemu zväzu podarilo vyhĺbiť najhlbšiu jamu na
svete, ktorá je hlboká až 12 262 metrov.



Až 22-tisíc objektov vyrobených človekom obieha našu planétu.



V skutočnosti neexistuje žiadnych 24 hodín. Presne 23 hodín, 56 minút a 4 sekundy
trvá Zemi, kým sa otočí okolo svojej osi. Vedci tvrdia, že zemský deň mal pred pár
miliónmi rokov 20 hodín a o pár miliónov neskôr bude mať 27 hodín.



Najhlbšou jaskyňou na svete je Krubera Cave v Gruzínsku s hĺbkou 2 197 metrov.
 Do oceánov sa každý rok
odhodí 7 miliónov kilogramov odpadu.
Väčšinu tvoria plasty.
 Najsuchším miestom na svete je
púštna oblasť Atacama v Čile, kde ešte
nikdy nezaznamenali žiadny dážď.
 Najchladnejším

miestom

na

Zemi je vysoký hrebeň v Antarktíde,
kde môže teplota klesnúť až na mínus
93,2°C.
 Ruské jazero Karačaj je najviac
kontaminované jazero na svete. Jeho voda je až smrteľne jedovatá.


20 % kyslíka na Zemi pochádza z amazonského dažďového pralesa.



Každý deň na svete vybuchne od 10 do 20 vulkánov.



Jeden deň dýchania vzduchu v Bombaji sa rovná vyfajčeniu 100 cigariet.



Takmer tretina znečistenia vzduchu v San Franciscu pochádza z Číny.



Každý rok sa Mesiac od Zeme vzdiali o 3,8 cm.



Zaujímavým faktom je, že najstarší strom na Zemi je asi
9550 rokov starý a je to smrek obyčajný (Picea abies), ktorý
bol objavený vo Švédsku v roku 2004.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V HOKEJI 2019 – SLOVENSKO
Slovensko
veľký

zažilo
športový

tento

rok

sviatok.

Bratislava a Košice hostili 83.
v ľadovom

MS

Fanúšikovia
športu,

tohto
ktorí

hokeji.
krásneho
šampionát

sledovali, si užili množstvo
zaujímavých
zápasov.

a dramatických

Kvalitné

výkony

predvádzala aj naša hokejová reprezentácia, ktorá hoci nepostúpila do bojov o medaily,
získala si srdcia mnohých z nás. Z titulu majstov sveta sa napokon tešilo Fínsko, ktoré vo
finále zdolalo Kanadu. Bronzové medaily si vybojoval Rusko.
Zopár zaujímavostí zo šampionátu:
-

Zápasy v Bratislave a v Košiciach videlo naživo vyše 406-tisíc fanúšikov.

-

19 zápasov bolo úplne vypredaných.

-

Na štadiónoch bolo spolu vyše 600 nádob na triedenie odpadu.

-

Distribúciu signálu zabezpečovalo 5 km hybridných a 2 km optických káblov.

-

Zápasy snímalo 30 kamier.

-

Na MS sa predstavilo 120 hráčov zo zámorskej NHL, čo je najvyšší počet za
posledných 5 rokov.

-

Akreditovaných bolo viac ako 11-tisíc ľudí.

-

Hokejové prenosy videlo viac ako 1,3 miliardy divákov v 166 krajinách sveta.

Ešte pred začatím samotných majstrovstiev si naši žiaci v rámci súťaže Najtrieda
tematicky vyzdobili svoje triedy a vyrobili plagáty, ktorými sme si vyzdobili školu.

A je to tu,

dočkali sme sa! Prázdniny už

neodbytne klopú na dvere a my im veľmi radi
otvoríme. :- ) Ešte pred tohtoročným posledným
zvonením si všetci prevezmeme odplatu za našu
celoročnú snahu v podobe vysvedčenia. A potom sa
rozpŕchneme na všetky strany, aby sme si na dva
mesiace oddýchli od školských povinností, navštívili
neznáme krajiny či nadviazali nové priateľstvá.
Pre našich deviatakov to bude úplne posledné zvonenie v našej škole. Preto všetkým
žiačkám a žiakom z 9.AC a 9.B triedy prajeme veľa šťastia a úspechov na stredných školách!
Nezabudnite, že pre Vás sú dvere našej Kaliny vždy otvorené. 

Všetkým žiakom a učiteľom prajeme úžasné letné prázdniny!
Oddýchnite si, prežite krásne leto a vychutnajte si každý jedeň voľný deň!

