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AHOJTE ČITATELIA 
ANGELINOVÍN !!! 

DOSTALO SA VÁM DO RÚK 

ĎALŠIE ČÍSLO ŠKOLSKÉHO ČASOPISU 

ANGELINOVÍN. VYCHÁDZA POČAS 

POLROČNÝCH PRÁZDNIN, ABY SME SA 

MOHLI NA CHVÍĽKU ZASTAVIŤ 

A UVEDOMIŤ SI ČO VŠETKO DOKÁŽEME 

ZA JEDEN POLROK -  SPOZNAŤ,  

ZORGANIZOVAŤ, VYTVORIŤ. HLAVNOU 

TÉMOU ČASOPISU JE NEŽNÁ REVOLÚCIA 

A AKCIE S ŇOU SPÄTÉ, NAKOĽKO 

MINULÝ ROK BOLO JEJ 30. VÝROČIE. 

OKREM TOHO MÔŽETE S NAMI 

CESTOVAŤ DO SEVERNÉHO ÍRSKA ČI 

NIEKTORÍ ZASPOMÍNAŤ ALEBO SA TEŠIŤ 

NA LYŽIARSKY KURZ. ANI PROJEKT ČÍTA 

CELÁ RODINA TENTO ROK NEZAOSTAL, 

VEĎ K NÁM ZAVÍTALA SPISOVATEĽSKÁ 

MANŽELSKÁ DVOJICA AŽ Z ČIECH.   

VERÍME, ŽE AJ NASLEDUJÚCI 

POLROK BUDE PLNÝ ZÁŽITKOV 

A AKTIVÍT. PRAJEME VÁM, ABY STE 

ÚSPEŠNE VYKROČILI DO NOVÉHO 

POLROKA. 

 



KAŽDOROČNE SA NA NAŠEJ ŠKOLE KONÁ PROJEKT, KTORÝ JE ZAMERANÝ NA VZŤAH DETÍ KU 

KNIHÁM. ŽIACI PREZENTÁCIOU SVOJICH OBĽÚBENÝCH KNÍH CHCÚ UKÁZAŤ KAMARÁTOM ŠIROKÚ 

PALETU KNIŽNÉHO TRHU, ALE AJ SVOJE NADŠENIE A LÁSKU K ČÍTANIU. ICH ZANIETENIE PODPORILI 

AJ BESEDY SO SPISOVATEĽMI. KLÁROU SMOLÍKOVU A JIŘI WALKROM PROCHÁDZKOM. 

ČÍTA CELÁ ŠKOLSKÁ RODINA 
Prvá spomínaná spisovateľka, scenáristka a lektorka premenila žiakov z 2.Z a 4.S v ŠKD 

na detektívov knihožrútov, ktorí všemožne hľadajú odpovede na otázky. Aké? No veľmi 

jednoduché. Čo sa  nami deje keď pri čítaní konečne skrotíme neposlušné písmenká a začítame 

sa do príbehu, rozprávky? Dá sa v skutočnosti zhltnúť kniha a pritom sa neudusiť? A neudusí 

sa niekto kto číta so zatajeným dychom? A prečo knihy netlačia, keď v nich ležíme? Tieto ale 

aj mnoho iných zaujímavých debát pani Smolíková predebatovala s našimi malými 

knihožrutmi.  



 Aj žiaci druhého stupňa, konkrétne žiaci 5. a 6 ročníka mali možnosť sa stretnúť s 

vynikajúcim českým spisovateľom, ktorý sa posledných 25 rokov venuje aj prednáškovej 

činnosti pre deti základných a stredných škôl v Čechách, ale aj na Slovensku. Jeho neuveriteľne 

pútavé rozprávanie o tom, ako sa robí komiks, doplnil aj stručným prierezom histórie tohto 

mladého literárno-výtvarného žánru. 

 

 Žiaci na základe autorových inštrukcií vytvárali krátke komiksy  ústne dotvorenými 

bublinami, pretože času bolo málo. Deťom autor vysvetlil, že úlohou komiksov je bojovať proti 

rôznym formám zla, komiksy spájajú ľudí rôznych rás ale aj osobností v tomto nekonečnom 

a náročnom boji. Dôkazom súčasnej obľube komiksov svedčilo aj množstvo ukážok, ktoré si 

deti doniesli na podpis.  

 

 

Ďakujeme našej návšteve z Čiech, ktorú spája nielen láska ku knihám, ale aj láska 

manžela k svojej milovanej manželke . 

Žiaci 5.C 

 



 

 

AKO MINULÝ ROK, TAK AJ TENTO ROK SA VYBRALI NAŠI ÔSMACI A DEVIATACI NA VÝLET ZA HRANICE NAŠEJ 

KRAJINY DO POĽSKA. ŽIACI MALI OSOBNÚ SKÚSENOSŤ S HISTORICKÝM MIESTOM OSVIENČIMOM A AJ MESTOM 

KRAKOW AKO SO SMUTNOU ČASŤOU 2. SVETOVEJ VOJNY.  

V dňoch 17.- 18.10.2019 sa žiaci 9.A, 9.B a vybraní žiaci 8.C zúčastnili exkurzie do 

Poľska. Počas týchto dní sme navštívili dva koncentračné tábory – Osvienčim a Brezinku a 

historické mesto Krakov. Exkurzia začala prehliadkou tábora Auschwitz I. a pokračovala 

prehliadkou druhého tábora, ktorý bol postavený pre nedostatočnú kapacitu - Auschwitz 

Birkenau (Auswitz II.) v Brezinke, 3 km od dedinky Osvienčim. Známa je tu najmä rampa, kde 

sa ľudia pred príchodom delili, či budú väznení alebo ich život skončí priamo v plynovej 

komore. Celý čas nás v Osvienčime sprevádzali sprievodcovia, ktorí výborne ovládali náš jazyk. 

Naše ďalšie kroky smerovali do Krakova. Boli sme si očarení jeho večernou atmosférou a na 

druhý deň sme si užili jeho historické dominanty – zámok Wawel, katedrálu, kryptu, Rynek 

Glowny a ďalšie historické zaujímavosti tohto krásneho mesta. Výlet sa vydaril nielen vďaka 

krásnemu počasiu, ale aj vďaka p. Miroslave Benkovej, ktorá nás sprevádzala a obohatila ho 

svojim výkladom. Výbornú atmosféru vytvorili pani učiteľky Kánassyová, Štieberová a 

Herczegová, ale aj MY žiaci 9.A,9.B a 8.C 

 

Veríme, že 

všetkým tento výlet 

ostane v pamäti. 

 

 

 

 

 

 

OSVIENČIM 
 



 

DUKLIANSKE BOJISKO A PAMÄTNÍKY NA DUKLE A VO SVIDNÍKU SÚ NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY, 

VENOVANÉ KARPATSKO-DUKLIANSKEJ OPERÁCII, KTORÁ SA ODOHRALA POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY V OBLASTI 

DUKLIANSKEHO PRIESMYKU A PAMIATKE TU PADLÝM VOJAKOM. ŽIACI ÔSMEHO A DEVIATEHO ROČNÍKA MALI 

MOŽNOSŤ NAVŠTÍVIŤ TOTO PIETNE MIESTO AKO JEDNU ZLOŽKU NAŠICH DEJÍN. 

Dňa 25.9.2019 sa triedy 8.C a 9.A zúčastnili vzdelávacej exkurzie Dukla – Svidník, ktorá 

mapovala boje počas oboch svetových vojen, obdobie medzi nimi a po nich na severovýchode 

Slovenska. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť množstvo zaujímavých informácií, ktoré im poskytli 

sprievodcovia na miestach vtedajších bojov. Mali taktiež možnosť zamyslieť sa nad tým, ako 

mohol vyzerať život vtedajších obyvateľov a ako ich vojna postihla. Za organizáciu exkurzie 

ďakujeme p. uč. Herczegovej a p. uč. Plachej.            Žiaci 8.C a 9.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUKLA 
ZŠ PA 

2019 



V PONDELOK RÁNO SA 7ČLENNÁ SKUPINA SKLADAJÚCA SA Z 2 UČITELIEK : MGR. E. LAZÁROVEJ, MGR. 

M. KRÁLOVEJ A P. RIADITEĽKY MGR. R. BRÉDOVEJ STRETLA SPOLU SO ŽIAKMI : B. BALOGOM, D. KOVÁČOVOU, 

S. ZUZOM A E. KULLOVOU NA KOŠICKOM LETISKU. VŠETCI ZVEDAVÍ PO NOVÝCH ZÁŽITKOCH A INFORMÁCIÁCH  

VYRAZILI OBJAVOVAŤ A SPOZNÁVAŤ SEVERNÉ  ÍRSKO. PO DVOCH LETOCH KOŠICE – LONDÝN, LONDÝN – BELFAST 

A PRESUNOCH V AUTE SME KONEČNE DORAZILI NA MIESTO NÁŠHO STRETNUTIA, KDE UŽ NA NÁS ČAKALI RODIČIA 

S DEŤMI. PO KRÁTKOM ZVÍTANÍ, ODIŠIEL KAŽDÝ SPOZNAŤ SVOJ NOVÝ DOMOV.   

 

V utorok sme sa všetci stretli v škole, kde nás žiaci z Írska privítali krásnym programom. 

Neskôr boli naplánované obhliadky historických budov a oboznámenie sa s historickými 

faktami o nich. Prvou z nich bola historická pamiatka „Brownlow house“, známa aj vďaka 

neďalekému rozsiahlemu parku – „Lurgan Park“ kam chodí mnoho Írov na prechádzky, či len 

tak si oddýchnuť na tráve s výhľadom na jazero a plávajúce  labute. Brownlow house – alebo 

aj Brownlow Castle bol postavený Írskemu politikovi Charlesovi 

Brownlow, ktorý bol prvým barónom v Lurgan. Tento hrad bol 

skonštruovaný podľa kalendára. Architekt sa riadil číslami 

zodpovedajúcim počtu mesiacov v roku či dňom v týždni. Napríklad 

je tu sedem vonkajších dverí, každé na jeden deň v týždni. Alebo 

365 izieb, tiež každá izba prislúcha jednému dňu v roku. Okrem 

týchto zvláštnosti, budova disponuje ďalšími obdivuhodnými 

maľbami a pamiatkami, ktoré sa v nej zachovali. To však nie je 

všetko. Brownlow house je navštevovaný aj ako múzeum s artefaktami o 1. a 2.svetovej vojne, 

počas ktorých zohral dôležitú úlohu. Bol miestom vojenského ústredia. Dokonca ho navštívil 

aj generál D. Eisenhower, neskorší americký prezident. Dnes slúži ako miesto pre konferencie, 

svadby, prípadne posedenia pri čaji. Po tejto obhliadke sme sa presunuli do veľmi populárneho 

mesta Belfast, kde sme spoznávali  zákutia starej väznice – „ Crumlin Road Gaol, prezývanej aj 

ako európsky Alcatraz. Táto väznica, ktorá je dnes otvorená pre verejnosť za účelom 

obhliadok, koncertov a iných slávnostných udalostí ako je napr.svadba, bola otvorená v roku 

1846 a fungovala celých 150 rokov. Boli v nej väznení nielen politicky neprijateľní ľudia, 

právnici, ale aj deti a ženy – sufražetky (bojovníčky za politické práva žien v Británií). Okrem 

dlhého fungovania má väznica ešte jednu zaujímavosť, ktorá ju robí jedinečnou. Je ním tunel, 

ktorý išiel popod hlavnú cestu a spájal väznicu so súdom, postaveným hneď 

oproti. Takto nerušene mohli presúvať odsúdencov tam i spať.                      

Streda sa niesla v znamení prírody. Severné Írsko je destináciou s 

krásnou prírodou a je tu veru čo obdivovať. Hlavnou a určite nezabudnuteľnou 

atrakciou je tzv. obrov chodník – Giants Causeway. Ide o moderné centrum 

vybudované pre návštevníkov, kde pri prechádzke môžete obdivovať obrovské 

šesť uhlové kamene vytŕčajúce  z mora. V skutočnosti sú to zástupy blokov 

čadiča, ktorý je výsledkom sopečnej činnosti. Je to najpopulárnejšia atrakcia, 

vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. K chodníku sa traduje legenda o 

obrovi Finnovi McCoolovi, ktorý si ho postavil, aby mohol vyraziť do boja so 

škótskym obrom Benandonnerom. 



Ďalší deň – štvrtok sme sa presunuli do hlavného mesta 

krajiny, Belfastu. Ide o mesto, kde bol postavený Titanic. Preto naše 

kroky smerovali do veľmi moderného, niekoľkoposchodového múzea, 

v ktorom sme sa dozvedeli všetko o tejto lodi. Od projektov na jej 

realizáciu, cez výstavbu až po ruiny, ktoré sa našli pod hladinou mora. 

Nahliadli sme aj do jednotlivých kajút pomocou moderných projekcií.  

Ďalšou zastávkou bola radnica – City Hall ,priamo v Belfaste. Táto historická budova 

vyniká nielen bohatou históriou, ale aj krásnymi architektonickými štýlmi v jednotlivých 

priestranných miestnostiach a množstvom krásnych portrétov. Pri jej zhotovovaní sa architekti 

nechali inšpirovať Titanicom, takže tu nájdeme napr. okrúhle okienka na dverách, ako typický 

znak lodí. 

Deň nabitý zaujímavým programom sme zavŕšili hudbou a tancom. Obdivovali sme 

zručnosť írskych tanečníčok a vnímali silu írskych 

piesní. Tance sme si dokonca vyskúšali i na 

vlastnej koži. Úplný záver patril odovzdávaniu 

certifikátov a darčekov medzi jednotlivými členmi 

projektu. 

Posledný deň našej výpravy sme strávili v 

škole. Zúčastnili sme sa na hodine zameranej na 

rozvíjanie senzomotorických schopností u detí. 

Neskôr každá krajina pracovala na úlohe „ tips and 

tops“. Žiaci hodnotili, čo sa im páčilo a čo nie počas ich pobytu. Práce si nakoniec navzájom 

odprezentovali. 

       Sobota bola dňom lúčenia, ktoré bolo veľmi dojímavé. Počas týždňového pobytu 

totiž vznikli pomerne silné putá nielen medzi deťmi, ale aj rodičmi. 

Všetko však má svoj začiatok i koniec, a ani teraz tomu nebolo inak. Po dvoch letoch, 

niekoľkých hodinách čakania a prespania v letiskovom hoteli Armagh, sme nakoniec pristáli 

tam, kde to všetko začalo. V našich Košiciach. Únavu vystriedala radosť. Radosť z blízkych a 

túžba podeliť sa s nimi o všetky nové veci, ktoré sme zažili a ktoré nás už navždy budú 

sprevádzať naším životom. 



       ŠKOLA MÓDY   
   ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA VYHLÁSILA VÝTVARNÚ SÚŤAŽ 

“ŠKOLA MÓDY”, V KTOREJ BOLO POTREBNÉ NAVRHNÚŤ MODEL NA 

NETRADIČNÚ PRÍLEŽITOSŤ. HLAVNÝM KRITÉRIOM BOLI KONTRASTY, ČI UŽ 

FAREBNÉ, MATERIÁLOVÉ, ALEBO ZO ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ.             

                

Naši žiaci sa s touto témou pasovali celý október na 

hodinách výtvarnej technickej výchovy. Absolútnou víťazkou a 

držiteľkou 1. miesta sa za svoju “punk lady” stala Viola Lukáčova z 

8.A triedy a krásne 3. miesto získala Sofia Justová rovnako z 8.A 

triedy. Je treba zdôrazniť, že súťaže sa zúčastnilo viacero 

základných škôl a tiež umelecké školy - výtvarný odbor. V takejto 

konkurencii si toto víťazstvo vážime ešte viac. Dievčatám 

gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Mgr. D. Kánássy 

 

 

TVORIVÉ DIELNE GREEN CLUB 
 GREEN CLUB A  TVORIVÉ DIELNE PRE ŽIAKOV A RODIČOV NAŠEJ ŠKOLY SA STALI HLAVNOU TÉMOU 

DIELNÍ. NEPOTREBNÉ TEXTÍLIE AKO STARÉ TRIČKÁ, KTORÉ BY SKONČILI V KOŠI A TVORILI BY TAK ZBYTOČNÝ 

ODPAD, DOSTALI NOVÝ ŽIVOT PRETVORENÍM NA TAŠKY, KTORÉ SI ISTE SVOJE VYUŽITIE NÁJDU. VŠETKÝM 

RODIČOM A ŽIAKOM, KTORÍ SA DIELNÍ ZÚČASTNILI ZO SRDCA ĎAKUJEME.        

 

Mgr. D. Kánássy 

 

 

 

 

 

 



NEŽNÁ REVOLUCIA ´89 
 ANI NA NAŠEJ ŠKOLE SME NEZABUDLI NA 30. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE. NOVEMBER´89 SME SI 

PRIPOMENULI S DEVIATAKMI NA HODINÁCH DEJEPISU – ROZPRÁVANÍM, POZERANÍM DOKUMENTOV, 

VYSPOVEDALI RODIČOV ČI STARÝCH RODIČOV, ALE AJ AJ UČITEĽOV NAŠEJ ŠKOLY. V NEDEĽU 17. NOVEMBRA SA 

STRETLA SKUPINKA NADŠENCOV S P. UČ. HERCZEGOVOU A ZÚČASTNILI SA NA SPOMIENKOVOM STRETNUTÍ PRED 

VEDECKOU KNIŽNICOU, KDE SI VYPOČULI SPOMIENKY PRIAMYCH ÚČASTNÍKOV TÝCHTO UDALOSTÍ. UDALOSTI 

NOVEMBRA ´89 SME UZAVRELI NÁVŠTEVOU VÝSTAVY PRVÉ DOTYKY SO SLOBODOU V PRIESTOROCH VEREJNEJ 

KNIŽNICE NA HLAVNEJ 48. ĎAKUJEM VŠETKÝM ŽIAKOM, KTORÍ UKÁZALI, ŽE NIE SÚ LEN POZOROVATEĽMI, ALE 

TVORCAMI DEJÍN. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANKETA: Čo robili naši učitelia počas revolučných dni 1989? 
  

OPÝTALI SME SA NAŠICH UČITEĽOV A TU SÚ ICH ODPOVEDE: 

P. UČITEĽKA D.KANASSYOVÁ:  ako študentka som sa aktívne zapájala do demonštrácií. Ako 

študentom nám prišlo úžasné, že sme sa mohli do niečoho takého ako demonštrácie zapojiť. 

Až neskôr som si uvedomovala, že my študenti, naozaj môžeme niečo zmeniť. Podľa mňa, 

davová psychóza prispela k tomu, že sa ľudia začali masovo pridávať a štrngať kľúčmi (ktoré si 

ešte k tým svojím požičiavali od iných rodinných príslušníkov). Spomínam si na atmosféru pred 

Vedeckou knižnicou či na Hlavnej ulici, kde neustále oznamovali koľko ľudí sa zišlo v Bratislave 

a iných mestách, rečnili herci, umelci či predstavitelia VNP, ktorých vystriedali predstavitelia 

Komunistickej strany. 

P. UČITEĽKA Z.PLACHÁ: v tom čase som už bola učiteľkou. Spomínam si, že v tieto dni som si 

pripínala na svoj odev trikolóru ako symbol spolupatričnosti. Tiež sa organizovali rôzne mítingy, 

stretnutia, na ktorých sa vyjadrovali názory na školstvo, čo by sa v ňom dalo robiť inak. 

P. UČITEĽKA T. REKENOVÁ: mala som v tom čase dve malé deti a priznávam sa, že som mala z celej 

vzniknutej situácie zmiešané pocity. Na jednej strane som držala palce všetkým študentom na 

námestiach, ale na druhej strane som mala aj obavy ako sa to celé zvrtne, hlavne o budúcnosť 

svojich detí. 

P. UČITEĽKA E. BLAŠKOVÁ: sprvoti som nechápala, čo sa deje. Bolo to nevídané, aby sme mohli 

verejne prejavovať svoje názory. Po veľmi dlhej dobe sa hovorilo nahlas, verejne, kto si čo myslí. 

Deti v škole sa pýtali čo sa deje a súdružka učiteľka sa zmenila na pani učiteľku.  

P. UČITEĽKA M.PRIŠČÁKOVÁ  ako študentka VŠ som sa zúčastnila na demonštráciách v Prahe. Spolu 

s priateľmi sme išli mimoriadnym vlakom, ktorý bol vypravený  špeciálne pre túto príležitosť 

z Košíc. Pocity boli zmiešané. Po bočných uličkách Václavského námestia boli rozmiestnené 

vodné delá, ktoré vzbudzovali rešpekt. Davy ľudí, všade naokolo. 

P.UČITEĽKA E. TEREFENKOVÁ  ja som sa zúčastnila demonštrácie v Bratislave. Práve v tom čase som 

mala vstúpiť do kláštora a tak som bola šťastná, že sa to mohlo udiať bez toho, aby ma 

prenasledovali. Komunisti vedeli znepríjemniť život ľuďom mnohými spôsobmi. Preto som 

rada, že aj ja som prispela svojim štrngotom k slobode. A preto treba slobodu chrániť.  

p.uč. Herczegová a IX.A, IX.B 



LYŽIARSKÝ KURZ DRIENICA 

 

ANI TENTO ROK NEMINUL NAŠE ŠKOLSKÉ AKCIE LYŽIARSKY KURZ. NAŠI SIEDMACI, A ŽE ICH BOLO FAKT 

VEĽA, SVEDČÍ ČÍSLO 57, SI ZBALILI SVOJE ZIMNÉ ŠPORTOVÉ VECI A VYŠTARTOVALI. CESTA BOLA VEĽMI KRÁTKA, 

ALE ANI TO NEUBRALO NA DOBREJ NÁLADIČKE. PANI ZIMA JE SÍCE SKÚPA NA ZIMNÚ NÁDIELKU, ALE PODMIENKY 

BOLO CELKOM FAJN. SPOLU S NAŠIMI TELOCVIKÁRMI M. LUKÁČOM A Z. MAJLÁTHOVÚ, KTORÚ DOPLNILA AJ 

NAŠA INFORMATIČKA M. PRIŠČÁKOVÁ SME SA ROZDELILI DO SKUPÍN PODĽA NAŠICH ZRUČNOSTI A ÚROVNE 

LYŽOVANIA.  

 

  



Požiare v Austrálii  
 

URČITE STE UŽ POSTREHLI, ŽE AUSTRÁLIA JE UŽ 

NIEKOĽKO MESIACOV V PLAMEŇOCH. NAJHORŠIE SÚ NA TOM 

ŠTÁTY VIKTÓRIA A NOVÝ JUŽNÝ WALES, ČO SÚ NAJVIAC 

ZAĽUDNENÉ ŠTÁTY V AUSTRÁLII. OHROZENÉ SÚ AJ VEĽKÉ MESTÁ 

AKO CANBERRA ČI SYDNEY. DYM Z TÝCHTO POŽIAROV POCÍTILI AJ OBYVATELIA NOVÉHO ZÉLANDU, DOKONCA AJ 

VZDIALENEJ ARGENTÍNY. PRVÉ POŽIARE VZNIKLI UŽ V SEPTEMBRI, ČÍM SA POSUNULA SEZÓNA POŽIAROV, AKO NA 

ŇU BOLI AUSTRÁLČANIA DOTERAZ POČAS POSLEDNÝCH ROKOV ZVYKNUTÍ. POŽIARE SÚ SÍCE SÚČASŤOU KOLOBEHU 

ŽIVOTA V AUSTRÁLSKEJ PRÍRODE, NAJMÄ NA SAVANÁCH A V SUCHÝCH OBLASTIACH, NO TENTO KRÁT DOSIAHLI 

MASÍVNE ROZMERY.  

Otázkou je, prečo tieto požiare vznikajú. Dôvodov je hneď niekoľko. Príčinou môže byť 

blesk, zle zahasený ohorok z cigarety či neopatrné narábanie s ohňom. V suchom prostredí 

požiare nielen rýchlo vzniknú, ale sa aj rýchlo rozšíria. Situácia v Austrálii je od septembra 

kritická. Úrady evakuovali viac ako sto tisíc ľudí. Požiare si ku dňu 22.1.2020 vyžiadali 29 

ľudských obetí a okolo miliardy zvierat. Najviac ohrozené sú koaly, umrelo zhruba 8 tisíc kusov. 

Ale na druhú stranu, niektorým zvieratám to môže priniesť aj výhody ako ľahší prístup 

k potrave a lepšie podmienky na lov.  

Dňa 20.1.2020 sa situácia na východe Austrálie prudko zmenila. Dlho očakávaný dážď 

pomohol síce dostať pod kontrolu niektoré požiare, no mohutné búrky spôsobili záplavy, 

výpadky elektriny a ďalšie uzávery ciest. Meteorológovia naďalej varujú pred silným dažďom 

a vetrom.  

Obyvatelia Austrálie zažívajú najťažšie obdobie svojich životov. Mnohí prišli o svoje 

domovy či blízkych. Ak sa zamyslíme nad dôvodom týchto požiarov, mali by sme si uvedomiť, 

že prírodné katastrofy nevznikajú zo dňa na deň. Donedávna sme sa išli roztrhať kvôli topeniu 

ľadovcov či ozónovej diere nad Antarktídou, no každodenne pribúdajú problémy, ktoré 

ohrozujú prírodu, menia naše životné prostredie a životy nás ľudí.      

Ale uvedomujeme si, že za to všetko 

môžeme my všetci? Aj požiare v Austrálii sú 

len dôsledkom globálneho otepľovania, 

ktoré spôsobili dlhotrvajúce vysoké 

teploty.  

Preto my, Slováci, neľutujme 

obyvateľov Austrálie, neplačme nad 

koalami a kengurami, ale obmedzme 

tvorbu smogu, recyklujme odpad, najlepšie snažme sa ho neprodukovať  a vyvarujeme sa tak 

prírodným katastrofám s ničivými následkami.  

 

Zdroje informácii: Denník N, BBC, DPA (miestna tlačová agentúra) 

Tému spracovala Barbora Borošová s členmi krúžku Fenomény sveta  


