
SPRAVODAJSTVO

Stalo sa už takou milou tradíciou, že pán profesor 
Kubík nás na začiatku školského roka v rámci te-
lesnej výchovy  zavedie do našich veľhôr, aby nám 
ukázal ich krásy a naučil nás 
„matku prírodu“ nielen obdi-
vovať, ale i chrániť. Je to naše 
jesenné účelové cvičenie, po-
čas ktorého okrem namáha-
vej túry by sme mali zbierať 
aj odpadky po nezodpoved-
ných turistoch.  Tento rok pán 
profesor vybral Sliezsky dom.  
Cesta v električke bola hrozná, 
myslím, že v  takej preplnenej 
električke som ešte nebola, ale napokon  dostali 
sme sa do Starého Smokovca celí a zdraví. Niektorí 
to aj vzdali v polceste  a nepokračovali ďalej. My os-

tatní,  tí silnejší, sme sa tam dostali bez problémov i 
keď s prestávkami. Cesta na Sliezsky dom nám trva-
la asi tri hodiny. Na Sliezskom dome sme si chvíľu 

oddýchli, osviežili a posilinili 
jedlom. Poobdivovali sme 
prírodu a  potom sme šli po 
asfaltovej ceste do Tatranskej 
Polianky a tam sme počkali 
na električku. Cesta naspäť 
bola rozhodne lepšia. Mys-
lím, že hovorím za všetkých, 
keď poviem, že okrem „sva-
lovky“ sme si so sebou odná-
šali aj príjemný pocit  z toho 

nádherného výhľadu, ktorý sa nám naskytol.  Určite 
na tento výlet nezabudneme.

KATARÍNA

ČISTÉ HORY

Čo vlastne vesmír je? Nekonečná a obrovská 
prázdnota, v ktorej sú aj napriek pokroku vedy 
a techniky stále tmavé a neobjavené zákutia. 
To si predstaví väčšina z nás, ale nikto s urči-
tosťou nevie povedať, čo na nás čaká, čomu 
sa máme vyvarovať alebo naopak,  čomu sa 
máme ohľadom vesmíru venovať. Teórií a 
hypotéz je neko-
nečne veľa, ale ani 
jedna nemusí byť 
správna. Čo ak sú 
vyspelejšie civi-
lizácie, o ktorých 
nevieme? Čo ak 
nám hrozí zánik? 
Nikto z nás nevie 
presne určiť, čo sa 
stane, zatiaľ mô-
žeme iba dúfať či 
tušiť. 
Na tieto a mnohé 
ďalšie otázky sa nám pokúsila odpovedať p. 
Škodyová, keď sme si pod jej vedením mohli po-
zrieť veľmi zaujímavý 3D film Gravitácia. Vychá-
dzalo to na piatok, 11. októbra. Kto by sa nech-

cel uliať zo školy? Všetci sme hneď súhlasili. Po 
3. vyučovacej hodine sme sa vybrali do MAXu.  
Film vyzeral zaujímavo už od začiatku. Dostali 
sme sa do tajomného vesmíru. Na prvý pohľad 
rutinná misia sa v krátkom okamihu zmenila 
na boj o život. Zničená vesmírna loď, doktorka 
Stone a skúsený astronaut Kowalski úplne sami, 

bez spojenia v 
nekonečnom ve-
smíre. Všetci sme 
v nemom úžase 
sledovali nádher-
ný východ Slnka 
či našu „modrú“ 
planétu. Z osem-
člennej skupiny 
astronómov sa 
zachráni len dok-
torka, ktorá šťast-
ne dopadne na 
Zem. Tento film 

nás udržal v napätí do samého konca a vďaka 
3D technológii sme  mohli s doktorkou bojovať 
o záchranu.

DOMINIK

VESMÍR ... A MY!

Kto nemá múdrosti v hlave,
 musí ich mať na ťaháku vo vrecku.
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