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                                                                                     Číslo: 1. ǀ Školský rok: 2013/2014ǀ  SMALO, Školský časopis ZŠ Blatné 

POROVNANIA  NOVINKY  FOTOMOBILY  NAJODOLNEJŠIE MOBILY SVETA... 
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ǀ  Zabavte sa – Pripravil Marek Božík  

SMAJLO 4/2013
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Milí čitatelia, 
vitajte v prvom tohtoročnom vydaní časopisu SMAJLO. Čítanie bude 

naozaj pestré a ,,zasmiatiahodné“. Každý si tu niečo nájde, keďže celá 

redakcia mala plnú hlavu nápadov, ako vám spestriť voľný čas doma či 

v škole. Dúfame, že si SMAJLA naplno užijete!  A keďže Vianoce sú už za 

dverami, taktiež dúfame, že vám toto číslo skráti čakanie na to, kedy 

príde Štedrý deň, a priblíži vás k Vianociam a Novému roku. Tak nevá-

hajte a vrhnite sa do sviatočnej nálady! A ak sa vám to nedarí, stačí otvo-

riť zázrak menom SMAJLO. Dúfam, že si nájdete aspoň pár minút 

a vylepšíte si náladu naším dielom. Celá redakcia vám všetkým, ktorí 

máte aspoň trochu radi SMAJLA, želá šťastné prežitie sviatkov a praje 

všetko dobré do nového roku 2014! 

PS : Nepoužívajte časopis SMAJLO ako hygienické pomôcky a športové 

náčinie. ■ 

 

 

 

Ján Pišný, 

    šéfredaktor 

 



My máme taký stĺp, čo až do neba dosiahne [myD]   

Strieborné ovce, rohatý pastier. [ydzeivh a caiseM]  

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. [azoK]   

Istá pani len v noci pracuje, pokiaľ neustane. [akčeivS] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ysoké Tatry sú najvyššie pohorie 

na Slovensku a v Poľsku a sú záro-

veň jediným horstvom v týchto 

štátoch s alpským charakterom. 

Majú rozlohu 341 km² (260 km² na 

Slovensku a 81 km² v Poľsku). 

Od juhu je pohorie ohraničené Podtat-

ranskou kotlinou, na severe susedí so 

Spišskou Magurou a západnú hranicu 

tvorí Kôprová dolina oddeľujúca Vysoké 

Tatry od Západných Tatier. Na východe 

sú ohraničené masívom Belianskych 

Tatier. Belianske Tatry sú nižšie ako 

Vysoké Tatry (plocha 64 km², dĺžka 

hrebeňa 14 km, najvyšší vrchol je Hav-

ran s výškou 2 151,5 m n. m.) 

Vysoké Tatry sa radia k dvom úmo-

riam – čiernomorskému a baltskému. 

Prameň tu majú niektoré významné 

rieky ako napríklad Váh. Jeden z najväč-

ších vodopádov Vysokých Tatier je Ob-

rovský vodopád. Je vysoký 20 m. Vo 

väčšine dolín sa nachádzajú ľadovcové 

jazerá, plesá. Vo Vysokých Tatrách sa 

nachádza 120 plies. Hojne navštevované 

Štrbské pleso (na fotke) je známe tým, že 

z neho voda vyteká na obe strany – tečie 

do Baltského a Čierneho mora. V pohorí 

vyviera aj niekoľko minerálnych prame-

ňov. K vyhláseným kúpeľom patrí napr. 

Starý Smokovec. ■ 

TEXT: Andrea Vaľková 

FOTO: SME 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete jojo, ale nemáte peniaze? Má-

me tu jojo ktoré si môžete spraviť do-

ma.  
 

Pomôcky: Dva rovnaké ťažšie gombíky a pevná niť. 

Návod: Gombíky zošijeme pevne k sebe, potom 

me  oba  gombíky  v spoji na iný kus nite a namotáme ju medzi 

gombíky.  Voľný  koniec nite chytíme oboma prstami a gombíky 

pustíme.   Gombíky sa otáčajú a niť sa odmotáva, keď sa gombíky 

dostanú na koniec nite,   pustia  sa  opäť  po  nej   hore a niť sa 

znova   namotáva.   Gombíky   vystúpia    takmer    do rovnakej 

výšky, z akej sme ich spustili. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǀ  Vysoké Tatry, Jojo, hádanky  
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Abeceda  ǀ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš kamarát Smajlo je 

veľmi rád, že ste tu s 

nami na Základnej škole 

v Blatnom. Naša škola je pre vás druhým domovom. Smajlo vie, že 

ste ešte maličkí, a tak sa budete v prvom ročníku učiť abecedu. 

Abeceda je zábava, ktorá by mala baviť každého. ■  

PRIPRAVILI: K. Javorčíková, G. Pankiewiczová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí prváci! 
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TAJNIČKU PRIPRAVIL: Lukáš Tušš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvý pohľad z jednoduchej stavebnice sa dá postaviť množstvo zaujímavých vecí. 
 

šetko to začalo v roku 1932, 

keď LEGO Group založil chudobný 

dánsky tesár - Ole Kirk Christiansen. 

Začal vyrábať drevené hračky, ale 

prvá legendárna  LEGO kocka uvidela svetlo 

sveta až po druhej svetovej vojne v roku 

1949. LEGO  pochádza z dánskeho výrazu 

„leg godt“ (preklad je „hraj sa dobre“) 

Dnešná výroba LEGO kociek je celosveto-

vou záležitosťou. Vznikajú tak rôzne druhy 

stavebníc zložených z mnohých kociek, ich 

produkcia dosahuje približne 20 miliárd 

kociek ročne, čo je 600 kociek za sekundu. 

V súčasnej dobe LEGO predstavuje množ-

stvo stavebníc s rôznofarebnými kockami. 

V podstate sa dá povedať, že z  LEGO kociek 

možno postaviť všetko, čo vám napadne. 

Záleží len na Vašej fantázii. ■ 

STRANU PRIPRAVILI: Lukáš Tušš, Matej 

Tušš, Marián Čambal, Adam Tomlák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ktorých krajinách by ste hľadali tieto budovy? 1 [uAtsárila] 2 [nlAgiock] 

3[aIind] . 4 Volvo z Lega s rovnakou veľkosťou ako skutočné auto. 5 Zem 

ǀ  Lego  

Najzaujímavejšie veci poskladané z Lega 

SMAJLO 4/2013



Viete, že..., Cesta okolo sveta, 8 vecí..., Tajnička  ǀ

 

edného dňa sa vyberie istý pán 

na cestu okolo sveta. Ako tak 

prechádza okolo kláštora, 

pokazí sa mu auto. Tak sa rozhod-

ne, že prenocuje v kláštore. Farári 

ho úctivo prijali. V noci sa zobudí a 

počuje akési zvuky. Ráno sa pýta 

farára, čo to bolo za zvláštne zvuky, 

ale farár mu to odmietne povedať, 

pretože nie je farárom. Tak teda 

istý muž odíde, poďakuje sa a už ho 

niet. O päť rokov sa istý muž opäť 

vypraví na cestu okolo sveta. Stane 

sa mu presne to isté. Auto sa mu 

pokazí presne pri kláštore. Tak teda 

znovu navštevuje kláštor. Farári ho 

úctivo príjmu. V noci sa muž zobudí 

opäť na zvláštne zvuky. Ráno sa 

pýta farára, čo tie čudesné zvuky 

spôsobuje. Farári opäť odmietajú 

povedať, vraj musí byť farárom, 

keď to chce vedieť. Tak sa spýtal, 

ako sa môže stať farárom. Farári 

odvetili, že musí spočítať všetky 

zrniečka piesku na svete, všetky 

zrniečka hliny na svete a všetky 

kvapky vody na svete. Muž sa teda 

vydá rátať zrniečka piesku, zrnieč-

ka hliny a kvapky vody. O 45 rokov 

sa zarastený a vychudnutý muž 

vráti. Farári ho čakajú a pýtajú sa, 

koľko je zrniečok piesku. Muž odve-

tí, že 9012140124801235. Farári 

prikývnu a pýtajú sa, koľko je zr-

niečok hliny na svete. Muž odvetí, 

že 124465464844487888899. 

Farári prikývnu. Tak sa ešte opýtajú 

na kvapky vody. Muž odvetí, že 

7854666352014004525455. Farári 

prikývnu. Muž sa stal farárom. Tak 

ho teda vedú k miestnosti, odkiaľ 

zvuky vychádzajú. Farári najprv 

otvoria drevené dvere, potom zlaté, 

strieborné, medené, bronzové, 

kamenné... Už otvorili všetky dvere. 

A viete, čo to ten čudesný zvuk 

spôsobovalo? To nesmiete vedieť, 

lebo nie ste farár.... ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Moja mama ma naučila OCENIŤ DOBRE VYKONANÚ PRÁCU: 

"Ak sa chcete navzájom pozabíjať, urobte to láskavo na dvore, práve 

som vyriadila!" 

2.Moja mama ma naučila NÁBOŽENSTVO: 

"Modli sa, aby to z toho koberca zišlo dole!" 

3.Moja mama ma naučila LOGICKY MYSLIEŤ: 

"Prečo? Pretože som to povedala!" 

4.Moja mama ma naučila IRÓNIU: 

"Ešte chvíľu plač a ja ti k tomu dám skutočný dôvod!" 

5.Moja mama ma naučila BYŤ OHYBNÝ: 

"Pozri sa na tú špinu, čo máš na chrbte!" 

6.Moja mama ma naučila BYŤ VYTRVALÝ: 

"Neodídeš odtiaľto, pokiaľ nezješ všetok špenát!" 

7.Moja mama mi vysvetlila POČASIE: 

"Tvoja izba vyzerá, ako keby tu pred chvíľou bolo tornádo!" 

8.Moja mama mi vysvetlila ŽIVOTNÝ CYKLUS:  

"Priviedla som ťa na tento svet a môžem ťa z neho zase rýchlo dostať!" 

 

J 

Pár zaujímavostí, ktoré vás prinútia zamyslieť sa, 

alebo olízať si vlastný lakeť... 

Viete... 
...že je nemožné dotknúť sa jazykom vlastného lakťa? 

... že keď silno kýchnete, môžete si zlomiť rebrá? 

... že 50% svetovej populácie ešte nikdy netelefonovalo? 

... že keď máte nasadené slúchadlá 1 hodinu, zvýši sa 

vám počet baktérií v uchu o 700%? 

... že zapaľovač bol vynájdený skôr, ako boli vynájdené 

zápalky? 

... že kvákanie kačky nevyvoláva ozvenu a nikto nevie 

prečo? 

... že počas celého života v spánku každý zje priemerne 

70 kusov hmyzu a 10 pavúkov?  

... že tak ako odtlačky prstov je aj odtlačok jazyka jedi-

nečný u každého človeka? 

... že 75% všetkých ľudí, ktorí toto čítajú, sa bude pokúšať 

olízať si vlastný lakeť? 

vs. 

A súboj vyhráva... Zapaľovač, ktorý bol vynájdený skôr ako zá-

palky! 

 

Krátky príbeh o farároch a čudesných zvukoch... 

STRANU PRIPRAVILI: Lukáš Ďuriška, Barbora Olleová 

BLUDISKO PRIPRAVIL: Lukáš Tušš 
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Ešte ste neskockovateli z Minecraftu? Tak tu mám pre vás ďalšiu hru plnú kociek: Cube 

World! 
 

áto hra je inšpirovaná hneď niekoľ-

kými inými hrami, ako napríklad Mi-

necraft (kto by to čakal, že?), Legends 

of Zelda alebo World of Warcraft. Svet 

Cube Worldu je nekonečný a plný dobro-

družstiev. Môžete bojovať proti príšerám, 

plaviť sa po oceáne alebo lietať rogalom. V 

krajine sa takisto objavia rôzne „dungeony“, 

a to v podobe hradov, pyramíd a podobne. 

Keď sa prebojujete cez hordu nepriateľov, 

dostanete sa k bossovi, z ktorého vám po 

zabití vypadne „Spirit“. Okolo vás však nie 

sú len nepriatelia, ale aj priateľské stvore-

nia, ako napr. psy, mačky, ovce, kraby, opice 

a mnohé ďalšie, ktoré si môžete skrotiť 

a ony budú bojovať po vašom boku alebo 

vás odnesú na svojom chrbte. Cube World  

vám umožňuje vybrať si zo štyroch povola-

ní: Warrior (silné a pomalé útoky), Ranger 

(lukostrelec), Mage (mág), Rogue (slabšie 

a rýchlejšie útoky). Nie len povolaní, ale aj 

postáv je dosť: Human (človek), Elf, Dwarf 

(škriatok), Lizardman (jašteričí muž), Gob-

lin, Orc, Frogman (žabí muž) a Undead 

(kostlivci). Keď hovorím, že Cube World je 

hra neobmedzených možností, tak to mys-

lím vážne. Dokonca si môžete upraviť zbra-

ne podľa seba! Meču môžete pridať zúbko-

vanie alebo čarovnej palici nový vzor. Takis-

to sa na zbraň dá pripevniť už spomínaný 

„Spirit“ a ten ju ešte viac vylepší. Aj keď je 

hra v Alfa verzii (a to už pekne dlho), stále 

ponúka veľa vecí. Jej nevýhodou je však 

zdĺhavé cestovanie a monotónnosť terénu 

a okolia. Vykompenzovať to však môžete 

hrou s priateľmi a bojovať spolu. ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǀ  Recenzia – Cube World  

Zmeňte, vymeňte, ešte raz zmeňte a keď vás to začne nudiť, tak sa vráťte späť do tohto 

mixu hier – Cube World !  

TEXT: Adam Blahovič 

FOTO: Google 

Pri pohľade na horu (vľavo) je príbuznosť Cube 

World s Minecraftom úplne jasná. 

SMAJLO 4/2013
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šetky plemená psov pravdepodobne 

pochádzajú z vlka. Proces domestiká-

cie nastal najskôr v severných oblas-

tiach pred viac ako 12 000 rokmi. 

Prvé psy sa používali na stráženie a pasenie 

stád a ich ochranu. Už pred 9 000 rokmi 

existovali významné veľkostné rozdiely u 

jednotlivých psov a to dokonca aj u psov 

žijúcich v rovnakom teritóriu. Trend odliš-

nosti jednotlivých druhov psov pokračoval 

ďalej a tak sa stalo, že niektoré zo súčasne 

chovaných psích plemien získali svoje ty-

pické znaky už počas éry Rímskej ríše. V 

tomto období sa už psy chovali pre účely 

podobné dnešku - využívali sa ako lovecké 

psy, pastierske a ovčiarske psy, strážne psy, 

ale aj ako spoločníci. V stredoveku boli 

vyšľachtené nové rasy psov. V 19. storočí 

nastal výrazný nárast ďalších inteligent-

ných a špecializovaných poľovných druhov 

psov. Koncom 19. storočia sa stali módnymi 

výstavy psov a nastala potreba stanovenia 

kritérií, na základe ktorých sa jednotlivé 

psie plemená mohli posudzovať. Medziná-

rodná kynologická federácia (Fédération 

Cynologique Internationale) so zaužívanou 

skratkou FCI bola založená zakladajúcimi 

členmi Nemeckom, Rakúskom, Belgickom, 

Francúzskom a Holandskom v roku 1911. V 

súčasnosti združuje 86 členských krajín, 

pričom materská organizácia krajiny riadi 

svoje chovateľské kluby, školí rozhodcov a 

drží patronát nad výstavami psov usporia-

danými v príslušnej krajine. Základnou 

prioritou FCI je rozvoj chovu zdravých 

jedincov s povahovými a exteriérovými 

znakmi príslušného plemena psov. ■ 

STRANU PRIPRAVIL: Kristína Buriová, 

Alexandra Kruksová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plemená psov   ǀ

Zľava - Border kólia, Bradáč, Zlatý retriever                              

Zľava doprava -   

Komondor, 

Westík   

                             

Vľavo – Pitbull. Všetky 

plemená psov vznikli  

pravdepodobne z vlka 

(dole).  



Certifikát hovorí jasne, no ja mu 

neverím 
Samsung GalaxyXcover 2 a Galaxy S4 Active 

Aké to asi je, keď vás nik neberie vážne? Je to asi podobné ako 

keď Samsung získa IP67 (Sonim - IP68), čo je 2. najvyšší stupeň 

odolnosti pre telefóny. Xcover ešte vyzerá, že niečo vydrží. A ako 

ste mohli čakať, tak žiadne prekvapenie sa nekoná. Voda a pády. 

Týmto zlomyseľným nepriateľom odolá. Prekvapenie však nastáva 

pri „tvrdej“ verzii modelu S4, a teraz citujem: „neublíži mu ani 

prach“. Samozrejme, čo môže byť horšie ako prach v telefóne? 

Výmena batérie sa odporúča len vo veľkej konzerve, najlepšie aby 

ste sa dnu zmestili aj vy, a len v rukaviciach a predtým s riadne 

utretou lampou, prach nemá šancu! 
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Škaredé káčatko dostalo 

neoprén 
Sonim XP3300 Force 

Tak po prvé, keď chcete machrovať pred kamarátmi s 

vaším novým Sonimom (so Sony nemá nič spoločné), 

že má najvyšší stupeň odolnosti (aj moje hodinky majú 

certifikát presného merania času a ukazujú každý týž-

deň o 3 sek. menej), tak toto skutočne nie je to pravé. 

Je škaredý, ale strašne. Nokia 3310 má zrejme nového 

konkurenta. Vydrží ponor do 2 metrov aj pád z 2 met-

rov (výrobca však neuvádza povrch dopadu, škoda). 

Odolá aj dlhodobému pôsobeniu vlhka a „tepelným 

šokom“. Úprimne, na najvyšší certifikát som čakal niečo 

viac.    

Nepozerajte naň dlho – poškodenie 

zraku môže byť nezvratné!                              

Bagristov tajný sen 

CAT B15 

Áno, to logo som už niekde videl. Ak ste si toto pove-

dali pri zhliadnutí obrázku tohto telefónu, tak ja vám 

poviem, kde ste ho mohli vidieť. Najpravdepodobnejšie 

na ťažkej stavebnej technike. A čo iné by si mohol taký 

bagrista priať ako kvalitného a odolného elektronického 

pomocníka a ak je navyše s rovnakou značkou ako jeho 

bager... neodolateľná ponuka. Telefón vydrží dosť. 

Konkrétne: Odolá striekajúcej vode aj 1 metrový ponor. 

Vydrží pád bez poškodenia z takmer 2m na hrany, 

škoda, že hrana nie je aj displej. Boky vyzerajú rovno, 

poslúži možno aj ako pravítko. Po tejto informácii už 

žiaden kutil neodolá. ■ 

CAT- skutočne kvalitný a odolný dotykový telefón, 

nevydrží ale toľko čo Sonim.                             

Rovnaký obal, väčšia odolnosť? – Samsung S4 Active  

Text: Marek Božík 

SMAJLO 4/2013



 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung predstavil novinku s ohnutým displejom! 
hnúť displej do všemožných tvarov 

ako sklenenú vázu nie je žiadna 

novinka. Prečo však nie sú všetky tie 

supermoderné smartphony s ohnutými dis-

plejmi? Pretože s výrobou ohybných OLED 

displejov to je ako s výrobou farebného zlata 

(napr. fialové zlato). Z množstva vyrobených je 

len niekoľko bezchybných a použiteľných. To 

znamená, že keby začali predávať telefóny s 

OLED displejmi predtým, zákazníci by museli 

zaplatiť aj všetky tie nepodarky. Čo by cenu 

raketovo vyšvihlo hore, a kúpiť si telefón o 

mnoho € viac, len preto, že má ohnutý displej?  

Zatiaľ čo každý normály výrobca by sa na to 

vykašlal, tak LG a Samsung nie. Navzájom sa 

„strašili“ a skončilo to tak, že obidvaja investo-

vali obrovské sumy, 

aby zefektívnili výrobu, 

predbehli toho druhého a 

neprišli o zisk, o ktorý by mohli 

prísť, keby nemali proti tomu dru-

hému konkurenta.  

Samsung a jeho Round vyhral (Samsung ho 

predstavil skôr). Pozrieť naň z výšky a ani by 

ste nevedeli, že jeho displej nie je rovný. Prečo 

si dali toľko roboty s tým, aby ho ohli? Zjedno-

dušene preto, aby sa na neho lepšie pozeralo. 

A pravdepodobne aj preto, aby si upevnili svo-

ju pozíciu technologického giganta.  

Pod divným displejom sa nachádza aj slušná 

technika. Najnovší Android, 32GB pamäť, ope-

račná pamäť ako váš notebook a 13 Mpixfoto-

aparát. Displej má 

taktiež megarozlíšenie a 5,7 

palca, čo z neho robí pekne vypase-

ného spoločníka vášmu vrecku.  

V Kórei, v jeho rodisku, kde sa zatiaľ predáva, 

stojí cca 800€ a v Európe alebo u nás s cenou 

pod tisícku ani nerátajte.  

Prehnutý displej = 380 € navyše oproti u nás 

predávanom top modelu Samsungu ■ 

 

 

 

   

 

 

 

Telefóny Vertu 

Zatiaľ čo filmové hviezdy svietia na červených kobercoch s iPhonami so zlatými krytmi, sku-

toční milionári z Dubaja, Monaka, Singapuru... nosia vo vreckách svojich predražených 

džínsoch Vertu. Vertu vyzerá veľmi nezvyčajne. Tvary sú koncipované do tvaru písmena V, 

sú vyblýskané kilami lesklých čačiek a väčšinou o nich hovoria, že technika pod leštenými 

krytmi nestojí za nič. Nový model so staronovým názvom Constellation už nie je Nokia pre-

zlečená do luxusného kabátiku. Od niekoho, kto predá menej telefónov ako nejaký nudný 

výrobca telefónov pre dôchodcov, by ste asi nečakali jeden z najvýkonnejších procesorov, 

aké sa v telefónoch používajú, či najnovší Android. Vertu sa svojou „výbavou“ zhoduje 

s akýmkoľvek iným špičkovým mobilom. Čím sa ale nezhoduje, je spracovanie a cena. Hoci 

Vertu vlastní Nokia, ktorá ani náhodou nemá sídlo vo Veľkej Britá- nii, 

Vertu áno. Na rozdiel od všetkých tých 500€ hračičiek, Vertu sa 

vyrába ručne, jedným človekom vo Veľkej Británii. A všetko, čo 

vidieť zvonka, si môžete prispôsobiť. Obruč okolo mobilu, 

z ružového zlata, koža z krokodíla? Nie je problém. Cena od cca 

5000€. Nechýba 13mpx fotoaparát, kvalitný dotykový displej so 

zafírovým sklom. U každého telefónu si môžete byť istý perfekt-

nou kvalitou výroby a spracovania. T.j. – telefón odolá 

tvrdému zaobchádzaniu. Čerešničkou na torte je 

telefonický asistent, ktorému zavoláte a urobí pre 

vás všetko, čo vás napadne, samozrejme, všetko 

čo môže zvládnuť urobiť cez telefón, teda pizza 

či kvety by nemali byť problém. Pravdepodobne 

však táto funkcia u nás nefunguje. ■ 
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Lacná alternatíva 
Nokia (najlepšie vyrobená pred ro-

kom 2007) 

Aj najlacnejšie telefónne náčinie spomenuté 

vyššie nekúpite pod 120€. Preto sa naskytla 

otázka: ,,Čo ak chcem niečo lacnejšie a rovnako 

odolné?“ Odpoveď je jednoduchšia než by sa 

mohlo zdať. Odpoveďou je Nokia. Keď ste 

pozerali, ako Jeremy Clarkson ničí Toyotu Hilux 

(na Youtube: „kill toyota“), tak Toyota je potom 

medzi telefónmi Nokia. Potrebujete vlastne 

k tomu popis? Možno nie vždy funguje fantas-

ticky, ale nikdy to nevzdá a staršie modely dnes 

kúpite „za facku“. 

 

Ako vyzerá kvalita za 

nízku cenu? Škoda, že 

ako táto Nokia.                              

 

Nevšedný dizajn  a nadpriemerná kvalita spracovania - Vertu  



Objektív  VS. Superčip 

 

 

 

 

 

 

 

V priebehu tohto roku boli predstavené dva zaujímavé fotomobily. Prvý – Sam-

sung S4 Zoom a druhý- Nokia Lumia 1020. 
 

oci Nokia aj Samsung majú zaujať rovna-

kú skupinu ľudí, majú toho viac rozdiel-

neho ako spoločného. Preto je mojou 

nezadanou úlohou rozlúsknuť, ktorý je lepší.  

Samsung svoju úlohu zobral „od podlahy“. T.j. – 

zobral zo skladu nejaký zo svojich malých fotoa-

parátov a vpratal doň vnútornosti z nejakého jeho 

smartphonu. Takže, spredu inteligentný telefón a 

zozadu foťák „do ruky“.  

Môže to znieť ako dobrý nápad, v skutočnosti to 

má pár háčikov. Tak po prvé, vzadu máte komplet 

objektív ako v normálnom fotoaparáte. To zna-

mená väčšie rozmedzie zaostrovania. Zázraky však 

nečakajte. Počítajte však s tým, že obsahuje všetko 

to, čo aj normálny fotoaparát, teda aj jeho váhu.  

Teraz si predstavte situáciu - ste veľmi zanepráz-

dnený, keď vám zazvoní váš Samsung. Vtedy 

možno pocítiť nevýhody normálneho objektívu. 

Mať na sebe obtiahnuté rifle a vybratie telefónu sa 

stane akademickou úlohou. Keď sa vám to podarí, 

tak zďaleka nemáte vyhrané. Stačí ho zle chytiť a 

objektív vám ho preváži z ruky, skončí na zemi a 

nezostáva vám nič iné, ako ho nerozvážne rozbiť 

násilným dokopaním.  

Taktiež z neho musia riadne bolieť ruky, najľahší 

práve nie je. Alebo - vyskúšajte sa tváriť normálne 

a volať do foťáku. Budete len vidieť, ako na vás 

malí chlapci ukazujú prstom a hovoria: „Pozri 

mami, ten chlap je blázon.“  

Asi by vás aj zaujímalo, ako fotí. Žiadne veľké 

prekvapenie sa nekoná. Fotí ako každý iný fotoa-

parát podobnej veľkosti. Rozmazané pozadie 

čakajte len pri fotení detailov. Fotky majú „sivastý“ 

nádych. Obsahuje množstvo najrôznejších reži-

mov, máloktorý ale vytvorí „dych vyrážajúci“ 

obrázok. V noci, teda v prostredí, kde sa ukáže 

kvalita snímok, vás S4 Zoom naďalej utvrdí v tom, 

že sú to len vyhodené peniaze. Zaujme 10 násob-

ný optický zoom (zoom bez straty kvality pri 

približovaní) a otočný prstenec okolo objektívu na 

jeho ovládanie.  

Potom príde na scénu Nokia, ktorá vyzerá oproti 

Samsungu ako neškodný príbuzný, vyťahuje však 

esá z rukávu ako kúzelník pri svojom vrcholnom 

vystúpení.  

Ako prvé vám zaručene udrie do očí číslo na 

zadnej strane telefónu – 41. 41?,41? Zabudli pripí-

sať čiarku? Toto som si pomyslel, keď som videl po 

prvýkrát obrázok Lumie 1020. Čo je to zač? 41 

určuje množstvo megapixelov. Môj fotoaparát má 

14! Vždy nejde len o megapixely na zadnej stra-

ne... ale 41 má svoje nesporné výhody. Jednou z 

nich je rozlíšenie, ktoré je 2 násobné. To znamená 

v jednoduchosti to, že váš telefón fotí A4-ky a 

1020-ka fotí A3-ky.    

A to som stále len na začiatku. Objektív nie je tak 

veľký a netrčí von z telefónu tak veľmi. Viac sa 

podobá tomu v telefóne ako tomu vo fotoaparáte. 

Na boku od neho je xenonový blesk a teraz ne-

chcem znieť ako z katalógu Nokie, avšak je to 

jediný blesk v niečom pod 800€, aký som kedy 

videl, ktorý nekazí fotku ohavnými bielymi fľakmi.  

Späť k objektívu. Vytvorili ho Nemci z firmy Carl-

Zeiss, ktorá robí najrôznejšie veci pre Nasa. Jeho 

hlavnou úlohou je dostať do čipu svetlo a zaostriť. 

To prvé nie je moc problém. Teraz narážam na 

fotografie v noci. Čo sa stane, keď fotíte v noci? 

Zostanú vám „škvrny“ od blesku alebo množstvo 

nesprávne zobrazených farieb. 1020-ka zanechá 

dojem niečoho podstatne drahšieho. Ako som už 

spomenul, blesk je v pohode. A svetlo bude tiež, 

vlastne nie, nie je v pohode. Vytvorí sa snímka 

podobná ako z iných telefónov. Tu nastupuje 41 

(resp. len 38 reálne využiteľných) megapixelov. 

A3-ka sa zmenší na A4 (aby ste si ju videli normál-

ne a nie priblížene) a „chyby“ fotky sa stanú bez 

priblíženia nebadateľnými. „SimplyClever“. 

Zaostriť s niečím, čo má 5mm? Netuším, ako to 

Nokia robí, ale robí to (až moc) dobre. Pridajte 

plne manuálny režim, scénické režimy, množstvo 

kreatívnych simulácií či lepičov fotiek by Nokia a 

karta sa zrazu obracia.  

A kto vyhral? Trikrát hádajte. Samsung to nebol. A 

čo sa týka inej techniky, obidva telefóny sú vrchol-

né verzie značiek, rozdiely sa hľadajú pod lupou.   

Na záver nezostáva nič iné ako dodať: kto dá 

tomu inžinierovi foťákov Nokie viac – Canon alebo 

Nikon? ■ 
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Telefón Nokia Lumia 1020 Samsung S4 Zoom 

OS Windows Phone Android 

Fotoaparát 41 (38) megapixel 16 megapixel 

Zoom (optický) 4x 10x 

Blesk Xenonový/ LED Xenonový 

Predný fotoaparát 1,2 megapixel 1,9 megapixel 

Cena € (cca) 500 350 

Hodnotenie   

Zaostrenie (10) 5 5 

Blesk (10) 8 6 

Zoom (10) 2 6 

Kvalita (20)   

Deň (10) 8 7 

Noc (10) 8 5 

Doplnkové funkcie (10) 9 6 

Manipulácia (10) 6 3 

Poradie & výsledok 

(70) 

1. (46) 2. (38) 

 

 

Nokia (hore) pracuje ako jeden z mála telefó-

nov s OS Windows. Fotoaparát je podstatne 

menši, ale telefón sa potom lepšie drží.  

Samsung (vľavo) má plnohodnotný objektív a 

nezanedbateľnu šírku. 

Hodnotenie bolo vytvorené na základe zhotovených foto-

grafií portáloch o telefónoch. 

 SMAJLO 4/2013

http://www.handtec.co.uk/samsung-galaxy-s4-zoom-black.html


 

 

 

 JEDNODUCHÉ TIPY 

PRE LEPŠIE FOTKY 

 
Nezáleží len na tom, koľkými megapi-

xelmi sa pýši váš foťák, dodržte tieto 3 

jednoduché tipy a vaše fotky môžu 

vyzerať omnoho lepšie. 

1. CHCE TO SVETLO! 

Bez svetla by ste neodfotili nič. A hoc pre 

naše oči je rozdiel pri prechode z vonka 

dnu takmer nepostrehnuteľný, pre 

fotoaparát je to ako prejsť spopod veľkej 

lampy rovno do slepého tunela. Stačí 

vyjsť von, zapnúť svetlo, odostrieť, jed-

noducho získať čo najviac svetla. Výsle-

dok bude vždy lepší ako fotiť s bleskom. 

2. ZNOVA SVETLO 

Keď by sme už svetlo mali, treba ho 

nasmerovať na fotografovaný objekt 

(napr. ľudská tvár). Je to jednoduchšie, 

ako sa zdá. Vy - fotograf sa postaví tak, 

aby mu svetlo svietilo na chrbát 

a tvárička (objekt) pred neho, čiže svetlo 

jemu priamo na tvár.  

3. ODSTÚPTE 

Dajme tomu, chcete stále odfotografo-

vať tvár. Je potrebné, aby ste stáli tak, 

aby bola vidieť celá (aj s čelom, vlasmi, 

bradou...). Malé predmety fotené príliš 

zblízka zostanú rozmazané a objekty 

fotené s bleskom zblízka zostanú na 

niektorých miestach príliš svetlé. Stačí len 

urobiť krok dozadu! 

Zoberte svoj telefón alebo foťák 

a cvakajte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikoho netrápi najnovšia novinka za najnižšiu cenu. Každý chce ve-

dieť len o tých najlepších, najrýchlejších, s najlepším foťákom... Preto 

sme vybrali tie najlepšie z najlepších telefónov postavili ich pred ne-

kompromisnú tabuľku a zostali len pozerať nad výsledkami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akmer až neuveriteľných 30 bodov delí do 

neba vychválený iPhone od priečky, kde by 

ho väčšina z vás videla. Keby nebolo tejto 

tabuľky a od posledného by ho nedelilo ďalších 25 

bodov. Žeby som nenávidel Apple? Nie, toto 

porovnanie bolo objektívne a akokoľvek by sa 

mohol Apple snažiť zo svojej o triedu menšej 

techniky najrôznejšími spôsobmi vytlačiť maxi-

mum, len ťažko uveriť, že by ste mali z písomiek 3, 

ale na hodine by ste sa veľmi hlásili a učiteľ pre-

skočí 2 a dostanete rovno 1. Samozrejme iPhone je 

aj pekný, má iTunes a bohviečo ešte. Čísla sú čísla 

a Sony iPhone zamietol do nižšej ligy. V tej svojej 

kraľuje Sony o 3 body. (Ne)Boduje veľkým obje-

mom, zato koho nepoteší vybavenie ako z note-

booku? Samsung je zlatá stredná, lepšie vybavená, 

no ničím zaujímavá cesta. Nokia zaujme megafo-

ťákom, HTC zasa ako najväčší konkurent Samsun-

gu. Nikdy sa tak celkom neriadime podľa tabuľky a 

ako ste si určite všimli, medzi jednotlivými mobilmi 

sú miniatúrne rozdiely. Preto ak preferujete ovlá-

danie s jednoduchým OS a brilantným fotoapará-

tom, tak Nokia bude pre vás tým pravým. Na kúpu 

Applu musíte mať zjavne veľmi špecifické dôvody. 

A všetkým ostatným zostanú už len šedé myši – 

HTC & Samsung. A ako by asi dopadlo porovna-

nie v nižšej kategórii, myslím, že podobne. ■

 

 

 

 

  

Telefón 

Max.body Sony Z1 Samsung S4 Nokia 

1020 

HTC 

One 

Apple 5S 

Rozmer* 5 2,5 5 5 5 2,5 

Hmotnosť 5 2,5 5 5 5 5 

Veľkosť displeja* 5 5 5 2,5 5 2,5 

Rozlíšenie a 

hustota displeja** 

5 5 5 2,5 5 2,5 

Ďalšie funkcie 

displeja 

10 4 6 8 6 10 

Fotoaparát 20 13 9 20 7 8 

Predný fotoaparát 5 4 4 2 4 2 

Procesor 15 14 10 9 12 12 

RAM a HDD*** 15 12 12 13 12 9 

Kapacita batérie° 10 10 8 7 7 4 

Aplikácie 10 9 9 5 9 7 

Hodnotenie 

recenzií°° 

30 21 20 22 20 11 

Cena 15 13 14 10 13 10 

Spolu 150 115 112 111 110 85,5 

Umiestnenie  1. 2. 3. 4. 5. 

T 

Špeciál - Mobily   ǀ

*Plný počet získali telefóny s priemernými, teda nie 

malými ani veľkými rozmermi. **Bodovanie nesúvisí 

s veľkosťou displeja. ***RAM- operačná pamäť, HDD- 

priestor na ukladanie všetkých ostatných súborov. 

°Bodovanie nesúvisí so spotrebou energie a výdržou. 

°°Podľa výsledkov z heureka.sk. 

Porovnanie a udelené body bolo vytvorené na základe 

skutočných faktov a recenzii používateľov.   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nohí z 

vás 

poznajú 

speváka 

Boba 

Marley-

ho. Ale z 

toho, čo som 

sa dozvedel, som zistil, že o ňom 

vlastne neviete skoro nič. Preto 

som sa rozhodol, že vám o ňom 

napíšem pár vecičiek, ktoré sa 

vám zídu k pochopeniu jeho 

života alebo aby ste sa necítili 

trápne, keď sa vás naňho niekto 

niečo spýta. 

Jeho príbeh sa začal, keď sa v 

roku 1944 kapitán Norval Mar-

ley oženil s mladou Jamajčan-

kou Cadellou Booker a 6. febru-

ára1945 o pol tretej ráno sa im 

narodil syn, Robert Nesta Mar-

ley. Otec ich hneď po narodení 

opustil. Bob si toho preskákal 

naozaj veľa, aby dosiahol dneš-

nú slávu. Jeho kariéra sa začala, 

keď sa Bob a jeho matka pre-

sťahovali do hlavného mesta 

Jamajky - Kingstonu. Prostredie, 

v ktorom rástol, bolo dosť chu-

dobné, a preto sa tá oblasť 

volala Trenchtown (v preklade 

Stoka). Akoby mu to osud prial, 

chodil do hudobnej triedy, kde 

stretol Bunnyho Livingstona a 

Petra Tosha. Títo chalani sa 

rozhodli, že založia skupinu a 

stalo sa. Už v šestnástich nahrali 

singel s názvom Judge Not!. V 

sedemnástich nahrali ďalší 

singel One More Cup Of Coffee, 

ale ešte to nebolo ono, a preto 

sa tieto skladby neujali. Chalani 

to však nevzdali a založili novú 

skupinu s menom Wailing Wai-

lers. A toto bolo základom ich 

slávy! Keď sa obrátili na vyda-

vateľstvo Coxsone, nahrali 

ďalšie single a tie si viedli pod-

statne lepšie ako tie prvé. Bob 

sa v tých časoch stal lídrom 

skupiny a texty boli väčšinou 

jeho. Po istom čase prešli na iný 

druh hudby, reggae. Doteraz 

totižto hrali hudbu v štýle SKA. 

Táto zmena sa však nepáčila 

vydavateľstvu Coxsone, ktoré 

potrebovalo SKA skupinu a tak 

Wailing Wailers vydavateľstvo 

opustilo. Spoločne s touto zme-

nou sa zmenil aj názov skupiny 

na Wailers. Členov kapely trápi-

lo, že nemohli nájsť žiadne 

dobré vydavateľstvo, a tak 

založili vlastné s názvom Wa-

il´N´Soul. Hneď sa im začalo 

dariť. Nahrali pár skladieb, 

stretli skvelého producenta a 

hudobníka Lee „Scratch“ Perry-

ho, ktorý im produkoval ich 

skladby. Okrem toho do kapely 

prijali ďalších dvoch členov -  

bratov Astona a Charltona Bar-

retovcov. Slávni boli ale iba v 

karibskej oblasti. To ich privied-

lo k tomu, aby si našli nejaké 

zahraničné vydavateľstvo, ktoré 

by ich meno preslávilo po celom 

svete a zarobilo by im aj nejaké 

peniaze. Londýnske vydavateľ-

stvo Island Records poskytovalo 

služby, ktoré táto ambiciózna 

skupina potrebovala. Po urči-

tom čase kapela spustila svoje 

trojmesačné turné po Veľkej 

Británii. Po príchode na Jamajku 

sa však skupina začína rozpadať 

a jej členovia sa dajú na sólovú 

dráhu, hoci onedlho robia pred-

kapelu jednej americkej skupi-

ne. Už po štyroch vystúpeniach 

ich však z turné vyhodili, preto-

že mali u divákov väčší úspech 

ako Američania. Skupina to 

spolu ešte nejaký čas ťahala a 

vydala album Natty Dread. 

Tento album obsahoval hity ako 

"No woman, no cry", Taklin' 

Blues. Po vydaní tohto albumu 

si skupina znova mení názov na  

Bob Marley And The Wailers.V 

tomto čase sa ku skupine pridá-

va ženské vokálne trio I-Threes 

v zložení Rita Marley (Bobova 

manželka), Judy Mowatt a Mar-

cia Griffiths. V lete 1975 roz-

behne skupina európske turné. 

Dva z koncertov sa odohrali v 

ǀ  Kráľ Reggae – Bob Marley  
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Londýne a z týchto koncertov 

vznikne album Live!, ktorý 

obsahuje aj live verziu No Wo-

man, No Cry, ktorá sa stane 

celosvetovým hitom. V r. 1976 

vyšiel ich ďalší album Rastaman 

Vibration. Slová piesne War, 

ktorá je súčasťou tohto albumu, 

prebral Bob z prejavu etiópske-

ho cisára Haile Selassieho. V 

tomto čase prepadli dom Boba 

Marleyho cudzí muži. Našťastie 

sa nikomu nič vážne nestalo. 

Album Exodus z roku 1977 bol 

podľa mnohých odborníkov 

najlepším albumom Boba Mar-

leyho vôbec. 

Jedného pekného dňa si šiel 

Bob zahrať jeho obľúbenú hru – 

football, keď zrazu zakopol a 

zranil si palec na nohe. Dosť ho 

to trápilo, a preto šiel k dokto-

rovi. Pri vyšetrení mu zistili 

rakovinu. Otriaslo to ním a 

vedel, že mu nezostáva veľa 

času, a tak sa rozhodol vážnejšie 

venovať veci verejnej. Ešte v 

tom istom roku dostal medailu 

OSN za humanitárne zásluhy v 

prospech Afriky. V roku 1979 sa 

Bob vydal do Afriky a liečil ľudí 

svojou hudbou, šíril mier a 

lásku medzi ľuďmi. Na koncerte 

JAMAICA SMILE, na ktorom sa 

zúčastnili aj členovia jamajskej 

vlády, zavolal na pódium jamaj-

ského prezidenta a lídra opozí-

cie, ktorý proti sebe bojovali vo 

vláde. Bob ich postavil proti 

sebe a spojil im ruky a odvtedy 

bojujú spolu. S jeho zdravím to 

síce šlo dolu vodou, ale jeho 

duša bola pevná ako skala a o 

zrušení koncertu nechcel ani 

počuť. Keď odohral svoj po-

sledný koncert, museli ho od-

viezť na liečenie do Nemecka, 

kde strávil päť mesiacov. 11. 

máj 1981 bol jeho posledným 

dňom. Bob Marley zomrel na 

rakovinu mozgu, žalúdka a 

pečene. Pre ľudí sa však stal 

nesmrteľným nielen pre svoju 

hudbu, ale i pre svoje činy, 

názory a túžbu žiť v súlade s 

prírodou i s ľuďmi. V apríli roku 

1981 udelila jamajská vláda 

Bobovi vyznamenanie národné-

ho hrdinu a deň jeho smrti 

nazvali Dňom smútku na celej 

Jamajke.■ DVOJSTRANU PRI-

PRAVIL: Ján Pišný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kráľ reggae – Bob Marley   ǀ

HOCI JE REGGAE (REGE) POPULÁRNY hudobný štýl, drvivá väč-

šina ľudí nemá ani potuchy o tom, čo a o čom vlastne reggae je, 

a myslia si, že reggae umenie je len o užívaní marihuany. Musím 

sa priznať, že ma to dosť znepokojuje, a tak som prišiel na myš-

lienku napísať vám o tomto štýle, aby som vám ho trošku priblížil.  

Rege vzniklo na Jamajke v 60. rokoch 19.stor. Jeho zakladate-

ľom je nepochybne Bob Marley a jeho skupina. Cieľom reggae je 

rozdávať mier, šíriť lásku a Bob Marley chcel svojou hudbou 

odstrániť rasizmus... Ale viem že vás zaujíma najmä to, prečo 

fajčil marihuanu. V tom prípade vám poviem aj to, ale poďme 

pekne od začiatku. 

Každý hudobný štýl ma fanúšikov a môžeme ich rozpoznať 

podľa toho, ako sa obliekajú, aký majú účes, čo jedia a ako sa 

prezývajú. Fanúšikovia reggae štýlu sa nazývajú rastafariáni 

a rastamani, hoci mnohí nevedia, že medzi týmito dvoma pome-

novaniami je veľký rozdiel.  

Rastafariánstvo a rastafariáni alebo rastovia. Je veľké množstvo 

ľudí, ktorí nevedia, že rastafariánstvo je jedno z odvetví kresťan-

stva. Rastafariáni sú potomkovia otrokov z Afriky, ktorí boli pre-

vezení na Jamajku. Rastovia uctievajú Haile Selassieho I., etióp-

skeho kráľa, ktorý žil v 30.rokoch 20. storočia, ako stelesneného 

Boha a prevteleného Ježiša. Pôvodné meno Haile Selassieho (čo 

znamená ,,sila Svätej trojice“) bolo Ras (princ) Tafari Makonnen a 

od neho je odvodený názov tohto náboženstva. Haile Selassie je 

historicky doloženým priamym potomkom kráľa Šalamúna a 

kráľovnej zo Sáby, preto viera rastov obsahuje nemálo znakov 

židovskej, kresťanskej viery a egyptskej kultúry. Rastovia vychá-

dzajú z proroctva Marcusa Mosiah Garveya:„S nádejou hľaďte na 

Afriku, kde bude korunovaný čierny kráľ, a ten sa stane naším 

vykupiteľom“. Sám Selassie nebol rastafarián, ale kresťan. Nikto 

nevie s určitosťou povedať, čo si vlastne o rastafariánstve myslel. 

Keď prišla skupina rastov do Etiópie, aby mu blahorečili, úradník 

z paláca ich vyhnal. To len utvrdilo vieru rastov. Boh o sebe nedá 

vedieť, že je boh. Keď bol Heile Selassie prehlásený za mŕtveho, 

rastovia tomu neverili. Veria, že to bol mediálny podvod s cieľom 

pokoriť ich. Veria, že Haile Selassie sa zmenil na dokonalú bytosť 

a sedí na najvyššom bode hory Sion, kde očakáva deň zúčtova-

nia. Rastafariánske pomenovanie pre boha je Jah a je odvodené 

od židovského Jahve. Predstavuje kráľa kráľov rovnako ako je lev 

kráľ zvierat. Selassie nosil prsteň s Levom Júdskym, ktorý bol 

daný Bobovi Marleymu po Selassieho smrti. Rastafariáni majú tiež 

veľmi blízky vzťah k prírode. Sú vegetariánmi, pretože to posilňu-

je ich symbiózu s prírodou, a marihuanu fajčia preto, lebo veria, 

že ich to zblíži s Bohom, a cítia sa vďaka tomu spätí s prírodou. 

Rastamani sú ľudia, ktorých životným hudobným štýlom je 

reggae. Sú podobní rastafariánom. Nosia farebné oblečenie, sú 

ovešaní rôznymi drevenými farebnými šperkmi, na hlave nosia 

dredy a podaktorí sú aj vegetariánmi a fajčia marihuanu. Nerobia 

to však preto, že je to ich náboženstvo, ale preto, lebo je to 

jednoducho ich štýl, ktorého sa nechcú vzdať. Sú to v podstate 

také napodobeniny rastafariánov. ■ 

  

Bobové citáty: 
-"Mám len jednu ambíciu. Mám len jednu vec, ktorú na-

ozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vidieť ľudí spoločne 

žiť: čiernych, bielych, Číňanov, každého - to je všetko." 

- "Keď sa budeš smiať, bude sa s tebou smiať celý svet. 

Keď budeš plakať, budeš plakať sám." 

- "Pravda je taká, že každý ti raz ublíži. Musíš jednodu-

cho nájsť ľudí, pre ktorých sa oplatí trpieť." 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď si krásy prírody užívate až príliš, je dosť možné, že sa stratíte, a práve vtedy keď, slnko 

už nevidieť svietiť a vy ledva vidíte pred vlastné nohy sa príroda mení na krvilačnú beštiu 

túžiacu po vašej krvi! Vtedy vám pomôže len táto príručka. V hlavných úlohách uvádzajú: 

Michal Kováč, Andrej Takács, Jozef Bosáčik  

 
nes sa naučíme, ako prežiť v divoči-

ne. Táto príručka bude obsahovať 

veľa užitočných rád, ako založiť 

oheň, postaviť prístrešok, zaobsta-

rať jedlo, vodu a v prvom rade ako 

prežiť. Začnite prístreškom - prístrešok 

vám bude poskytovať: ochranu pred daž-

ďom,  ochranu pred vetrom, ochranu pred 

divokými zvieratami, poskytne vám miesto 

na spanie.  

Dôležitým faktorom pri stavaní prístreš-

ku je miesto. Prístrešok by ste si mali pos-

taviť tam, kde je dostatok dreva a vody. 

Odporúčame postaviť si ho na okraji lesa a 

vyhýbať sa  zvieracím chodníčkom. V prí-

pade, že  uvidíte spadnutý strom, jeden 

koniec oprite o strom alebo o konár a pouk-

ladajte na jeho stranu halúzky. Na poukla-

dané halúzky dajte lístie, mach alebo zem, 

aby sa v úkryte udržalo teplo. Ak  nenájdete 

spadnutý strom, nezúfajte!!! Nájdite dlhšiu 

palicu a tú vložte medzi konáre 2 stromov  

(ak nemáte 2 stromy pri sebe, použite pali-

cu v tvare písmena Y).  

Keď už máte prístrešok hotový, je veľmi 

dôležité založiť si oheň. Ak máte zápalky 

alebo zapaľovač, použite ich; ak nie, tu máte 

návod,  ako založiť oheň v prírode. Budete  

potrebovať dosku, do ktorej budete vŕtať, 

vrták a luk. Vŕtacia doska by mala byť tvrdá 

a nespráchnivená.  Vrták by mal byť z mäk-

šieho dreva (otestujete ho tak, že  doňho 

zaboríte nechty a ostane tam odtlačok), 

ktoré nesmie byt živé ani spráchnivené. Luk 

by mal byt z pevného pružného dreva, 

tetivu  si môžete vyrobiť zo šnúrok od to-

pánok. Vrták ošúpte od kôry a tetivu omo-

tajte na jednu slučku okolo vrtáka. Budete 

potrebovať ešte 1 drievko, s ktorým budete 

tlačiť z vrchu na vrták o dosku. S lukom 

budete pohybovať dopredu a dozadu, až 

vám vznikne priehlbina. Z okraja dosky 

vyrežte úsek do tvaru V. Aby zasahoval do 

priehlbiny, podložte si vŕtaciu dosku neja-

kou doštičkou, na ktorú vám vypadne uhlík 

(žeravý prášok). Začnite znovu vŕtať, kým 

neuvidíte, že vám z výrezu vypadne uhlík. 

Uhlík opatrne preneste do klbka suchej 

trávy s vetvičkami a začnite jemne fúkať na 

uhlík, nech sa viac rozhorí. Keď to začne 

horieť, poukladajte tenké paličky na horiace 

klbko a začnite jemne fúkať... a po chvíli 

budete mat oheň. Oheň neopúšťajte a vyčis-

tite okolie okolo ohňa, aby ste si nepodpálili 

úkryt a les. Oheň udržujte, aby vám nevyha-

sol.  

Voda: ak ste v blízkosti rieky, choďte si 

nabrať vodu, ale musíte si ju prevariť. Pre-

varenie slúži na to, aby ste v nej nemali 

toľko baktérií. Neberte vodu zo stojatej 

vody alebo jazier. Keď bude pršať, spravte 

si lievik z veľkých listov. Ak nemáte ani 

rieku, ani dážď, poslúži vám váš moč. Vy-

močíte sa do fľaše a necháte ju na slnku 

aspoň 1 hodinu, aby ju presvietilo slnko a 

odstránilo škodliviny.  

Jedlo: z tvrdého dreva si spravíte oštep a 

ak máte v blízkosti rieku, zostáva vám už 

len byť presný a uloviť zopár rýb. Musíte 

vedieť, ako ju očistiť od šupín, odrezať im 

plutvy s hlavou a na koniec lahôdka - vybrať 

im vnútornosti. Telo môžete dať do ohňa a 

po 10-15 minútach ho môžete konzumovať.  

Keď máte tieto 4 veci hotové, tak vám 

zostáva už iba cesta domov. Choďte pozdĺž 

rieky a určite nájdete nejaké obydlie. 
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vody alebo jazier. Keď bude pršať, spravte 

si lievik z veľkých listov. Ak nemáte ani 

rieku, ani dážď, poslúži vám váš moč. Vy-

močíte sa do fľaše a necháte ju na slnku 

aspoň 1 hodinu, aby ju presvietilo slnko a 

odstránilo škodliviny.  

Jedlo: z tvrdého dreva si spravíte oštep a 

ak máte v blízkosti rieku, zostáva vám už 

len byť presný a uloviť zopár rýb. Musíte 

vedieť, ako ju očistiť od šupín, odrezať im 

plutvy s hlavou a na koniec lahôdka - vybrať 

im vnútornosti. Telo môžete dať do ohňa a 

po 10-15 minútach ho môžete konzumovať.  

Keď máte tieto 4 veci hotové, tak vám 

zostáva už iba cesta domov. Choďte pozdĺž 

rieky a určite nájdete nejaké obydlie. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako prežiť v divočine   ǀ

Legenda ako prežiť – Bear Grylls. Prednedávnom ho vyhodili, ale dnes je späť na dokumen-

tárnom kanáli Discovery, kde dáva pravidelne rady na to, ako prežiť na najrôznejších mies-

tach sveta. Pôvod hnedej látky na tvári a hlave je neznámy.  

S aktivitou pri zakladaní ohňa v lese to netreba preháňať!  

 Lesná cestička s vyjazdeními koľajami od 

automobilov – dobré znamenie! 
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Zapojte svoju fantáziu, ceruzky, fixky alebo myši a klávesnice a vytvorte nášmu 

školskému časopisu nové logo! 
 

. O čo ide? 

Vytvoríte nové logo, posuniete ho redaktorom, čitatelia 

v ďalšom čísle zahlasujú a v poslednom vydaní 

a pravdepodobne aj v ďalších sa na obálke objaví nové logo SMAJ-

LA, možno aj od vás! 

. Ako na to? 

a) Môžete kresliť na papier, čo asi urobí väčšina. Stačí zo-

brať čistú, bielu A4* (najlepšie výkres). Kreslite na šírku papie-

ra!    

b) Taktiež môžete vytvoriť logo v PC. Jedinou podmienkou je veľ-

kosť od 1300x450px (alebo podobná, napr. 1390x448). Výsledný 

obrázok môže byť ešte väčší, pomer strán musí byť ku 1300x450px 

rovnaký! 

. Ako vytvoriť? 

Základnou podmienkou je, aby logo tvorilo nápis SMAJLO 

alebo Smajlo a nie nejaká postavička, v ktorej očiach sa odráža 

nápis SMAJLO.  Na kreslenie používajte len čierne perá, fixky atď., 

prípadne v odtieňoch šedej, keďže sa časopis tlačí čierno-bielo. 

Snažte sa čo najmenej používať ceruzky, použite radšej perá alebo 

fixky. V digitálnej podobe (PC) vytvárajte logá tak, aby bolo všetko 

jasne vidieť aj v čiernobielej podobe.  

. Čo s hotovým logom?  

Logá na papieroch dávajte pani uč. Pánikovej alebo Mare-

kovi Božíkovi (9.tr.). Podpisujte sa celým menom s ročníkom 

na zadnú stranu. Logá z PC posielajte v prílohe a s menom v texte 

na e-mail : zssmajlo@azet.sk alebo ho prineste do školy na USB 

(pani uč. Pániková).  

To je zatiaľ všetko, posielajte alebo dávajte nám svoje logá, keď 

budú zodpovedať kritériám (budú vyzerať k svetu, budú slušné, 

dobre čitateľné...), budete môcť za ne hlasovať v budúcom čísle.  

Každý môže vytvoriť hneď niekoľko návrhov! 

SÚŤAŽ PRIPRAVIL:  Marek Božík – grafická úprava. 

 

Pri malom počte zaslaných obrázkov alebo pri nedostatočnej kvalite nemusí byť do hlasovania vybraté žiadne logo.  

*Veľkosť papiera A4 sa rovná veľkosti jednej strany veľkého zošita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opýtať sa môžete taktiež redaktorov niektorej z 2 pravidelných rubrík – PC a Hračky & vychytávky. 

Svoje iné otázky námety, dotazy, pripomienky a iné môžete adresovať na zssmajlo@azet.sk, na pani 

uč. Pánikovú alebo na nášho šéfredaktora – Jána Pišného. Všetky predchádzajúce a onedlho aj toto 

farebné číslo nájdete na stránkach našej školy: zsblatne.edupage.org . 
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Kvíz  ǀ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určite ho mnohí z vás poznajú. Princíp je veľmi jednoduchý – Pod čiastočné logo doplňte o akú znač-

ku sa jedná, ako súťažiť sa dozviete na poslednej strane.   
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Meno a priezvisko: 

Trieda:           Dátum: 
AKO SÚŤAŽIŤ? 

Do kolónky pod logá napíšte ich názvy, vystrihnite túto obojstrannú stranu 

a dajte ju buď pani uč. Pánikovej, alebo Marekovi Božíkovi (9. tr.). Nezabudnite 

vypísať údaje hore. Každý žiak môže súťažiť iba 1-krát. Ten, komu sa posledná 

strana neušla, môže na papier s číslami jednotlivých značiek napísať odpovede 

a takisto sa zapojiť do súťaže!(napíšte údaje ako hore [Meno...])  Za každú 

správnu odpoveď dostávate 1 bod; za tú, čo ste nevedeli, sa 1 bod strháva. Za 

čas môžete získať taktiež body. Môžete získať 0,5 boda za každý skorší deň ako 

je priemer (všetkých dátumov). V budúcom čísle si budete môcť pozrieť mená vý-

hercov s najväčším počtom bodov. Zároveň hráte o zaujímavé ceny: 

1.miesto – Sladký výlet do Paríža 

2.miesto – Medové týždne 

3.miesto – Výlet balónom  Kvíz pripravil: Marek Božík 
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