
JOZEF HVORECKÝ

´

RIEŠENIA



2

- 2 - 

 Úloha má množstvo riešení. Sú to osoby, zvieratá a veci – všetky 
podstatné mená predstavujúce konkrétne objekty. Riešením teda nemôžu 
byť slová, ktoré nie sú podstatnými menami ako aj, vŕtať, veselý, ale 
ani abstraktné pojmy a vlastnosti ako hrdinstvo, sýtosť, priehľadnosť 
a podobne. 

 Postupuj podľa kritérií náročnosti premeny, ktoré si si určil v prvej 
úlohe. 

 Cieľom nie je vybrať si jednu z možností, ale odôvodniť jej prednosti 
pred druhou. Hľadaj dôvody, prečo je opačná voľba oveľa zložitejšia 
alebo oveľa jednoduchšia.

 Dôležité je rozlišovať drobné zmeny od 
náročnejších. Drobné zmeny sú zmeny tvaru 
alebo zmena farby. Novorodené meňavce sú malé 
krúžky. Premena na hranatý objekt ako štvorec či 
obdĺžnik je zložitejšia. Ešte zložitejšie je vytvárať 
obrazce s vetvením alebo s dierami, či dokonca 
trojrozmerné objekty. 

• Rozhodni, do ktorého veku by si jednotlivé 
zmeny (zmena tvaru, farby, vetvenie, diery...) 
zaradil, keby si bol rodičom alebo učiteľom 
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meňavca. Čo by si učil jednomesačného a čo ročného meňavca? Ktoré 
iné zmeny by ešte dokázali meňavce spraviť v danom veku? Maj na 
pamäti, že jednoročný meňavec už niečo vie, a tak by mohol zvládnuť 
viac.

 Človek sa na meňavca zmení najľahšie tak, že sa zaokrúhli.

 Bábätká dávajú svoje želania najavo najčastejšie tak, že sa smejú alebo 
plačú. Na dohovorenie nepotrebujú slová.
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S T Ĺ P Opora
T Ŕ Ň Pichliač

S K R Č Zmačkaj!
Č L N Plavidlo

S P L N Fáza Mesiaca
K R B Otvorené ohnisko 

S R S Ť Ochlpenie zvierat
K R T Podzemné zviera

S M R Ť Koniec života
V V K Šelma

K R V Telesná tekutina
V R Z G Zvuk pri otváraní dverí
T Ĺ K Hlupák

H R B Typický znak ťavy
K R S T Kresťanský obrad

3 Zoznámenie
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 Slovenčina má asi dvesto slov bez samohlások. Tu sú niektoré neuvedené 
v knihe: drž, krb, krk, plch, plsť, plť, prs, šmrnc, vrh, zdrž, zhrň. Je ich 
však veľa aj medzi citoslovcami: štrng-brng, cŕŕn, pŕŕ, hŕŕ atď. 

 Úlohu „samohlások“ vykonávajú l a r, ako aj ich podoby s dĺžňom ĺ a ŕ.

 Každá slabika obsahuje buď samohlásku alebo „slabikotvornú“ 
spoluhlásku l, r. Pri samohláskach prúd vzduchu vychádzajúci z pľúc 
nenaráža na prekážky (zuby, jazyk, pery...). Podobne sa správa prúd 
vzduchu aj pri hláskach l a r. Pri hláske r treba jazyk priblížiť k hornému 
podnebiu, preto s ňou majú deti a niektorí dospelí problém. 

 Podstatných mien je viac. Časovaním spravidla pribúdajú samohlásky 
alebo skupiny hlások (drží, držíme, držali, ...). Výnimkou je rozkazovací 
spôsob, keď sloveso môže samohlásku stratiť: mlč, skrč, štvrť... 

 Podstatných mien ženského a mužského rodu je zhruba rovnako. 
Dôležité je, aby sa nekončili samohláskou. 

 Úder tehlou by ma buď omráčil alebo tak bolel, že by som sa o žiadneho 
meňavca nezaujímal. 

 Zelenú myš v tráve ťažšie vidieť ako oranžovú. 

 V texte sa uvádza ešte keksík, fľaša od kofoly, mydlo, volant, udica, 
nožnice, lúčna kobylka, motúz, krajčírsky meter, stolná lampa a basová 
gitara. Ale môžeš k nim pridať aj ďalšie predmety zhruba rovnakej 
veľkosti.

 Dobrým riešením je také, na ktorom sa nakreslené myši čo najmenej 
podobajú na skutočné. Môžu mať na sebe farebné vzory. Medzi vtákmi 
sú najfarebnejšie papagáje a kolibríky, v mori zasa koralové rybky. Nájdi 
ich na internete a inšpiruj sa nimi.

• Najjednoduchšie je vybrať tú, ktorej farby sú najživšie, teda kontrastné 
s takmer každým pozadím.

 Améb sa mohol zmeniť na horiacu prskavku, kobru, horúci langoš – na 
čokoľvek, čo vyzerá nebezpečne a hrozivo. 

 Zlým riešením by bolo zamknúť Améba do škatule bez otvorov. Améb 
by sa isto nechcel priateliť s niekým, u koho sa cíti ako väzeň. Oveľa 
rozumnejšie je prichystať preňho tichý väčší priestor („hniezdo“), kde 
bude môcť pokojne spať a meniť sa aj podľa toho, čo sa mu bude snívať. 
(Niektoré meňavce sú námesačné, a preto sa menia aj počas spánku.)
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 Opačne postavený snehuliak je nestabilný a ľahko spadne. Takej práce je 
škoda.

• Z obráteného stola a zopár diek sa dá vybudovať jednoduchý bunker. 
Máš aj iný nápad?

• Televízor obrazovkou k stene sa dá využiť napríklad ako vešiak na 
odkladanie oblečenia cez noc. Máš aj ďalšie nápady?

• Keby som sa potreboval skryť, postavím sa pred lampu. Pretože 
budem v tme, nikto ma nebude vidieť.

 Aby som nezahynul od hladu, mal by som poznať slová týkajúce sa 
jedenia a pitia Treba sa vedieť spýtať na cestu – a poznať aj miestne 
názvy významných obcí a miest regiónu. Užitočné sú aj číslovky.

 Aké chyby, nad ktorými sa dnes smeješ, si spravil? Poraď ostatným,  
ako sa im vyhnúť.

 Než sa vydáš na cestu, rodičom, známym alebo kamarátom oznám 
hlavný cieľ svojej cesty a predpokladaný smer. 

 Mal by si poznať aspoň tie, ktoré sa v našich horách vyskytujú 
najčastejšie. Z ihličnatých je to smrek, borovica a jedľa, z listnatých buk, 
dub, javor, lipa a breza.

 Z rastlín sú to jahody, maliny a černice. Zrelých môžeš zjesť koľko chceš. 
Jesť sa dá kyslička, šťavel, ďatelina a ďalšie, ale iba v malých množstvách 
na zahnanie hladu. Z húb by si mal poznať aspoň hríby, kuriatka 
a kozáky. V prípade núdze ich môžeš jesť aj surové. Znalosť húb a rastlín 
ti môže zachrániť život.

 Okrem zdomácnených vtákov (sliepka, kačka, moriak, hus, holub, ...) 
a ich divo žijúcich príbuzných určite poznáš aj vrany, straky, sýkorky, 
drozdy a ďalšie.
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 Najčastejšími spôsobmi lovu divej zveri bez pušky sú siete a oká. 
Pomerne ľahko sa chytajú ryby v menších riekach. 

 Mená miest, obcí, riek a zemepisných objektov sa vyvíjali po stáročia. 
Dnes často ani domáci nepoznajú ich pôvod a na jeho vysvetlenie 
vymýšľajú povesti. Skús vymyslieť jednu o Revúcej a jednu o miestach 
v blízkosti svojho bydliska.

• Riešenie ponechám na tvoju fantáziu.

• Vymysli, čo je dudinca, ako vyzerá, na čo sa používa, kto ju vyrába 
(alebo pestuje) a ako.

 Všetci sa meníme. Pozri si svoje staršie fotografie. 

 Možností je veľa: v susedstve zbúrali starý dom alebo postavili nový, 
v záhrade rozkvitli kvety, prudký dážď zaniesol cestu pieskom... Vymenuj 
čo najviac zmien, ktoré sa uskutočnili počas minulého roka.

 Prezlečenie do maškarného kostýmu naozaj pripomína správanie 
meňavca – rovnaká bytosť s odlišným vzhľadom. Hlavný rozdiel je 
v tom, že meňavce sa dokážu meniť okamžite, ty sa musíš prezliecť – 
a pod oblečením ostaneš rovnaký.

 Meňavce vždy jedia iba to, čo jedia tí, na ktorých sa premenili. Keď 
sú levmi, nejedia hlávkový šalát, ale mäso. Keď sú jeleňmi, ani im 
nenapadne jesť šunku. A keď sa zmenia na dom, nejedia vôbec.

• Z Amébovho súčasného vzhľadu je jasné, že je živočích. Nevedno, či 
je mäsožravec alebo bylinožravec. Priprav mu preto obloženú misu, na 
ktorej bude zo všetkého trochu. Aspoň zistíš, čo mu chutí.

 Došlo k Veľkému tresku – vzniku Vesmíru.
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 Porovnaj obrázky z včerajšieho večera a dnešného rána. Améb nemá pár 
na včerajšom obrázku.

 Aby hra bola férová, úpravy robte tak, aby bolo jasné, že ide o zmenu. 
Neposuňte vázu o 10 cm, ale aspoň o pol metra, najlepšie na opačný 
koniec miestnosti. 

• Ak sa dohodnete, že zmien bude viac ako jedna, nemalo by ich byť 
viac než tri. Jednak preto, aby ste vždy neprehádzali celá miestnosť, 
jednak preto, lebo v stupňujúcom sa chaose by bolo čoraz ťažšie 
zistiť, ktorá zmena je účelná a ktorá vznikla len s cieľom nastoliť 
predchádzajúci poriadok.

 Najlepšie je, ak sa Améb zmení na domáceho miláčika podobného 
niektorému domácemu zvieraťu. Pre ne sa vždy doma niečo nájde.

• Niektoré živočíchy, najmä vtáky, migrujú do krajín s dostatkom 
potravy, iné sa uložia na zimný spánok. Ostatné vyhľadávajú zdroje 
potravy pod snehom a v blízkosti ľudských obydlí. Tým treba 
pomáhať prikrmovaním. 
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 Guinessova kniha rekordov obsahuje záznamy zaujímavých ľudských 
výkonov. Pretože jej snahou je zachytiť aktuálny stav, vychádza 
každoročne. Jej prednosťou je to, že sa tam môže dostať každý, kto 
dokáže niečo mimoriadne. 

• V žiackej knihe sú iba tvoje výkony. A nie iba tie najlepšie.

 Dnes existuje veľa tradičných aj moderných metód zaznamenávania. 
Medzi tradičné patria napríklad denníky, medzi modernými sú 
najpopulárnejšie elektronické médiá. Aby boli zápisy prehľadné, 
zaznamenávaj si iba tie mimoriadne. 

 Najľahšie sa počíta počet mesiacov. 

• Rok má päťdesiatdva týždňov plus jeden deň v bežnom a dva dni 
v priestupnom roku. Zhruba každých šesť rokov ti pribudne ďalší 
týždeň. Zrýchliť výpočet môžeš tým, že vypočítaš, koľko máš dní 
a výsledok delíš siedmimi. 

• Vypočítať počet dní nie je ťažké, hoci rok ich má 365 alebo 366. 
Zem však obehne Slnko za 365 a štvrť dňa, takže v deň tvojich 
narodenín bol počet dní, ktoré si prežil, presne daný počtom rokov 
vynásobeným číslom 365,25. Potom musíš ešte pripočítať počet dní 
v jednotlivých mesiacoch až do dneška. 

• Spraviť výpočet na kalkulačke je hračka. Celkom presný odhad spravíš 
„z hlavy“ takto. Počet rokov vynásobíš 300 – teda tromi a pridáš dve 
nuly. Ak máš 12 rokov, 3 x 12 je 36, prvý odhad je 3600. Šesťdesiat 
dní je pätina roka, takže odhad musíme o pätinu zvýšiť. Nezabúdaj, 
že odhadujeme –ľahšie ako z 3600 sa pätina počíta z 3500, ktoré 
je deliteľné piatimi (vyjde 700). Zatiaľ vyšlo 4200. Výsledok trochu 
zvýšme, lebo sme uvažovali o päť alebo šesť dní kratšom roku. V deň 
dvanástych narodenín máš odhadom 4300 až 4400 dní. Čo vraví 
kalkulačka? 12 x 365,25 = 4383. 

1

2

3

7 Z kase clovekom



2

- 9 - 

 Celkom dobrý odhad je každý, ktorý nás privedie k výsledku nelíšiacemu 
sa o viac ako 10 %. Napríklad odhad 4300 až 4400 sa v najhoršom 
prípade líši od presného výsledku o 83 dní, teda asi 2 %. To je veľmi 
dobrý odhad. (Už aj odhad 4200 dní bol dobrý.)

• Určite vieš dosť presne odhadnúť, koľko má tvoja škola tried. V jednej 
triede je spravidla 20 až 25 žiakov. Povedzme, že sa domnievaš, že 
máte 17 tried zhruba s 22 žiakmi v triede. Aby sa ti ľahšie násobilo, 
jedno číslo zväčši a druhé zmenši tak, aby si dostal „rozumné čísla“, 
teda také, s ktorými sa ľahko pracuje. Vhodné sú 16 a 25. Prečo? Lebo 
25 je štvrtina zo sto a 16 je deliteľné štyrmi. Čo sú to za bláznovstvá? 
Predsa pridáme dve nuly k 16 a dostaneme 1600. To číslo vydelíme 
štyrmi a dostaneme 400. Ty sa môžeš ísť spýtať pána riaditeľa,  
koľko má škola naozaj žiakov. Ja dokážem povedať len toľko,  
že 16 x 22 = 352. Trochu som sa sekol, ale nie o veľa – rozdiel je 11 %.

• Samozrejme, v Bratislave, lebo má oveľa viac obyvateľov.

• V Bratislave je viac lekárov nielen preto, že má viac obyvateľov, ale 
aj preto, lebo je v nej niekoľko väčších nemocníc určených pre celé 
Slovensko. Takže kým pomer počtov žiakov základných škôl zhruba 
zodpovedá veľkosti miest, pri pomeroch počtov lekárov to neplatí.

• Každé auto má majiteľa, takže v dome určite býva 20 ľudí.  
Na Slovensku pripadá jedno auto na 1,8 obyvateľa. (Tento údaj som 
našiel na internete a sú v ňom započítaní aj tí, ktorí auto nemajú). 
Takže počet obyvateľov sa dá odhadnúť na 36. Maximálny odhad 
môžeme trochu prehnať, ale sotva to bude viac ako 50. V dome býva 
najmenej dvadsať ľudí, ale nie viac ako päťdesiat.

• Nestačí počet okien v tvojej triede vynásobiť počtom tried. Uvedom 
si, že škola má aj riaditeľňu, zborovňu, kabinety, laboratóriá, 
telocvičňu a možno aj ďalšie miestnosti. Bude ich menej ako tried. 
Povedzme štvrtina až polovica. Až z tohto čísla rátaj počet okien. 
(Potom obíď školu a zisti, nakoľko presne si odhadoval.)

• Počet žiackych knižiek je obyčajne zhodný s počtom žiakov.  
Niektoré školy však nepoužívajú žiacke knižky napríklad v prvej 
triede. Potom musíš výpočet primerane upraviť. Kým prváci mávajú 
tri-štyri učebnice, deviataci asi desať. Priemer je teda šesť až sedem.  
Pri odhadovaní ti stačí počítať s priemerom
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 Čím sú časové intervaly dlhšie, tým menej potrebujeme rozlíšiť drobné 
úseky. V tomto prípade je tisíc rokov drobný úsek, hoci z pohľadu nášho 
života je obrovský. Nevraviac o tom, že presný dátum Veľkého tresku 
nepoznáme. Takže číslo tristotisíc má predovšetkým orientačnú hodnotu.

 Tisíc rokov hore-dolu. Atóm vzniká do veľkej miery náhodne, 
pričom prvé atómy sa v nestabilnom prostredí (po náraze častíc) opäť 
rozpadali. Takže sa nikdy nebude dať povedať, kedy vznikol prvý. Je 
pravdepodobné, že vzniku prvých stabilných atómov predchádzalo 
obdobie „rovnováhy“, počas ktorého sa rozpadlo približne toľko atómov, 
koľko ich vzniklo. Odhad s presnosťou na tisíc rokov je dobrý, keďže 
tisíc rokov predstavuje iba 0,33 % sledovanej doby. Ešte aj desaťtisíc 
rokov hore-dolu by znamenalo odchýlku iba o 3 %.

 Vedci usilovne pracujú na tom, aby zistili, ako to vlastne je. V prospech 
„zložených“ častíc hovorí skutočnosť, že každý výskum v minulosti 
časom skončil nájdením ešte menších komponentov. Opačné tvrdenie 
zasa vychádza z presvedčenia, že „raz sa to musí skončiť“. 

• Pri hľadaní podkladov pre stanoviská vám môže pomôcť internet. 
Nájdete tam najmä fakty a len zriedkavo natrafíte na hypotézy ako 
„takto by to mohlo byť, ale nevieme to presne“. Je teda nevyhnutné 
zapojiť aj fantáziu. 

 Každý materiál sa dá roztaviť, je to iba otázka teploty.  
Vo vnútri Slnka je dvanásť miliónov stupňov, tam by  
sa roztopilo úplne všetko vrátane volfrámu, kovu  
s teplotou topenia „iba“ 3410°C. 

• Železo sa topí pri 1539°C.
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 Samohlásky sa v slovách vyskytujú oveľa častejšie ako spoluhlásky. 
Najčastejšími samohláskami sú A, E a O, spoluhláskami S, T, N a R  
(v uvedenom poradí). 

• Víťazia pochopiteľne samohlásky A, E a O, na konci tabuľky sú F, G, 
Q , W a X.

 Nie je ich veľa. Často majú spoločný slovný základ s tými, ktoré sú 
v poviedke: neqalita, rozqet, priqitnúť, qasinky alebo vznikli z cudzích 
slov ako seqoja. Ďalšie sa dajú nájsť v zemepisných názvoch, hlavne 
španielskeho pôvodu: Equador, Aconcaqua, Querétaro, atď.

 Tu je jedna: Keď chceš mať qalitnú šqareninu, pridaj do nej ošqarky, nie 
qasnice. Ale ty určite vymyslíš lepšiu.

 Veľa kopcov a pohorí na Slovensku je sopečného pôvodu. Najznámejšie 
sú Štiavnické vrchy a Vihorlat. Najbližšie aktívne sopky sú na juhu 
Talianska: Stromboli a Etna. 

• Veľa ľudí už bolo na sopke, či už v Taliansku alebo aj niekde ďalej 
– v Indonézii, Japonsku, v centrálnej Afrike, na tichomorských 
ostrovoch, na Islande. Sopky sú dokonca aj v Antarktíde, uprostred 
večného ľadu.

 Sopečná pôda je veľmi úrodná. Ak sopka nie je príliš aktívna, ľudia 
neváhajú žiť na jej svahu, lebo majú zaistenú obživu.

 Možností je veľa: rozpadu bráni pevná zemská kôra, gravitácia alebo 
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fakt, že nikdy nevybuchnú všetky sopky naraz...

• Sopky sú vlastne „ventily“ vďaka ktorým uniká teplo spod zemskej 
kôry. Tak, ako pokrievka na hrnci poskakuje, keď polievka vrie, 
poskakuje aj zem pri zemetrasení. Nadbytočné teplo si nakoniec 
prerazí cestu nahor (polievka vykypí, láva sa vyleje), ale tým sa tlak 
uvoľní a zasa je chvíľu pokoj.

 Jedovaté plyny ohrozujú život iba v tesnej blízkosti sopky. Po rozptýlení 
reagujú s inými plynmi v ovzduší a ich účinok sa neutralizuje.

 Vo fumarolách, ktorými unikajú sopečné plyny, dokážu žiť niektoré 
druhy mikroorganizmov. Aj v ich okolí je aktívny život vďaka vyššej 
teplote vody, ktorú horúce plyny zohrievajú. 

 Tektonické platne pokrývajú celú našu planétu. Tesne k sebe priliehajú 
alebo sa prekrývajú. Na rozhraniach je sopečná a seizmická činnosť 
najaktívnejšia. Talianske sopky sa nachádzajú nad hranicou medzi 
európskou a africkou platňou. Výsledkom sopečnej činnosti sú aj ostrovy, 
na ktorých sa nachádzajú. 

 Existencia tektonických platní vysvetľuje napríklad rozdiel medzi 
živočíšstvom Severnej a Južnej Ameriky. Tektonické platne, na ktorých 
sa nachádzajú, sa spojili iba pred dvomi miliónmi rokov, takže živočíchy 
sa ešte nestihli „dostatočne premiešať“. Príroda Severnej Ameriky sa 
oveľa viac podobá európskej, lebo tieto dva kontinenty boli veľmi dlho 
spojené.
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 Výšková choroba sa prejavuje bolesťami hlavy, ťažkosťami pri dýchaní, 
prípadne aj vracaním.

 Problémy s dýchaním môže mať každý, kto má problémy so srdcom  
a/alebo pľúcami.

 Pri rozdieloch desiatok a stoviek výškových metrov je rozdiel v tlaku 
vzduchu nepatrný. Dá sa však zmerať pomocou citlivých prístrojov.  
Pre náš život sú významnejšie zmeny tlaku vzduchu spôsobené tlakovou 
výšou alebo nížou. 

 Najznámejším – a prvým, kto začal robiť tieto výstupy v Himalájach – 
bol Talian Reinhold Messner. Medzi Slovákmi boli bez kyslíka prvými 
na Mount Evereste Zoltán Demján a Jozef Psotka.

 Lietadlo je vzduchotesne uzatvorené. Aby cestujúci nevydýchali všetok 
kyslík, ventilačný systém zabezpečuje cirkulovanie vzduchu. Keby 
došlo k porušeniu tesnenia, každému cestujúcemu sa objaví nad hlavou 
kyslíková maska. Lietadlo musí rýchlo klesnúť do výšky pod tritisíc 
metrov a potom pristáť na najbližšom letisku.
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 Sotva sa môžeme otráviť tým, čo produkuje náš organizmus. 

• V prostredí, kde je priveľa oxidu uhličitého a nedostatok kyslíka sa 
neotrávime, ale zadusíme. (Mŕtvemu je to jedno, ale príčina je iná.) 
Nebezpečný je tým, že v priestoroch, kde nie je vetranie, sa hromadí. 

• Vetranie zaisťuje prísun kyslíka, takže vo vetranej spálni sa lepšie spí.

 Vďaka rastlinám a stromom. Tie pri fotosyntéze menia oxid uhličitý 
na škroby a cukry a uvoľňujú kyslík. Vďaka fotosyntéze je v lese lepší 
vzduch, a preto treba v mestách vysádzať, obnovovať a chrániť parky.

 Uhlík prijímame prakticky v každej strave. Do rastlín sa dostáva počas 
fotosyntézy, do zvierat cez potravu – u bylinožravých priamo z rastlín, 
u mäsožravých z mäsa ich koristi.

 Áno. Úbytok je však nepatrný.

 Guľôčky sa správajú ako atómy hélia na Slnku. Ťažšie klesajú a pritom 
vytláčajú ľahšie smerom nahor.

• Zlato patrí medzi najťažšie kovy. Čiastočky zlata sú ťažšie ako zrnká 
piesku, počas miešania a trasenia klesajú na dno. Piesok je však drsný 
a postup by bol veľmi pomalý. Voda znižuje trenie, a tým urýchľuje 
prepad zlata na dno. 

• Pokiaľ by bolo výrazný rozdiel medzi hmotnosťou hrachu a šošovice, 
tak áno.
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 Améb počítal takto: Dva atómy deutéria majú dva protóny a dva 
neutróny. Presne toľko ich má aj atóm hélia, takže k žiadnej zmene 
vlastne nedošlo. Nie je to celkom pravda. Na udržanie štyroch častíc 
v atóme hélia stačí menšia sila ako na udržanie dvoch atómov deutéria. 
„Nadbytok sily“ sa vyžiari ako energia, ktorou nás Slnko hreje. Táto 
energia zároveň „roztláča“ Slnko, aby sa ešte viac nezmrštilo pod 
vplyvom gravitácie. Fúzia vodíka na hélium v jeho strede Slnko 
„roztláča“ na všetky strany, gravitácia ho stláča. Vďaka rovnováhe týchto 
dvoch síl si Slnko udržuje guľový tvar.

 Protón a neutrón majú zhruba rovnakú hmotnosť. Teda nielen atóm 
vodíka, ale ani atóm deutéria či trícia nemôžu mať hmotnosť atómu 
hélia. Kým predchádzajúce jadrá majú hmotnosť 1, 2, resp. 3, hélium  
ju má 4.

• Kyslík sa v prírode vyskytuje v molekulách, ktoré obsahujú dva atómy. 
Molekula oxidu uhličitého obsahuje dva atómy kyslíka a jeden atóm 
uhlíka. Je teda ťažšia ako molekula kyslíka.

 Už z predchádzajúcich úloh je zrejmé, že pri povrchu Slnka je vyšší 
podiel vodíka, v strede zasa hélia. Slnko obsahuje malé množstvá 
všetkých prvkov. Pretože vodík a hélium sú najľahšie, je jasné, že smerom 
dovnútra ich bude viac (aj keď stále iba stopové množstvá).

• Jadro Zeme obsahuje železo a nikel. Tieto dva prvky sa tam počas 
formovania našej planéty „prepadávali“. Erupcie sopiek ich vynášajú 
na povrch – preto je najviac rudných baní v sopečných pohoriach ako 
Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Slovenské rudohorie atď.

• Platí. Gravitácia funguje v celom vesmíre rovnako.
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• Mohli by sme povedať, že Slnko svieti silnejšie o jednu 
desaťmiliardtinu. Lenže to je taký nepatrný nárast, že jeho efekt 
napríklad na opálenie je zanedbateľný. Kto si všimne, že si o jednu 
desaťmiliardtinu opálenejší?

• Rovník meria 40 000 km, teda 40 000 000 metrov. Jedna 
desaťmiliardtina je 0, 004 m, čiže 4 milimetre. 

• Ak máš 12 rokov, prežil si 4383 dní. Každý z nich má 86 400 sekúnd, 
spolu 378 691 200 sekúnd. Jedna desaťmiliardtina tvojho života 
predstavuje asi 0,04 sekundy. Čítanie otázky ti určite trvalo dlhšie. (To 
platí pre každého, aj pre toho, kto sa dožije sto dvadsať rokov. Jeho 
desaťmiliardtina trvá síce desaťkrát dlhšie, ale stále iba 0,4 s.)

• Áno. Desaťmiliardtina dlhšieho života predstavuje dlhšiu dobu.

 Áno existuje. Slnko sa pohybuje po elipse. Kružnica vo vzdialenosti 
150 000 000 km ju pretína.

• Ako vidieť na obrázku, priesečníky sú dva. Takže presne dvakrát do 
roka je Zem vzdialená od Slnka 150 miliónov kilometrov.

 Sto miliónov kilometrov je pri vzdialenosti štyri svetelné roky naozaj 
zanedbateľnou vzdialenosťou. Túto vzdialenosť uletí za päť a pol minúty.

• Krajné body na dráhe Zeme okolo Slnka sú vzdialené tristo miliónov 
kilometrov, svetlo ich preletí za vyše šestnásť a pol minúty. Keď 
hovoríme o vzdialenosti k Proxima Centauri, pochopiteľne nemá 
zmysel brať túto štvrťhodinu do úvahy.

• Nie, neexistuje. Nielenže Zem sa pohybuje okolo Slnka, ale aj Slnečná 
sústava sa pohybuje okolo stredu Galaxie. Zložitý pohyb, ktorý tým 
vzniká, znemožňuje zachovanie konštantnej vzdialenosti od niektorej 
hviezdy. (Behom tisícročí sa dokonca menia aj súhvezdia, lebo sa na 
hviezdy dívame „z inej strany“.)

• Správnym riešením je ktorékoľvek číslo z intervalu 37 842 821 890 324 
až 37 843 021 890 324. Spolu ich je ich 200 000 001. 

 (*Doplňujúca otázka: Prečo je na konci jednotka?)
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• Najväčší počet núl má 37 843 000 000 000.

 Výbuch Slnka nemáme šancu prežiť. Ešte pred ním dôjde k jeho expanzii 
až za dráhu Marsu, takže spáli všetko vo svojom okolí. K tomu však 
dôjde až o päť miliónov rokov.

 Nie. Proces fúzie prebieha v rovnováhe, ktorá sa nedá prerušiť inak 
ako kolapsom celého systému. Po piatich minútach by sa jednoducho 
nemohol reštartovať.

• Nie. Nielen preto, lebo takéto prerušenie je nemožné, ale aj preto, že 
by nastal nepredstaviteľný chaos. 

 Čoraz viac údajov, ktoré si predtým ľudia museli pamätať, si teraz za 
nás pamätajú rôzne prístroje. Predtým sme ich nosili v hlave alebo 
v zápisníkoch, teraz veľa potrebných informácií poskytne inteligentný 
telefón.

• Telefón obsahuje telefónne čísla priateľov a známych, GPS nám 
prezradí adresu a ukáže cestu, vyhľadávače umožňujú nájsť dôležité 
informácie, kalkulačka uľahčuje výpočty atď.

• Mikroskopy pomohli ľudstvu uvidieť prvé mikroorganizmy, vďaka 
hvezdárskym ďalekohľadom vidíme ďaleko do vesmíru. Živé kamery 
nám dovoľujú prostredníctvom internetu pozorovať práve prebiehajúce 
deje v cudzích mestách či správanie zvierat v prírode. Iné prístroje 
poskytujú pohľad do ľudského tela, dokonca aj počas operácií. 

• Najčastejšie sa to môže stať, keď nemáš pri sebe mobilný telefón 
pri náhlych zmenách počasia alebo zlyhaniach dopravy. Zišla by 
sa ti niečia pomoc. Vtedy je najlepšie obrátiť sa ľudí okolo, aby ti 
pomohli pri riešení situácie. Aby ti naozaj dokázali pomôcť, mal by 
si naspamäť poznať telefónne čísla svojich rodičov, starých rodičov 
a kamarátov. Zapamätať si päť až osem čísel nie je ťažké a v kritickej 
situácii by sa ti to mohlo hodiť.
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• Dôležité je nebáť sa hovoriť s neznámymi ľuďmi a požiadať ich 
o pomoc. V ťažkej situácii si ľudia pomáhajú – a to oveľa častejšie 
a účinnejšie, než by si si myslel. 

 V horách je dobrou stratégiou ísť dolu kopcom. Keď prídeš k rieke, 
pridŕžaj sa jej. Dovedie ťa k obydliam. V rovinatom teréne je zasa 
užitočné nájsť vyvýšeninu alebo strom. Z vyššieho miesta sa ľahšie pátra 
po znakoch civilizácie. Zapamätaj si cieľ, urči si smer podľa znakov 
v teréne a vydaj sa k nemu.

 Existujú. Hlavne mimo obcí a v kopcovitom teréne.

 Nauč sa čítať z mapy. Jej najväčšou výhodou je jej rozmer – uvidíš na nej 
naraz oveľa viac ako na obrazovke mobilu. 

• Nie, veľké rozsiahle územia bez GPS signálu neexistujú. Pokrýva celú 
zemeguľu. Pretože GPS signál prichádza z družíc, potrebuješ mať nad 
sebou oblohu. V budovách (hlavne železných a železobetónových) 
GPS nefunguje.

 Nástroj je jednoduchá pomôcka, ktorou si ľudia uľahčujú vykonanie 
niektorej činnosti – nôž, lopata, stetoskop. Prístroj je zložitejšie technické 
zariadenie, ktoré pri svojej činnosti využíva nejaký chemický alebo 
fyzikálny dej – chladnička, ďalekohľad, čerpadlo, kompas. Niektoré 
prístroje sú schopné po zapnutí pracovať aj bez obsluhy. Pojem 
zariadenie môže niekedy znamenať jeden (prí)stroj, napríklad výťah, 
ale aj účelovo zostavenú skupinu prístrojov – zdvíhacie zariadenie, 
signalizačné zariadenie, vstupné zariadenie počítača. Kým nástroje sú 
bez človeka mŕtve predmety, prístroje a zariadenia dokážu pracovať 
samostatne a niekedy veľmi komplikovaným spôsobom, napr. zelená vlna 
na skupine mestských križovatiek.
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 Neviem, ktoré jedlo si vymyslel, ale iste to bude niečo veľmi jednoduché 
a zrejme studené. Pozor! Musíš ho buď vypiť alebo zjesť rukami, lebo aj 
lyžica je nástroj. 

 Vegetariáni používajú rovnaké prístroje, nástroje a zariadenia. Ich strava 
sa líši vlastne iba tým, že nejedia mäso. Vegáni sú im podobní, ale 
nejedia žiadne živočíšne produkty. Tí, čo sa stravujú raw, jedia len surovú 
stravu, takže sa zaobídu bez sporáka, mikrovlnky a ostatných zariadení 
potrebných na ohrievanie stravy.

 Budeš musieť ísť peši. Pred cestou je dôležité zistiť, ktorým smerom sa 
obec nachádza, cez ktoré obce budeš musieť ísť – a v nich sa pýtať na 
pokračovanie cesty. Ideálne pre našu úlohu by bolo, keby po ceste neboli 
žiadne označenia na rázcestiach. Lenže tie sú v 21. storočí už skoro 
všade. Dokonca aj v horách sú turistické značky.

 Vodu drží v nádobe odstredivá sila. Aby si mohol otáčať nádobu 
dostatočne rýchlo, potrebuješ ju držať za ucho – preto potrebuješ vedro 
alebo krhlu. Na začiatku otáčaj nádobu len pod úrovňou pásu. Keď 
dosiahneš vyššiu rýchlosť, môžeš ju zdvihnúť aj vyššie. Opačne postupuj 
pri zastavovaní – inak hrozí, že sa obleješ.

• Pohyb Zeme okolo Slnka vyrovnáva jeho príťažlivosť. Keby Zem 
zrýchlila, vzdialila by sa od Slnka – presunula by sa na vzdialenejšiu 
obežnú dráhu. Pri veľmi veľkom zrýchlení by mohla aj uletieť zo 
slnečnej sústavy. (Ani jedna z týchto možností by nebola pre ľudstvo 
príjemná.)

 Občas je zatmenie Slnka, občas zatmenie Mesiaca. V prvom prípade 
sa Mesiac dostane medzi Zem a Slnko, v druhom Zem medzi 
Slnko a Mesiac. Obidva javy sa opakujú pravidelne, čo ukazuje, 
že ich vzájomný pohyb nie je náhodný. Opakovateľnosť sa dá 
najjednoduchšie vysvetliť cyklickým pohybom po kruhu alebo elipse.
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• Kladný a záporný náboj sa priťahujú. Rýchly pohyb pôsobí odstredivo 
a bráni tomu, aby elektrón dopadol na jadro. Obeh je výsledkom 
skladania týchto dvoch protichodných síl.

 Keby sa elektrón nepohyboval dostatočne rýchlo, dopadol by na jadro.

• Zrýchlenie pohybu môže spôsobiť vzdialenie elektrónu od jadra, 
dokonca jeho vytrhnutie z atómu.

• Rýchlosť elektrónov musíme zvýšiť – musíme im dodať energiu.

 Rôzne spôsoby výroby elektrického prúdu sa líšia spôsobom, akým 
elektróny dostanú dostatočný impulz na to, aby opustili svoje jadrá. 
Najčastejšie to robíme prostredníctvom rotujúceho (obrovského 
a výkonného) magnetu. Vo väčšine elektrární (v tepelných, vodných, 
veterných, atómových atď.) sa vyrobená energia využíva na pohyb týchto 
rotorov. Solárne články sú jediným rozšírenejším spôsobom, ktorý 
využíva iný princíp – slnečné žiarenie.

 Na jednom konci batérie treba nahromadiť elektróny, na druhom vyvolať 
ich nedostatok. Po napojení na elektrický prístroj bude prúd plynúť 
dovtedy, kým sa rozdiel nevyrovná. 

 Teoreticky áno. Vychýlenie však možno dosiahnuť iba obrovskou silou, 
napríklad nárazom iného vesmírneho telesa.

 Daj na glóbus kúsok farebného papiera na miesto, kde je Slovensko. 
Zatoč glóbusom a dívaj sa naň zospodu. Akokoľvek dlho sa bude glóbus 
otáčať, papierik neuvidíš. Trpaslík, ktorý by stál na danom mieste na 
glóbuse, by nevidel teba. Zem zakrýva časť priestoru „pod guľou“. 
Vidíme iba toľko, koľko nám dovoľuje horizont.

 Slnko sa pohybuje blízko rovníka – časť roka (v lete) mierne nad ním, 
zvyšok roka mierne pod ním. Človek, ktorý sa nachádza dostatočne 
ďaleko od rovníka, ho vidí na poludnie iba na juhu alebo iba na severe. 
Ľudia žijúci blízko rovníka ho majú časť roka na juhu a časť na severe.
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 Ak pôjdeš na juh, Polárka bude nižšie. Ak pôjdeš na sever, bude vyššie. 
Túto skutočnosť ešte donedávna využívali námorníci pri zisťovaní svojej 
polohy na šírom mori – dnes im pomáha GPS.

• Výška Polárky na oblohe sa rovná zemepisnej šírke miesta na ktorom 
sa nachádzaš. Tebe vyjde len približná zhoda, lebo nemáš presné 
prístroje. Námorníci používali sextant. Okrem uhlomera mal aj 
ďalekohľad, ktorým určili presnú polohu horizontu. Svoju zemepisnú 
šírku teda určovali ako „výšku Polárky nad horizontom“. 

 Hladina vody je vodorovná iba lokálne. Vodu pridržiava zemská 
príťažlivosť, v skutočnosti je povrch morí a oceánov zaoblený. Zaoblenie 
pozorovať najľahšie na horizonte pri mori – na približujúcej sa lodi 
postupne vidíme nižšie a nižšie časti. A naopak, pevninu vidí najskôr 
námorník, ktorý stojí najvyššie. Preto stáli lodní pozorovatelia v košoch 
na stožiari.

 V deň jarnej rovnodennosti Slnko vychádza presne na východe a zapadá 
presne na západe. Potom až do slnovratu vychádza aj zapadá stále 
severnejšie. Preto skoro ráno a neskoro večer osvieti aj ich severnú stranu. 
Toto trvá až do jesennej rovnodennosti. 

 (*Doplňujúca otázka: Prečo potom už nie?)

 Nie, neplatí. Jadro vodíka má jeden protón a žiaden neutrón. Jeden 
neutrón má deutérium, dva trícium.

 Áno, platí. Hélium má dva protóny a dva neutróny.

 Uvažované jazyky patria do skupiny, ktorú označujeme ako 
indoeurópsku. Majú spoločné korene, a teda aj spoločné základy 
najbežnejších slov. Medzi ne patria aj malé číslovky. Neplatí to však 
vždy. Napríklad v litovčine sú dva a tri vyjadrené slovami du a tri, ale 
najmenšia číslovka (jeden) je vienas. Zmeny súvisia s vývojom jazykov – 
ten sa nikdy nezastaví.
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 Maďari sa v karpatskej kotline usadili v čase, keď už tam boli susediace 
národy zabývané. Teda doba vzájomného ovplyvňovania je relatívne 
krátka. Podobný vývoj mal fínsky jazyk. História baskického jazyka je 
opačná. V časoch Rímskej ríše sa latinčina rozšírila po celom jej teritóriu 
a mnohé tam žijúce národy, ktorým dnes hovoríme Francúzi, Španieli, 
Portugalci, Rumuni, ju prevzali do jadra svojho jazyka. Baskovia si 
zachovali svoj jazyk.

 Indoeurópske jazyky sú najrozšírenejšou jazykovou skupinou a kedysi 
pokrývala súvislé územie od Indie cez Strednú Áziu až do Európy. 
Sťahovanie národov a predovšetkým nájazdy Mongolov ovplyvnili 
zmeny na dobytom území – podobne ako Rimania zmenili jazykovú 
štruktúru v Stredomorí.

 Všetky jazyky preberajú slová z iných jazykov, napríklad odborné názvy. 
Staršie, dlho používané slová (kôň, hrad, rieka, hora a pod.) sú podobné 
iba v skupinách jazykov, ktorých používatelia žijú blízko seba. Novšie 
(traktor, telefón, televízia, softvér a pod.) nájdete v oveľa väčšom počte 
jazykov vrátane tých, ktoré nie sú príbuzné a sú geograficky vzdialené. Je 
to spôsobené intenzívnejším vzájomným stykom prostredníctvom médií, 
a teda aj rýchlejším obohacovaním o ne, ale aj neochotou, nezáujmom 
či pohodlnosťou vymýšľať pre ne výrazy vo vlastnom jazyku. Napríklad 
televízia sa po filipínsky povie telebisyon, po hindsky teleevizan a po 
swahilsky televisheni. 

 (*Doplňujúca otázka: V ktorej krajine sa hovorí po hindsky a v ktorej po 
swahilsky?) 

 Aby sedel výsledný počet neutrónov, prichádzajú do úvahy iba dve 
možnosti: buď sa spoja dva neutróny alebo vodík a tríciom. 
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 Šesť krát tri, teda osemnásť.

• Vytvor tri zoznamy zo šestíc: 

 Červený hore, červený dolu, červený podivný, červený pôvabný, 
červený spodný, červený horný. 

 Zelený hore, zelený dolu, zelený podivný, zelený pôvabný, zelený 
spodný, zelený horný. 

 Modrý hore, modrý dolu, modrý podivný, modrý pôvabný, modrý 
spodný, modrý horný. 

 (Prípadne šesť zoznamov z trojíc – vždy ti vyjde osemnásť rôznych 
kvarkov.)

• Kvarky v skutočnosti žiadnu farbu nemajú. Pomenovanie vychádza 
z troch základných farieb – červená, zelená a modrá – ktoré sa 
využívajú vo farebných televízoroch. (Možno si už počul v tejto 
súvislosti o trojici RGB: red, green, blue.) Mimochodom, kvark je 
oveľa menší ako vlnová dĺžka ktorejkoľvek farby, takže farbu ani 
nemôže mať.

 Predchádzajúca odpoveď ponúka vysvetlenie: Žltá farba svetla vzniká 
kombináciou zelenej a modrej, biela kombináciou všetkých troch. 
Pretože autori pomenovania vychádzali z trojice, pomocou ktorej dokážu 
zložiť ostatné farby, bielu ani žltú nemohli do zoznamu zaradiť.

• Rastlinné drevo, rýchly blesk, neviditeľné nič...

• Bosé topánky, ihličnatý javor, železné blato...

1
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 Tu sú ďalšie príklady: Kým kaša kysla, krčmár krájal kaleráb. Odtiahni 
odšťavovač od okraja okna! Smej sa, spokojne spi, stimuluj srdce svojím 
svedomím. 

  (Ty si iste vymyslel ešte lepšie vety.)

• Najviac slov sa začína na písmená K, N, P, S a Z. Vety na tieto 
písmená sa zostavujú ľahšie.

• Nedostatok vhodných predložiek a spojok môže spôsobovať problémy 
pri spájaní slov do viet. Okrem viet na písmeno S sa nedajú používať 
ani zvratné slovesá – zostavovať vety bez nich tiež nie je jednoduché.

• Najstaršie zariadenia pomáhajúce prekonať gravitáciu sú páka, kladka 
a naklonená rovina. Poznali ich už starí Egypťania pri stavbe pyramíd. 

 (*Doplňujúca otázka: Ako vyzerajú a akým spôsobom pomáhajú 
prekonať gravitáciu?)

• Určite si pomáhal pri upratovaní, keď bolo treba preniesť stoly, 
stoličky alebo iné predmety. Ak máš ešte zaujímavejšie príklady 
(prenášanie stromov v lese, pomoc pri stavbe alebo záchrana majetku 
počas povodne), porozprávaj o nich a o spolupráci s ostatnými deťmi 
a dospelými pri týchto činnostiach.

 Ja som napríklad nemal rád kreslenie. Pred hodinou výtvarnej výchovy 
som si vravieval: To bude zase hrôza. Hoci som sa niečo naučil 
a výtvarné umenie mám rád, obrázky v tejto knižke musel nakresliť 
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Matúš Vizár. Veľmi rád by som vedel kresliť, lenže sú veci, na ktoré treba 
mať aj talent.

 Naopak, matematiku som mal rád. Ak nebudeš vedieť, na čo sa dá ktorá 
časť učebnej látky využiť, napíš mi. Som na Facebooku.

 Najlepšie ti poradia kamaráti, pre ktorých je daný predmet koníčkom. 
Alebo niekto z učiteľov daného alebo príbuzného predmetu. (Otázku si 
najprv zapíš, aby si ju nezabudol a vedel presne, čo sa chceš dozvedieť.)

• Ako sa vraví: Viac hláv – viac rozumu. Spolu možno prídete na to, že 
aj to, čo ste si zapísali, nie je celkom zbytočné.

 Tu sú tri moje návrhy: ubovača, aďsytek a truvírovaný kesienok. Tvoje 
nápady sú určite rovnako dobré.

• Toto sú tri činnosti, ktoré dosiaľ ešte nikto nerobil: prtenkovať, 
lesianovať sa a hyrkániť. Ty určite poznáš niektoré ešte zaujímavejšie.

 Schody aj naklonená rovina umožňujú prekonávať výškové rozdiely. 
Schody umožňujú vystupovať strmšie, pričom poskytujú nohám pevnú, 
rovnú opornú plochu. Naklonená rovina býva miernejšia. Jej hladký 
povrch dovoľuje využívať kolesá, takže po naklonenej rovine sa dajú 
prepravovať aj ťažšie náklady, napríklad na vozíku. 

 Mnohí starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím majú problémy 
kráčať po schodoch. Naklonená rovina zaručuje bezbariérový vstup. Ten 
však nestačí. Vo vnútri budovy treba vybudovať výťahy a odstrániť prahy 
tak, aby bolo každé miesto ľahko prístupné. 

 Kladka umožňuje vytiahnutie predmetu kolmo hore. Schodištia 
v holandských domoch sú strmé a úzke. Vyniesť po nich nábytok 
predstavuje neriešiteľný problém. Preto je na priečelí kladka a čelné okná 
sú veľké. Nábytok sa kladkou vytiahne do príslušnej výšky a cez okno 
vtiahne do domu.
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 Kladkostroj je sústava niekoľkých kladiek. Kým na zdvihnutie predmetu 
jednoduchou kladkou treba vynaložiť silu priamo úmernú jeho 
hmotnosti, pridaním každej ďalšej kladky sa potrebná sila zmenšuje. 
Vďaka kladkostroju sa šetrí energia. Vo výťahoch a žeriavoch je 
kladkostroj spravidla na ich najvyššom bode.

• Protiváha umožňuje ušetriť energiu vďaka rovnakým závažiam na 
koncoch lana, ktoré prechádza cez kladku. Ak napríklad má protiváha 
rovnakú hmotnosť ako kabína výťahu, využíva silu motora iba na 
prevoz pasažierov.

 Historka s Newtonom a jeho jablkom je asi iba legendou. Na druhej 
strane, keby Isaac Newton intenzívne nepremýšľal o gravitácii, mohlo by 
mu na hlavu padnúť kilo jabĺk a o gravitácii by mu nič nenapadlo.

 Opačné póly magnetov (severný a južný) sa priťahujú, rovnaké sa 
odpudzujú. V základni a v glóbuse sú rovnako pólované magnety. Sila 
odpudzovania je dostatočná na udržanie ľahkého glóbusu vo vzduchu.

• Po jemnom náraze sa vychýli a vráti sa do pôvodnej podoby, po 
silnejšom spadne. (*Doplňujúca úloha: Čo sa stane, keď dáš glóbus 
nad základňu „hore nohami“?)

 Vďaka hrubšej (a teda ťažšej) strednej časti, zotrvačnosť rotovania okolo 
osi vĺčika vytvorí dostatočnú protiváhu gravitácii. Vĺčik spadne až vtedy, 
keď v dôsledku trenia (jednak trenia o podklad a jednak trenia vzduchu) 
sa rýchlosť spomalí a prevládne gravitácia. Vĺčik, ktorý má mohutnejšiu 
strednú časť, bude rotovať dlhšie. Aj roztočenie na hladkom povrchu, 
povedzme na skle, predĺži dobu rotácie. 

 Veľké koleso má väčšiu zotrvačnosť a dlhšie sa otáča bez dodatočného 
prísunu energie. Pozri si fotografie starých lokomotív – ich kolesá boli 
často vyššie ako človek. Kvôli tomu sa síce vlak pomalšie rozbiehal, 
ale ušetril viac energie medzi stanicami. Na druhej strane, zastaviť 
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rozbehnutý vlak je veľmi ťažké. Zotrvačnosť spôsobuje, že jeho brzdná 
dráha je niekoľko sto metrov, pri rýchlovlakoch sa meria v kilometroch.

 Horná guľa je menšia a veľmi ľahká. Dolná je väčšia a oveľa ťažšia. Preto 
sa vyskočjanko z ktorejkoľvek polohy preváži tak, aby bola väčšia guľa 
dolu. (*Doplňujúca úloha: Kedy by sa vyskočjanko vždy postavil na 
hlavu?)

 Hmota Zeme je rozložená rovnomerne. Vďaka tomu Zem rotuje 
ako vĺčik. Hmota mesiaca je rozložená nerovnomerne – ako vo 
vyskočjankovi. Takže Mesiac je otočený k Zemi „ťažšou“ stranou.

• Áno, najprv vďaka záznamom z vesmírnych lodí, ktoré obleteli Mesiac 
a odfotografovali vzhľad jeho odvrátenej strany. Neskôr aj astronauti, 
ktorí vykonali let k Mesiacu. Vždy pred pristátím ho niekoľkokrát 
obleteli. 

• Nie. Videl by si iba krásnu hviezdnu oblohu. Zem by na nej chýbala. 
Je to podobné stavu, ktorý zažívame my na severnej pologuli – 
nedokážeme vidieť Južný kríž, zakrýva nám ho Zem. Rovnako 
obyvatelia južnej pologule nikdy neuvidia na svojej oblohe Polárku. 
Keby si bol na privrátenej strane Mesiaca, videl by si behom 24 hodín 
Zem zo všetkých strán.

 Dlhokánske slovo som našiel na internete: 
najneskomercionalizovateľnejšiemu. Mnoho prídavných mien sa dá 
predlžovať pripojením predpôn ako naj a ne, ako aj skloňovaním. Takto 
vznikol aj tento rekordér. Iný spôsob predlžovania vzniká skladaním slov 
ako vedeckovýskumný. Samo osebe má iba 15 písmen, ale spomínanou 
stratégiou z neho spravíme najnevedeckonevýskumnejšieho, ktoré ich má 28.
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 Kompas umožňuje určovať svetové strany. Jeho (magnetizovaná) strelka 
sa vždy zosúladí so siločiarami prirodzeného magnetizmu Zeme.

 Kompas má vysokú citlivosť, a preto sa v každom magnetickom poli mu 
prispôsobí. Nemal by sa používať napríklad v blízkosti vedenia vysokého 
napätia. 

 Magnety sa dajú priložiť k sebe iba tak, aby sa juh prvého dotýkal severu 
druhého.

 Ak chceš priložiť sever k severu alebo juh k juh, druhý magnet sa začne 
hýbať tak, aby sa natočil „správnym“ pólom. Pri natočení „správnym“ 
spôsobom druhý magnet „priskočí“. Obidva smery pohybu sú výsledkom 
interakcie ich magnetických polí.

 Daj do okolia dlhšieho magnetu drobné kovové predmety, napríklad 
špendlíky. Vytvoria obrazec, ktorým budú naznačovať smer 
magnetických siločiar.

 Chladnička je kovová, ale nie nie je magnetom. Oceľ, železo, kobalt 
a nikel sa však dajú ľahko zmagnetizovať. Nezmagnetizované teleso 
chladničky predstavuje pre magnetku „neodpudzujúci“ pól. Pri 
priblížení zmagnetizuje atómy vo svojej tesnej blízkosti a vďaka tomu na 
chladničke drží. 

 (*Doplňujúca otázka: Prečo si ľudia dávajú suveníry práve na 
chladničku?)

 Pomalá rotácia Mesiaca okolo Zeme nestačí na vytvorenie magnetického 
poľa.

 Van Allenove pásy sú síce neviditeľné, možno ich však vnímať ako 
„zviditeľnené siločiary“ zemského magnetické poľa. Obsahujú drobné 
elektricky nabité častice, ktoré chránia Zem pred tokom elektricky 
nabitých častí za Slnka, ktoré k nám prilietajú nepretržite, pričom ich 
intenzita sa výrazne zvyšuje počas slnečných búrok. Podstatná časť 
z prilietajúcich častíc reaguje s časticami vo van Allenových pásoch, 
takže na Zem dopadne oveľa menej žiarenia než by ho dopadlo bez 
tejto ochrany. Dávky žiarenia prichádzajúce zo Slnka sú také silné, že 
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by dokázali zničiť život na Zemi. Medzinárodná vesmírna stanica ISS sa 
pohybuje vo vnútri pásov a tým chráni svojich obyvateľov. 

 Tým, že Venuša rotuje okolo vlastnej osi pomalšie ako Zem, jej jadro je 
oveľa slabším dynamom ako naše. Takže jej magnetické pole je podstatne 
slabšie.

 Slnko obsahuje všetky známe prvky. Ich množstvá sú však proti vodíku 
a héliu nepatrné, spolu ich je menej ako jedno percento.

 Magnet dokáže pritiahnuť voľne ležiaci kovový predmet – aj to iba 
na krátku vzdialenosť. Vytrhnúť klince z dosky určite nedokáže. 
V rozprávkach a povestiach je však všetko možné.

 Po búrlivých časoch reformácie a protireformácie v 16. a 17. storočí 
nastalo koncom 17. storočia uvoľnenie. Cisár vydal v roku 1681 
nariadenie, povoľujúce protestantom v Uhorsku vyznávať svoju vieru 
a postaviť si v každej stolici postaviť dva chrámy. Jeden z článkov 
(artikula = článok) prikazoval, že chrám musí byť z dreva a nesmie 
obsahovať kovové prvky. Vďaka tomu artikulárne chrámy neovplyvňujú 
magnetické pole vo svojom okolí – čo ani cisár, ani veriaci zrejme 
netušili.

• Dodnes sa zachovalo 5 artikulárnych drevených kostolov v obciach 
Svätý Kríž (Liptov), Leštiny (Orava), Istebné (Orava), Hronsek 
(Horehronie) a Kežmarok (Spiš).
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 V bežnom prostredí vzniká statická elektrina najčastejšie trením hmôt 
s rôznou vodivosťou. Napríklad pri sedení na plastovej stoličke alebo 
pri nosení oblečenia z umelých hmôt. Suché prostredie posilňuje tento 
proces, takže napríklad v zime pri silných mrazoch sa prejavuje častejšie 
– molekuly vody vo vzduch zamrznú. 

 Prečesávanie plastovým hrebeňom vytvára statickú elektrinu. Elektricky 
nabité vlasy sa navzájom odpudzujú, takže sa voči sebe postavia. 
V suchom prostredí vydržia stáť niekoľko hodín. Vo vlhkejšom prostredí 
– napríklad za dusna alebo hneď po daždi – rýchlo klesnú. Často stačí 
prejsť po vlasoch rukou. Náboj sa neutralizuje a vlasy klesnú.

 Búrkové mraky sú nabité statickou elektrinou, ktorá sa vybíja v podobe 
bleskov. Na rovine alebo pahorkatine sú stromy častokrát najvyššími 
bodmi v teréne. Na jeho dosiahnutie preto stačí menšie napätie ako na 
dosiahnutie povrchu zeme. „Menšie“ neznamená „malé“ – pre človeka sú 
obidve smrteľné.

• Určite neostaň na kopci. Ako vidieť z predchádzajúcej odpovede, 
vyvýšeniny sú rizikové miesta. Ani prázdna lúka nesmie byť tvojím 
cieľom – na nej budeš najvyšším bodom ty. Les je relatívne bezpečné 
miesto, len nestoj na kraji a čo najďalej daj od seba aj kovové 
predmety, ktoré nesieš. (Napríklad palice na nordic walking nechaj pár 
desiatok metrov od miesta, kde sa ukryješ.) 

• Ak sa na lúke nedá skryť, ľahni si, aby si nevytŕčal. Po búrke je lepšie 
byť zablatený ako mŕtvy.

 Elektrinu najlepšie vedú kovové predmety. Bleskozvod teda ponúka 
bleskom dve lákadlá: Jednak je na najvyššom mieste budovy, teda na jeho 
dosiahnutie stačí menej energie, jednak je kovový a teda lepší vodič ako 
napríklad rovnako vysoký strom. 

 Hrom je iba sprievodným javom blesku – je to vzduchová vlna, ktorá 
vzniká prudkým pohybom ionizovaných (elektrizovaných) molekúl 
vzduchu počas blesku. Vhodnejším názvom je bleskozvod, lebo 
zariadenie na dome zachytáva blesky – nie hromy.
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 Naši predkovia vychádzali z presvedčenia, že najvyšší boh sa musí 
dokázať najväčšie divy. Nič silnejšie ako blesky a hromy v prírode 
nepoznali, takže hromovládca sa nevyhnutne stal vládcom sveta. 

 Zemiak, ktorý nemá poškodený povrch, môže byť uskladnený dlho. Aby 
kryštálka fungovala, bolo ju treba zapichnúť do zemiaka, teda poškodiť 
ho. Odvtedy sa začne kaziť a vydrží iba pár dní. Elektrický signál s tým 
nemá nič spoločné – prijímajú ho aj zemiaky, ktoré sú v pivnici.

 Smog je znečistenie atmosféry látkami, ktoré doň nepatria. Pôvodný 
význam zahŕňa dym z komínov a splodiny z tovární a áut. S rozvojom 
rozhlasového a televízneho vysielania a nárastom počtu mobilných 
telefónov sa už dávnejšie hovorí aj o elektromagnetickom smogu. 
Najnovšie sa začína hovoriť aj o reklamnom smogu kvôli veľkému počtu 
bilboardov pri cestách, ako aj kvôli zvyšujúcemu sa podielu reklamy 
v masmédiách.

 Keď sú dva kovové predmety z rôznych kovov spojené niečím vlhkým, 
tečie medzi nimi slabý prúd. V Galvaniho prípade jedným kovom bol 
skalpel, druhým plech, na ktorom žaby ležali. Hoci boli žaby mŕtve, ich 
nervy boli ešte stále schopné reakcie. Je to bežný jav – možno si už zažil, 
ako sa kúsky vianočného kapra mykali na pekáči.

 Alessandro Volta využil Galvaniho objav. Zostavil zariadenie, ktoré na 
počesť vynálezcu nazval galvanický článok z dvoch kúskov kovu – medi 
a zinku ponorených v kyseline. Keď sa kúsky kovu spoja vodičom, 
v kyseline začnú prebiehať chemické reakcie, ktorých výsledným efektom 
je elektrický prúd.

 O objavu hovoríme vtedy, keď vedec zistí niečo, čo už existovalo, ale 
nikto to nevedel. Vynálezom nazývame nový výrobok alebo pracovný 
postup, ktorý dovtedy neexistoval. Galvani zistil, že nervy živočíchov 
reagujú na elektrické impulzy – fakt existujúci v prírode odvtedy, odkedy 
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sú živočíchy živočíchmi. Galvani spravil objav. Jeho objav motivoval 
Voltu zaoberať sa vzťahom kovov a kyselín – a vynašiel batériu, niečo 
čo tu nikdy predtým nebolo. Batéria (nový predmet) a spôsob ju vyrobiť 
(nový technický postup) sú vynálezy. 

 Bunky živých organizmov sú vyplnené vnútrobunkovou tekutinou. 
Tvoria ju zriedené roztoky rôznych solí a cukrov – ideálny materiál 
pre vznik elektriny. Elektrinu si teda sami vyrábame tým, že žijeme 
a v našom tele prebiehajú chemické procesy, ktoré ju produkujú.

 Dotyková obrazovka reaguje na elektrické napätie na povrchu nášho tela 
(odozvu chemických procesov v tele). Dodatočná otázka: Stylus („pero“ 
používané na ovládanie dotykovej obrazovky) je neživý. Ako to, že 
funguje? 

• Tradičnou pomôckou lekára je stetoskop, ktorý mu umožňuje lepšie 
naslúchať, ako pracuje srdce a pľúca. Využíva sa pri mnohých bežných 
vyšetrenia. Moderné lekárske prístroje dovoľujú „vidieť dovnútra“ 
pacienta. Najstarším je röntgen – má už viac ako sto rokov. Používa 
sa čoraz menej, lebo presvecuje telo pacienta nebezpečným žiarením. 
Nahrádzajú ho novšie prístroje využívajúce počítačovú tomografiu 
a magnetickú rezonanciu.

• Viac skúseností s medicínskymi prístrojmi majú obyčajne starší ľudia. 
Spýtaj sa ich, akú chorobu mali, na čo vyšetrenie slúži, ako ich 
pripravovali pred vyšetrením, ako vyšetrenie prebiehalo a čo bolo jeho 
výsledkom.

 Väčšie množstvá elektriny – najmä pre vlastnú spotrebu – dokážu vyrobiť 
kolektory na strechách budov, slnečné a veterné elektrárne na poliach, 
malé vodné elektrárne na potokoch. Zisti, kde sú v okolí a čie potreby 
dokážu svojím výkonom uspokojiť.
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 Ekologickými nazývame elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje, čiže 
také, ktoré získavajú energiu pre svoju funkciu priamo z prírodných 
dejov: zo slnečnej energie, z vetra, z prílivu a odlivu. Neekologickými 
zasa tie, ktoré spaľujú fosílne palivá – uhlie a ropné produkty. Tie aj 
najviac znečisťujú životné prostredie. Existujú aj elektrárne, ktoré majú 
zmiešaný charakter, napríklad vodné. Tie síce priamo neznečisťujú 
prírodu, ale sťažujú migráciu rýb, spomaľujú tok riek, zvyšujú ich 
zanášanie bahnom, atď.

• Z elektrární ide vedením vysokého napätia až na okraje miest a obcí. 
Tam sa transformátormi znižuje jej napätie, aby prestalo byť životu 
nebezpečné a potom rozvádza sa do domov a bytov.

 Porozprávajte sa: Ktoré zariadenia prestali fungovať? Ako ste si 
zaisťovali stravu? Mohli ste kúriť? Ak sa dodávka elektriny neobnovila 
behom niekoľkých hodín, čo ste spravili s potravinami v chladničke 
a mrazničke? Ako ste sa zabávali večer? 

 Najväčšiu zásluhu na spoznaní podstaty gravitácie má Isaac Newton. 
Vo svojej knihe Matematické princípy prírodných vied vydanej v roku 
1687 ukázal, že pohyby planét a ich obežníc, komét, morského prílivu 
a odlivu ako aj ďalšie javy sa riadi rovnakými zákonitosťami, ktoré 
zároveň matematicky opísal.

 Vzhľadom na zložitú dvojakú povahu elektromagnetizmu vedci jeho 
podstatu odhaľovali pomalšie, pričom každý z nich objavil niektoré 
účinky, ktoré prispeli k pochopeniu celku. Za prvého z nich môžeme 
považovať Benjamina Franklina, ktorý v roku 1752 zistil, že iskrenie 
a blesk je vlastne ten istý jav, o Galvanim a Voltovi sme už hovorili, 
a bolo treba ešte veľa ďalších, kým v roku 1882 si Thomas Alva Edison 
dal patentovať žiarovku. Náš dnešný život, ktorý si bez elektrických 
prístrojov a zariadení nevieme ani predstaviť, však potreboval ešte tisíce 
ďalších objaviteľov a vynálezcov.
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 Tu sú názvy niektorých fyzikálnych jednotiek, ktoré takto vznikli: volt, 
ohm, oersted, ampér. Internet ti pomôže zistiť zvyšok.

 Postav svoje argumenty na týchto faktoch: (a) elektróny sa pohybujú 
okolo svojich jadier, (b) každý svojím pohybom vytvára slabé magnetické 
pole, (c) synchronizovaný pohyb množstva elektrónov

 Túto úlohu určite zvládneš sám.

 Najviac chýb je v slove ňepryľeťeľy. Správne je neprileteli, takže 
počítajme: (1) ňe, (2) ry, (3) ľe, (4) ťe, (5 a 6) ľy.

 Výber je veľký, lebo chyba je skoro v každom slove. Nechám ho na teba.

 Píš, ako počuješ je pokyn na písanie slov tak, ako znejú. Pýš sa, ako 
počuješ. je odporúčanie: buď pyšný na svoj dobrý sluch.

 Try prjateľky, Ratka, Litka a Euka, sňývajú o víľete byciklamy ces Níske 
Tatry. Veďja, kďe qitňe poňykľec a chceľy by ho viďjeť na vlastné očy. 
Puojdu z Míta pot Ďumbjerom  
cez prjesmik Čertovyca do Ľyptovského 
Hrátku. Na hrebeňy prespja  
v turystyckej ubytovňy a cez deň  
spravja pešju túru k náľezisku  
qetov. Snáť uviďja aj kamzýkí,  
ktoré v tých končinách žiú.  
Otfotia si ich a sňýmki dajú  
na fejsbúk.
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 Slovo blúzka pochádza z francúzštiny. V nej sa naozaj píše so S – blouse. 
Jej slovenská verzia blúza sa však vyslovuje so zreteľným Z.  
Preto sa Z používa aj v zdrobneline.

 Keď prvé tri možnosti skombinujeme s každou z dvoch, vytvoríme šesť 
slov:

 sľyuka, sľiuka a sliuka;

 sľyvka, sľivka a slivka.

 V slove „ňepryľeťeľy“ sme našli šesť chýb: (1) ňe, (2) ry, (3) ľe, (4) ťe,  
(5 a 6) ľy. Toto sú rovnako znejúce prepisy:

 ňe: ňe, ne;

 ry: ry, ri;

 ľe: ľe, le;

 ťe: ťe, te;

 ľy: ľy, ľi, li.

 Využitím všetkých kombinácií sme schopní vytvoriť 2 x 2 x 2 x 2 x 3, 
t. j. 48 rovnako znejúcich slov. Kto si ešte stále myslí, že písanie netreba 
zjednodušiť doplňujúcimi pravidlami, nech ich všetky napíše.

 Odvodeniny zo slovo roh majú zreteľné H: rohatý, rohovina. Dedko je 
zasa odvodené od dedo – a jasné D je aj v slovách dedičstvo, dedovizeň 
a ďalších. Keď povieme sliviek alebo slivák (obidve formy sú správne), 
počujeme v nich jasné V. Vyliezť má zasa Z zo slova lezenie.

 Príbehov sa dá vymyslieť veľmi veľa. Tu je jeden z nich:

 Učiteľka navrhla deťom, aby išli cez víkend spoločne pozorovať dravce. 
V prírode budeme celý deň, nezabudnite si vziať jedlo, povedzme chlieb 
s paštétou, pripomínala im. Aby ich vtáky nevideli, vyhľadali úkryt 
v húštine pri rieke. Jednotkár Števo zašiel príliš blízko k vode, šmykol 
sa na kameni a vyvrtol si členok. Sanitku zavoláme mobilom, rozhodla 
učiteľka. Niekto jej však pôjde naproti na hlavnú cestu, inak nás nenájdu. 
Hneď sa hlásilo desať dobrovoľníkov. Vylosujeme dvoch, ostatní tu 
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počkajú s nami, rozhodla učiteľka. Nakoniec šli Eva s Igorom. Počkali 
na sanitku, ktorá vzala Števa na pohotovosť. Ostatní sa domov vrátili 
autobusom.

 Mysli na to, že sto slov nie je veľa, tvoj príbeh musí mať najviac 8 – 10 
riadkov. Aby sa odlišoval, vymysli si netradičné prostredie alebo použi 
neobvyklý štýl rozprávania: reportáž, komentár, rozprávku, horor, báseň 
atď. 

 Vyberaj skutočne náhodne, slovník otváraj na stranách, ktoré sú ďaleko 
od seba. Nekonštruuj príbeh vo svojej hlave hneď počas výberu slov. 
Naozajstná zábava začne vtedy, keď ti padne zrak na dve slová na 
rovnakej strane a ty si povieš: S týmto slovom by som vedel spraviť 
príbeh hneď. Preto si vyberiem to druhé, aby som sa trochu potrápil.

 Tu je minipríbeh so slovami čeľusť, srdce, výstava, platňa, bosorka:

 Na výstave o poverách som sa dozvedel, že vraj bosorky dokážu na 
platni uvariť liek na srdce z čeľuste netopiera. To musím povedať 
kamošom!

 Áno. V tomto prípade „sama o sebe“ hovorí tabuľa. Keby bola na nej 
napísaná pravdivá veta, tak by musela byť tabuľa prázdna. Text teda 
klame, tabuľa nie je prázdna, a preto treba brať do úvahy to, čo je na nej 
napísané – že je prázdna.

 Magritte namaľoval verziu paradoxu klamára. Situácia je ale trochu 
zložitejšia. Na obraze nie je fajka, ale zobrazenie fajky. Takže nápis na 
obraze vlastne vraví pravdu.

 Predpokladám, že so slovami ako kedysy, kím a učyľy mal Google 
problém.

 Ja by som sa prihlásil do skupiny opravujúcej text. Google je výbornou 
pomôckou, keď používateľ použije gramaticky správny text. S chybným 
si poradí ťažšie.
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 Rozpor vznikne pri všetkých slovách, v ktorých de, te, ne, le a di, ti, ni, 
li zmäkčujú výslovnosť.

 Ak napíšeš vybrané slovo, s mäkkým i, číta sa obyčajne rovnako, ale 
protirečí gramatike.

 Prikazuje to skloňovanie zámena oni. Teda im, nie ym. Navyše, 
v slovenčine sa žiadne slovo (okrem tých, ktoré sú cudzieho pôvodu) 
nezačína na Y.

 V slovách ako paradaika je prítomnosť J – nie I – iba dôsledkom dohody: 
V tomto slove budeme písať J, a nie I.

 Merica nádoba na meranie objemu tekutín alebo sypkých materiálov 
s objemom asi 60 litrov. Kúdeľ sú krátke vlákna získané spracovaním 
ľanu a konope, kedysi používané na nite, dnes už iba na vypchávky 
a tesnenie (napríklad vodovodných trubiek). Oplecko je časť ženského 
kroja, zakrývajúca najmä ruky a ramená. Ozembuch je ľudový hudobný 
nástroj udávajúci rytmus búchaním o zem.

 Pri overovaní poznatkov asi zistíš, že niektoré slová sú starším 
generáciám úplne neznáme.

 Vzhľadom na počet exoplanét objavených za posledných pár rokov sa 
možno domnievať, že výnimkou budú skôr hviezdy bez planét.

 Rovnako ako spontánne vznikajú planéty, asi spontánne vzniká na 
niektorých z nich život. To znamená, že na niektorých môžu existovať 
vyspelé civilizácie, vyspelejšie a technicky lepšie vybavené ako naša. 
Tie by mohli byť schopné navštíviť Zem. Ak ignorujeme sporadické 
(a nedostatočne presvedčivé) správy o UFO, musíme sa pýtať spolu so 
slávnym fyzikom Enricom Fermim: Kde, do čerta, sú? (Keďže tu ešte 
stále nie sú...)
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 Medziplanetárny priestor je bohatý na telesá rôznej veľkosti. Jupiter 
a Saturn sú obrovské planéty. Vďaka oveľa väčšej príťažlivosti dokázali 
zachytiť a udržať si oveľa viac z nich.

 Okolo Zeme poletuje obrovské množstvo vesmírneho prachu. Ak by 
sme každé zrnko považovali za obežnicu, tak má veľmi veľa „mesiacov“. 
Okrem týchto prirodzených obežníc má už dnes tisícky umelých, 
vyrobených ľudskou rukou.

 Astronauti, ich skafandre aj náklad vážia na Mesiaci šesťkrát menej 
ako na Zemi. Sú teda ľahučkí. Skúsenosť im ukázala, že hopsanie je 
vhodnejším spôsobom pohybu ako kráčanie.

 Áno. Teleso, ktoré sa pohybuje vyššou rýchlosťou ako 42,1 km za 
sekundu, prekoná aj príťažlivosť Slnka.

 Americké vesmírne sondy Pioneer 10 a 11 boli prvými telesami, ktoré 
dosiahli únikovú rýchlosť a opustili Slnečnú sústavu.

 Mohli by sme napríklad lietať. Len by sme museli vedieť antigravitáciu 
riadiť, inak by sme sa nedokázali vrátiť.
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 Keby nepôsobila príťažlivosť zhluku atómov, letel by priamo. Sila 
príťažlivosti zmenila smer a určite aj rýchlosť jeho pohybu. Keby šiel 
veľmi pomaly, zhluk by ho pohltil. Pri istej rýchlosti by sa stal jeho 
obežnicou. Pri väčšej rýchlosti mal šancu uletieť.

 Urob si pokus s väčším blokom ľadu. (Získaš ho napríklad tak, že do 
väčšej plastovej nádoby dáš vodu a vložíš ju do mrazničky.) Ľad polož 
tak, aby si okolo neho mohol prevesiť drôt so závažím. Po chvíli uvidíš, 
že drôt sa do ľadu zareže – tlak vyvolal teplo, ktoré ľad pod drôtom 
roztopilo. Ak budeš robiť pokus v zime na dvore, drôt sa postupne 
prereže cez celý blok, ten však zostane celý.

 Pri fúzii v skutočnosti nič nehorí. Ide o spájanie atómov, ktoré produkuje 
teplo – len tým pripomína horenie.

 Rozdielov je niekoľko, najvýraznejšie sú tieto dva: 

(a) Horenie vodíka na vodu prebieha pri teplote niekoľko sto stupňov, 
kým fúzia až pri miliónoch stupňov.

(b) Pri horení vodíka (napríklad v motoroch automobilov) dochádza 
k zmenám na úrovni molekúl. Dve molekuly vodíka a jedna 
molekula kyslíka zmenia svoju štruktúru tak, že vzniknú dve 
molekuly vody v podobe vodnej pary. Pri fúzii dochádza k zmene 
dvoch atómov vodíka (deutéria) na jeden atóm hélia. Ide teda o úplne 
iný typ reakcií – zmena molekúl na molekuly, resp. atómov na atómy. 
Prvá sa preto zaraďuje medzi chemické, kým druhá medzi fyzikálne.

 Vodík je vysoko horľavý, a preto ľahko výbušný. Skonštruovať bezpečný 
motor a zaviesť ho do masovej výroby nebude jednoduché. Automobilky 
však pracujú na ich vývoji, lebo vodíkový motor by produkoval iba vodu 
a neznečisťoval by životné prostredie.

 Príťažlivosť pôsobí na všetky strany rovnako. Čiastočky hmoty priťahuje 
ku svojmu stredu, čím sa celok automaticky formuje do tvaru gule.

 Všetky telesá Slnečnej sústavy sú v pohybe a sporadicky do seba 
narážajú. Planéty majú svoje eliptické dráhy, ktoré sa nepretínajú, takže 
nehrozí ich zrážka. Povrch Mesiaca dosvedčuje, že zrážky s telesami, 
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ktorých dráha sa pretína s dráhami ostatných telies sú pomerne časté. 
Kým na Zemi a veľkých telesách sa ich následky postupne zahladia 
(eróziou, vulkanickou činnosťou či ďalšími dejmi), na drobných telesách 
k zahladeniu nedôjde. Takže ich tvar po náraze zostane nepravidelný.

 Množstvo hmoty v Slnku je nepredstaviteľne veľké. Fúzia prebieha 
iba v jeho strede, kde je najväčší tlak a teplota. Zvyšok hmoty vlastne 
iba vytvára podmienky na to, aby fúzia prebiehala. Tieto podmienky 
boli v Slnku už v momente fúzie prvých dvoch atómov vodíka – ale 
len v jeho strede. Smerom k okrajom teplota i tlak klesajú, a teda fúzia 
v nich nemôže prebiehať.

 Fúzia v strede Slnka je vlastne „trvalý výbuch“, ktorý roztláča Slnko 
do strán. Gravitácia „obalu“ fúzie však tlačí zvyšok hmoty do stredu. 
Problém nastane, keď sa veľmi veľa vodíka zmení na hélium. Bude teda 
v strede, fúzia bude „okolo“ a zvyšok nedohoreného vodíka nebude 
schopný vytvoriť dostatočný tlak. Slnko sa začne rozpínať a zničí všetky 
planéty až po Saturn. V strede hviezdy bude zrazu iný pomer vodíka 
a hélia, stred sa zmrští, čím vytvorí podmienky na iný typ fúzie: z troch 
atómov hélia začnú vznikať atómy uhlíka. 

 Zvyšok hmoty sa premenil na energiu – tú, ktorou nás Slnko ohrieva 
a vďaka ktorej existuje na Zemi život.
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 Ľudia sa domnievali, že obloha sa nemení. Za ich života sa naozaj 
nemenila. Dokonca aj staré mapy hviezdnej oblohy ukazovali stále 
rovnaké zoskupenia hviezd. Skutočnosť, že sa na nej môže objaviť čosi 
nové a po niekoľkých týždňoch zmiznúť, predstavovala úplne nečakaný 
– a pre výraznosť javu nevyvrátiteľný – fakt.

 Počas úderu sa nárazom ruky na vrecko jeho objem zmenšuje a vnútri 
rastie tlak. Po určitú dobu dokáže obal tlaku odolať. Keď však dosiahne 
úroveň, pri ktorej jeho sila prevýši silu, ktorá drží vrecko spolu, dôjde 
k explózii. 

 Rozdiel medzi atmosférickým tlakom a (takmer) vákuom vo vnútri 
obrazovky tlačí sklo dovnútra. Klasické vákuové obrazovky sa preto 
vyrábajú z pevného skla, ktoré ho vydrží. Keď sa však obrazovka poškodí 
dochádza k prudkej implózii. Rozbitie obrazovky v nezabezpečenom 
prostredí by mohlo viesť k škodám na zdraví a majetku.

 Keby karoséria lietadla nebola dosť pevná, vo veľkých výškach by rozdiel 
vnútorného a vonkajšieho tlaku mohol lietadlo roztrhnúť.

 Balóny sa vyrábajú z elastickej látky. Plnia sa vodíkom alebo héliom  
a pri vypustení pôsobia poloprázdno. Počas stúpania sa na pohľad 
zväčšujú. Spôsobuje to meniaci sa pomer tlaku vo vnútri a v okolí 
balóna. Balón sa zväčšuje, až kým vo výške okolo 30 km nepraskne. 
Cieľom zdanlivo slabého nafúknutia pred vypustením je zabrániť 
predčasnému prasknutiu balónu. 

 Pri extrémnom parašutizme sa na vynesenie parašutistu využívajú 
balóny. Uskutočnili sa už zoskoky z výšky 40 km. Parašutista má na sebe 
skafander podobný tomu, ktorý používajú kozmonauti a 90 % doby 
zoskoku letí voľným pádom – v okolitom riedkom vzduchu by padák 
nebol účinný.

 Nasledujúce témy sú zaujímavé a určite upútajú aj tvojich kamarátov: 

(a) Ako vyzerali prvé lety balónom pred viac ako dvesto rokmi. 

(b) Ako ľudia využívali a využívajú balóny a vzducholode na prepravu 
osôb a nákladov. 
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(c) Let balónom okolo sveta. 

(d) Čo spraviť, ak chcem letieť balónom. 

 Ty určite vymyslíš aj inú, ešte lepšiu...

 Ak si tipoval, že fúziou vznikajú ťažšie prvky, si na správnej stope. 
Slovo fúzia znamená spájanie. A spájaním vždy vznikne niečo väčšie 
a zložitejšie – v našom prípade atómy.

 Áno, mohli. Každé obdobie fúzie v živote hviezdy sa končí jej kolapsom. 
Pri ňom sa časť jej hmoty rozletí do vesmíru. Pretože hviezd je veľmi 
veľa a mnohé z nich už prešli všetkými fázami fúzie, vo vesmíre sa 
postupne ocitli atómy všetkých prvkov.

 Prvky sú zoradené v Mendelejevovej tabuľke prvkov poľa atomárneho 
čísla, t. j. podľa počtu protónov v jadre. Okrem vodíka, hélia a uhlíka 
určite poznáš aj dusík, kyslík, neón, kremík, síru, hliník, železo, olovo 
a zlato. Spolu ich je vyše sto, pričom niektoré sú veľmi zriedkavé.

 V prvej etape fúzuje vodík na hélium, v druhej hélium na uhlík, v tretej 
(komplikovaným spôsobom a prostredníctvom rôznych fúzií) na ostatné 
prvky.

 Podobne ako hviezdy – vzájomnou príťažlivosťou čiastočiek hmoty, ktorá 
ich tvorí. Ich váha a tlak spôsobujú, že ich vnútro je horúce.

 Áno, sme, pretože naša telesná teplota sa pohybuje okolo 36,5 stupňov 
Celzia. Okolie je spravidla chladnejšie. Naše telo je pripravené zohrievať 
svoj povrch, takže pri vyšších teplotách ako 30 stupňov sa začneme cítiť 
nepohodlne.

 Atómy v našom tele vznikli rovnakým spôsobom ako všetka vesmírna 
hmota. Takže sú v nás kvarky, ktoré vznikli tesne po Veľkom tresku.
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 Vyber si, čo by si chcel vedieť – pekne kresliť, písať zaujímavé blogy, 
konštruovať nové autá, šiť elegantné odevy, spoznávať cudzie krajiny, ... 
Možností je veľa. Najlepšie je vybrať si len niektoré a tie robiť 
poriadne. Možností je veľa. Niektoré poznatky získaš v škole, niektoré 
v popoludňajších krúžkoch, niečo z kníh a internetu. Snaž sa aj stretávať 
s ľuďmi, ktorí sa tejto činnosti venujú. Poradia ti, ako začať a čo všetko 
treba vedieť. Upozornia ťa aj na prekážky, ktoré ťa môžu znechutiť. 
Najdôležitejšie je nenechať sa nimi odradiť. Keď vytrváš, úspech sa určite 
dostaví.
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39 Améb uz vie vsetko

Ak by si chcel vedieť viac, napí š 
e-mail autorovi  

na adresu jhvorecky@vsm.sk.


