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Milí kamaráti!  

 

S koncom školského roka tu máme posledné vydanie  

časopisu. Dúfame, že sa vám bude páčiť.  

Prajeme vám príjemné čítanie a krásne leto plné 

žážitkov! 

 

Vaša redakčná rada 
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Rok dobrých správ 
Určite ste už počuli o výstave “Rok Dobrých 

Správ“ od Martina Smatanu. Dnes si 

niekoľko z nich ukážeme. 

 
1) Počas lockdownu sa taliansky susedia dohodli a každý deň 

hrali na hudobných nástrojoch z okien. 

2) Austrálsky majiteľ zoo zachránil červené pandy tak, že 

počas požiaru ich zobral bývať k nemu domov. 

3) Deti z Anglicka si počas corony dali do okien namaľovanú 

dúhu. Chceli tým odkázať, že nad všetkým raz výde 

slnko. 

4) Keď deti zistili, že ich školník už štyri roky nenavštívil 

svoju rodinu na Jamajke, poskladali sa mu na letenku. 

5) 89-ročná babka sa zverila svojmu vnukovi, že nikdy 

nevidela ani hory, ani more. Odvtedy spolu precestovali 

viac ako 40 000 kilometrov. 

 

A teraz niekoľko iných dobrých správ, nielen 

z výstavy. 

1) Lekárka milovala deti natoľko, že sa dožila 103 rokov. 

2) Slepý chlapec dokázal svoj život zmeniť tak, že sa 

naučil spievať a hrať na klavíry.                                                  
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3) Keď jeden pán zistil, že jeho sused sa rád vozí na 

dopravnom ihrisku, namaľoval mu na svoju príjazdovú 

cestu dráhu. 

 

A čo vy? Tiež poznáte nejakú dobrú správu? 

Ktorá je vaša najobľúbenejšia? 

 

Natália Keméňová, 5.D 
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Nedeľná šálka poézie 

 

Myšlienky  

 

Šmýkam sa po svojej šmýkľavke myšlienok. 

Až teraz mi dochádza, že raz budem piecť koláč sama.  

Budem mať pri peci veľa spomienok, 

raz odíde otec, mama, 

a ja ostanem sama.  

V samote zaseknutá, len so svojím psíkom. 

Volá sa tieň.  

Mám ho rada, aj keď len 

Pohladkať sa nedá, vidieť ho len v svetle. 

Raz v noci v lete som videla bielu pandu, 

Vyzerala ako prach,  

ale všetko je to len strach.  

Rada svoju mamu mám, aj keď je medzi nami ... 

Ale čo, to bol len sen, tak zvíťazil happy end.  

 

Lucia Jančulová, 5.A 

 

Medväď 

 

Príroda je zelená a mám ju rád, 

je to predsa náš kamarát.  

 

Chodí tam aj náš kamarát medväď Balú,  

pri ňom máš na prežitie šancu malú.  
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Chodím do nej či je ráno, a či tma,  

Je to celkom dobrá so životom hra.  

Chodím tam často, chodím tam rád,  

s medväďom a jeleňom rád sa hrám.  

 

Ja sa to lesa vôbec nebojím, 

to ti často „kámo“ hovorím.  

 

Autori: Richard Santai a Denis Mandáček 

Speváci: Peter Šugar, Richard Santai a Denis Mandáček 

 

Zničená príroda  

 

Príroda už pomaly zelená nie je, 

od nepamäti u nás jestvuje. 

Zvieratá v nej zmätene pobehujú, 

Kvôli ľuďom do škrýš sa skrývajú.  

 

Benzín, autá a všetky dymy, 

v lesoch už iba cítiť plyny. 

Lesy miznú pomaly,  

aby tu aj voľajaké zvieratá zostali.  

 

Ryby v plate plávajú,  

papagáje v pralesoch už nelietajú.  

Nie je známa budúcnosť, 

Už neexistuje žiadna ľudskosť.  

 

Syčová, Uherčíková, 7.E 
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Alex Vaško, 7.D 
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Leto  

 

Leto, to je krásy čas, 

všetci sa už naň tešia zas.  

Začínajú teplé časy, 

veľa ľudí už vyáža kamsi.  

Poniektorých volá voda morská 

a iných zas výška horská. 

Sú aj takí, čo zostanú doma, 

neláka ich ani výška, ani voda.  

Aj ja patrím medzi nich 

a bude to tak až po môj posledný vzdych.  

Pre mňa radšej bazén ako more 

a večer bývať dlho hore.  

Keď už nie som pri bazéne, 

môj čas prichádza na futbalovej scéne. 

Behať vonku s kamarátmi, 

to ma nikdy nevyvedie z rovnováhy.  

Nie je to len o futbale, 

ide hlavne o tých, s kým ho hrám. 

Sú to moji kamaráti 

a som veľmi rád, že ich mám.  

Bonifác Belák 
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Nálezy v Českej republike 

V miestach brnenské Vojtovy ulice boli pri archeologickom výskume 

pred  19 rokmi objavené pozostatky rímskeho tábora. Vedci tam našli 

70 metrov dlhý priekop so zbytkami palisádového opevnenia. Bol v ňom 

2000 rokov starý rozbitý  hrniec aj s podpisom rímskeho vojaka aj 

s časťou výstroje. Rimania tam pravdepodobne bránili strategicky 

dôležitý bod, domnievajú sa archeológovia. Mohla sa doňho zmestiť aj 

celá légia, čiže 5000 vojakov. Objavením pozostatkov tohto valu bola 

potvrdená prítomnosť Rimanov na území mesta a zároveň aj na území 

Čiech. 

enigmaplus.cz 

V roku 2003 objavil neďaleko Kutné Hory  lekár Michal Moučka kosť 

dinosaura starú 95 miliónov rokov, pričom pôvodne pátral po 

trilobitoch. Odborníci nakoniec zistili, že sa jedná o stehennú kosť 

jedinca z čeľade Iguanodontidae. Tieto dinosaury sa živili najmä 

rastlinami. Na dĺžku merali 3,5 metra a na výšku 1,5 metra. Za čias, 

keď žili, tak na tomto území bolo plytké kriedové more. Nález je ale 

výnimočný tím, že vedci vďaka nemu vyplnili medzeru 30 miliónov 

rokov, kedy v Európe dinosaury chýbajú. Staršie nálezy sú z Anglicka, 

Francúzska, Belgicka a Španielska, a mladšie z Rumunska. 

kutnohorsky.denik.cz  
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V roku 2014 vedci objavili na pražskom Vyšehrade základy jedného 

z najväčších kostolov v strednej Európe. Jedná sa o najstarší 

vyšehradský známy kostol. Jeho pozostatky boli nájdené 150 metrov od 

hlavnej baziliky na Vyšehrade. Pôdorys tejto stavby ukazuje na 

prítomnosť Byzantskej ríše a jej veľkosť je o 40 percent prekonáva 

plochu rotundy svätého Víta na Pražskom hrade.  

 apsida.sk 

 

Náhodný nálezca objavil na Rychnovsku  bronzový meč datovaný do 

mladšej doby bronzovej okolo roku 1200 p. n. l. . Meč je zdobený 

jednoduchou rytou líniou obiehajúcej okolo ostria. Patril lužickej 

kultúre. Nálezy od tejto kultúry sú v Čechách časté, ale nie meče. 

V posledných desaťročiach sa ich v Česku našlo iba viac ako 5. Na 

mieste nálezu sa objavili ešte nity, ktoré slúžili na uchytenie rukoväte 

meča. Našla sa tam ešte bronzová kopia z rovnakej doby. 

rychnovsky.denik.cz 

 

Vedci posunuli datáciu najstaršej českej kresby na 7000 rokov. Je 

v Hlavnom dóme Katerinské jeskyne v Moravském krasu. Ide o čierne 

čiary na vráskatom kameni prezývanom Mozek. Bol trochu dotvorený 

umeleckými čiarami ako kameň sekty v dobe kamennej. V Katerinskej 

jaskyni sa nachádza niekoľko malieb, a to od praveku, keď vstup do nej 
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vstup obývali lovci, neskôr pastieri, ktorým dóm slúžil zjavne ako 

svätyňa. Až po 18. storočí tu už ľudia začali dávať svoje podpisy. Pred 

rokom tam odborníci zanalyzovali jednu z malieb a zistili že je stará 

6200 rokov. Išlo vtedy o archeologickú senzáciu, pretože dovtedy 

v Čechách nebola staršie datovanej kresby. Farbivo bolo vyrobené 

z popola. Zmysel tejto kresby je síce nejasný, ale odborníci sa 

domnievajú, že sa tam uskutočňovali duchovné obrady. 

 
denik.cz 

Drevená studňa, ktorá bola objavená v Pardubickom kraji na mieste, 

kde bude v budúcnosti diaľnica D35 pri Ostrove, je najstaršou pravekou 

stavbou na svete. Archeológovia ju datujú do roku 5256 až 5255 p.n.l.. 

Studňa bola na tú dobu postavená veľmi vyspelou technológiou, 

pretože technika ako bola postavená sa doteraz myslelo, že sa začala 

používať až v dobe bronzovej. Po dokončení výskumu sa bude 

vystavovať vo Východočeskom múzeu v Pardubicích. 

idnes.cz 
 

 

Adam Buday 7.B 
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História Poľska do 20. storočia  

Poľský štát vznikol v 10. storočí. V roku 1385 vznikla poľsko-litovská únia a jej panovníkom 
sa stal Vladislav II. Jagelovský, zakladateľ Jagelovskej dynastie. V roku 1596 sa stala 
hlavným mestom Varšava namiesto Krakova. Ján III. Sobiesky v roku 1683 porazil Osmanov 
pri Viedni, a tým zachránil Európu pred Osmanmi. V 17. storočí začalo Poľsko upadať a kvôli 
tomu v 18. storočí príde 1. delenie (1772), 2. delenie (1792) a 3. delenie (1795). Územie 
Poľska si delili hlavne krajiny Rusko, Prusko a Uhorsko. Po ukončení vlády Jagelovcov sa 
z Poľska stala tzv. šľachtická republika, kráľ nemal takmer žiadnu moc. Stanislav August 
Poniatowski sa stal v roku 1764 za nátlaku Ruska poľským kráľom a snažil sa o reformy, ale 
stála mu v ceste šľachta a cirkev. Pokus o získanie fungujúceho colného systému zmarilo 
vojensky Prusko. V roku 1768 vypukla vojna proti Rusku a aj reformácii. Poľsko prehralo 
a stratilo tretinu územia a aj tretinu obyvateľstva. Uhorsko získalo 70 000 kilometrov 
štvorcových územia, Rusko 110 000 a Prusko 35 000. V roku 1791 Sejm schválil novú 
ústavu, ale šľachta spolupracovala s krajinami, ktoré si rozdelili ich vlasť. Šľachta, ktorá ale 
bola platená Ruskom v roku 1792 založila v Targowici konfederáciu, ktorá pomocou ruskej 
armády zrušila novú ústavu. V roku 1792 do Poľska vtrhla ruská 100-tisícová armáda. Kráľ sa 
snažil zachrániť všetko čo sa dalo, ale potom sa už nedalo nič zachraňovať, a tak sa radšej 
pripojil k targowickej konfederácii a prikázal poľskej 40-tisícovej armáde, aby nekládla  
Rusom odpor. A tak Rusi s ľahkosťou došli až do Varšavy a nasledovalo ďalšie delenie. 
Rusko malo  už teraz nad Poľskom úplnú moc. V Berlíne aj Petrohrade však boli poľské 
protesty, ale odignorovali sa. Poliaci dúfali, že ešte sa im ešte podarí sa oslobodiť z pod ruskej 
nadvlády. V roku 1794 vyhlásil strojca národno-oslobodeneckého hnutia Tadeusz Kościuzsko 
Rusku vojnu na krakovskom námestí. 17. apríla vypuklo vo Varšave povstanie, ktorému sa 
snažili ruské patroly a „ruskí priatelia z Poľska“ utiecť. Dokonca si brat kráľa Michal 
Ponitowski siahol na život aby sa ho nezmocnil dav. K odporcom Ruska sa pridal aj August 
Poniatowski, ale jeho vplyv bol rovnako bezvýznamný, ako predtým. Ešte v tomto roku sa 
odohrala bitka pri Macejovci, kde mala cárska armáda veľkú presilu. Poliaci boli porazení 
a Kościuzsko zajatý. Potom cárska armáda spravila masaker (15 000 obetí) na Varšavskom 
predmestí Praga. Krátko na to prišlo tretie, posledné delenie, kedy Poľsko zmizlo z mapy 
a Rusko malo vďaka tomu hranice až pri habsburskej monarchii.   
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História  Rakúska 

Už v dobe kamennej (okolo 8000 p.n.l.) bolo Rakúsko husto osídlené, hlavne 

v Podunajsku a údoliach Álp. V dobe Keltov (od 800 do 400 p.n.l.) vzniká kráľovstvo 

Noricum, ktoré zbohatlo najmä na ťažbe kamennej soli a jej následnému vývozu. 

Archeologické nálezy v múzea mestečka Hallstatt svedčia o tom, že doba Norice 

dostala meno Hallstattzeit. 

Niekedy v dobe začiatku nášho letopočtu si Rimania podmanili väčšiu časť krajiny, 

založili mestá a postavili cesty. Najvýznamnejšie rímske sídlo v Rakúsku je 

Carnuntum, ktoré sa stalo dokonca aj cisárskym mestom. Dnes sa na jeho bývalom 

území nachádza park s múzeom a amfiteátrom. 

Od 6. storočia krajinu obsadili Bajovari. Aby franský panovník Karol Veľký zabránil 

prenikaniu Slovanov a Avarov, tak okolo roku 800  zriadil hraničnú marku (značku) na 

území dolného Rakúska. V 10. storočí vzniká na východ od rieky Enns 

miestodržiteľské vojvodstvo Markgrafschaft, ktoré podliehalo Bajorskému kniežaťu. 

V tej dobe (996) sa prvýkrát stretávame s pojmom Ostarrichi, ktorý sa neskôr bude 

nazývať Österreich. 

time.graphics  
 
Po 100 rokoch existencie kniežatstva sa Rudolf I., ktorý bol v poradí prvý nasledovník 

z rodu Habsburgovcov, ktorý otvoril 650 rokov trvajúcu historickú epochu tejto krajiny. 

Centrom ríše bol Wiener Hofburg (Viedenský dvor).                                                                                                                                                                                                                              

Veľkou výzvou 16. storočia boli Turci, prenikajúci z východu. V roku 1529 sa síce 

z obliehania Viedne stiahli, ale vážne ohrozenie však pretrvávalo počas dlhého 

poldruha storočia. V roku 1683 sa Turci vracajú pred brány Viedne, ale opäť sa 

podarí odraziť ich útok. 
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Vďaka oslobodeniu od Osmanov sa v krajine naštartoval neobvyklý nárast umenia 

a kultúry. Vznikli prenádherné stavby ako napr. Schloss SchÖnbrunn, Dóm 

v Salzburgu. V tej dobe bolo v Rakúsku aj 

neskutočne veľa umelcov. Počas vlády 

Márie Terézie (1717-1780) sa začali 

obrovské reformy. Dielo svojej matky 

dokončil  jej syn Jozef II..  

 

V roku 1914 bol zavraždený následník trónu 

Franz Ferdinand v Sarajeve, kvôli čomu 

vzniká 1. svetová vojna. Po jej ukončení 

v roku 1918 sa Rakúsko stáva republikou. 

V roku 1938 však bohužiaľ Nacistické 

Nemecko obsadí Rakúsko urobí si z neho 

tzv. východnú marku, a kvôli tomu je znova 

zatiahnuté do ďalšej svetovej vojny. Po 

porazení Nacistického Nemecka v roku 1945 

sa Rakúsko opäť stáva samostatným 

štátom, ale je na ďalšie desaťročie pod správou víťazných mocností (USA, ZSSR, 

Veľkej Británie a Francúzska). 

 

 
biography.com                                                                                                                                                             

 

 

Adam Buday, 7.B 
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Horúce piesty 

 

Nový magazín o klasických japonských 

športových autách 

 
V dnešnej dobe je to zvláštne. Mazda už nevyrába 

wankelové športiaky, na trh vyšla škandálová Toyota 
Supra A90 a Mitsubishi nezaujíma čo chceš a vyrába 

crossovery. Ale tento magazín vás, japonských 
automobilových nadšencov privedie na zlaté 90.roky 

a začiatky 21.storočia kedy vznikli najznámejšie, 
najpikantnejšie a najviac legendárne športiaky 

dnešku. Takže sa usaď a užívaj! 
 
V tomto druhom diely sa porozprávame o neslávne známom, ale 
úspešnom aute z názvom Toyota Celica GT4. Väčšina z vás čo 
tento článok číta nevie o čo tu ide a pritom ide o jedno 
z najznámejších raly áut od Toyoty. Tento borec pochádzal 
z obyčajnej Toyoty Celica, ktorá nebola najrýchlejšie, ale ani 
najpomalšie auto, ale povedzme si že 90 koní proti 280 koní je 
niečo iné. Prvá ,,GT4ka“ vznikla v roku 1985, kde na Tokyo Motor 
Show stál akýsi podivný kabriolet, ktorý síce vyzeral ako klasická, 
slabá Celica vo verzii Kabriolet ale líšil sa najväčšou vecou a tou 
bol 4x4 pohon s preplňovaným turbom. Do výroby prišla o rok 
neskôr, ale výsledok stál za to. Bola predávaná s motorom 3S-
GTE v4 so 190 koňmi. V roku 1990 prišla 2.generácia, ktorá bola 
menej hranatá, modernejšie vyzerajúca Celica, ktorá mala ten istý 
motor, ale omnoho lepší dizajn ako jej hranatý predchodca. Ale 
asi určite najznámejšia Celica GT4 je  3. generácia. Musím 
povedať že viac agresívne vyzerajúcu Toyotu som ešte nevidel. Môj 
strýko jednu z nich má a pri tom je ich v celej Európe len 300 
kusov 3 generácie. 4-válec, 3 liter, dve, silné turbá a 255 koní. 
Proste niečo úžasné. Táto generácia sa vyrábala od roku 1994 do 
roku 1999, pričom bola viac určená na raly ako na obyčajnú 
cestu. Keď už spomínam raly, tak som zabudol  dodať že v raly to 
bolo doslovne ilegálne auto a to preto lebo niekedy to výkonom 
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prevyšovalo všetky ostatné autá, dokonca aj legendu Mitsubishi 
Lancer Evo. Ilegálnym sa stala aj preto že pre raly verziu boli 
niektoré upravenia zakázané. S touto generáciou sme sa navždy 
rozlúčili v roku 1999 a od vtedy na Toyotu Celica GT4 len sadne 
prach a skoro nikto si na ňu nespomenie. Aspoň u niekoho sa 
toto auto zapíše ako jedna z najväčších legiend v raly.  

 
Prvá generácia Toyota Celica GT4 (1986-1990)  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. generácia Toyota Celica GT4 (1990-1993) 
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3. generácia Toyota Celica GT4 (1994-1999) 

 
Matej Obžera 7.B  

 

 

Top 3 dôvodov, prečo si radšej kúpiť Celicu 

GT4 a nie Supru 

 
Servus, sorry, ale dnes to nebude ďalší diel Horúcich piestov, 
ale trocha sa pobavíme o týchto dvoch špecifických autách, 
ktoré zmenili Toyotu a povieme si ich výhody a nevýhody. Na 
začiatok upozorňujem, že ak ste fanatici do Supry, berte 
tento článok vážne. 
 
Čo si myslíte, keď niekto povie: ,,Toyota Supra“? To obásnené 
auto, ktoré je vo veľkej japonskej trojke, hneď medzi Nissanom 
Skyline a Mazdou RX7. To auto, ktoré šoféroval Paul Walker, to 
auto, ktoré je na každej ,,storke“ na Tik Toku, to auto, ktoré je 
vraj ,,neporaziteľné“ alebo jeho motor 2JZ je ,,nepriestrelný“, 
ktorý ľudia pchajú skoro do každého auta. Ako ja to nenávidím. 
V dnešnej dobe, úprimne, človek, ktorý si kúpi Supru je 
originálny asi ako ja, čiže nie. A čo si myslíte, keď niekto povie: 
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,,Toyota Celica GT4?“ Väčšina z vás, mladších, určite povie: 
,,Nejaký slabý šrot“. Ste na omyle vážení. Toto auto ryžovalo zlato 
Toyote dlhých 8 rokov v rally. To auto, ktoré bolo z rally vylúčené 
len preto, lebo malo až príliš veľký výkon. Oproti Celice mi príde 
Supra ako pre Satana kríž. Vskutku škaredá. Tu je rozbor: 
Toyota Supra: 
Nevýhoda č.1: Veľkosť 
Áno, bohužiaľ, milí fanúšikovia Supry. Nepredpokladali ste, že je 
Supra masívna? Teraz to už viete. Úprimne, Supra nebola 
pôvodne určená na drift. Predsa je to GT. Toyota predovšetkým 
vytvorila Supru za účelom urobenia športového, a zároveň 
luxusnejšieho vozu, na ktorom by sa mohol voziť dajme tomu 
nejaký zbohatlík. Supra je predovšetkým ťažšia a kvôli 
luxusnejším doplnkom, a karosérii mohutnejšia ako Celica GT4. 
Deťúrence, ku rýchlosti je potrebná aj váha, nezabúdajte. 
 
Nevýhoda č.2: Cena 
Zaznamenali ste, aké sú Supry drahé? Nie? Pretrite si oči. Tieto 
autá naberajú na cene neskutočnou rýchlosťou. Na vašom mieste, 
keď chcete lacnú Supru, kúpte si staršie modely ako napr. A70 
alebo Mark3 a A60 alebo Mark2. Sú silné ako Mark4, takže načo 
drahú verziu, keď si môžete to isté kúpiť o niekoľko tisíc menej. 
Navyše, keby sa Supra neobjavila ako 10 sekundové auto 
v Rýchlo a Zbesilo, tak by sa predávala menej, ako dnes. Škoda, 
že to nebola Celica GT4.  
 
Nevýhoda č.3: Drahé diely na 2JZ 
Asi najväčšia nevýhoda a to sú drahé diely. Ku príkladu, ste 
nejaký tuner, máte sériovú Supru a chcete si vylepšiť motor od 
základov. Dokonca aj krúžky na piesty sú predražené. Čo budete 
teraz robiť? Asi si kúpite ďalšiu Supru, ktorá je v takom stave iba 
na diely. Ale aj tá vám bude na nič, pretože je tak prehrdzavená, 
že si spomeniete, že je to o tom istom čo predtým, a to sú diely. 
Supra iba jednu výhodu, a to je sila 2JZ.  
 
Teraz sme si rozobrali 3 nevýhody na Toyotu Supru. Teraz poviem 
nevýhody na Celice GT4, aj keď neviem či vôbec má nejakú 
nevýhodu. Ktovie možno hej. Tu to je čierne na bielom: 
Toyota Celica GT4: 
Nevýhoda č.1: Menej koní 
Dobre, chápem, Supra má 325 koní a Celica GT4 má 255, ale 
musíte uvažovať s tým, že Celica GT4 je 4-válec 3S-GTE turbo 
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a nie 6-válec 2J-ZE twin turbo. Zato má Celica GT4 lepší rázvor, 
a že je celkovo menšia ako Supra.  
 
Nevýhoda č.2: ABS 
Áno, Celica GT4 mala ABS podobne ako Nissan Skyline. ABS je 
vlastne systém, ktorý vám automaticky zabrzdí pred zatáčkou. 
Taká malá dotieravá vec. Síce sa dá ľahko vybrať, ale stále to robí 
to jedno škaredé znamienko na celej kráse tohto auta. 
 
Nevýhoda č.3: Japonské modely mali väčšie výhody, ako tie 
exportované  
Myslím tým, že mali viac doplnkov ako, dajme tomu, americké 
alebo európske verzie. Napríklad japonské verzie mali 
automatickú klimatizáciu, zatiaľ čo európske alebo americké 
modely mali manuálnu klimatizáciu. 
 
Toto bolo prvé číslo Top 3 dôvodov, ktorým so chcel uverejniť 
ďalší článok okrem Horúce piesty, v ktorom budem rozoberať 
výhody a nevýhody áut a bude vychádzať každý druhý štvrtok. 
Snáď ste si ho užili.  
 
 

Matej Obžera 7.B 
 

Mazda RX 8 
Mazda RX-8 je športový automobil, ktorý v rokoch 2003 až 
2011 vyrábala automobilka Mazda Motor Corporation. Prvýkrát 
sa objavila v roku 2001 na North American International Auto 
Show. Je nasledovníkom Mazdy RX-7, a ako jej predchodcovia 
v rade RX, je poháňaná Wankelovým motorom. RX-8 zahájila 
predaj v Severnej Amerike v modelovom roku 2004. Mazda 23. 
augusta 2011 oznámila, že výroba RX-8 bude ukončená, 
pričom modely roku 2011 budú poslednými. 

  

Pre modelový rok 2009 inžinieri Mazdy zlepšili tuhosť karosérie 
RX-8 použitím výstuží (trapézová rozperná tyč predných 
tlmičov), čím sa zvýšila lokálna tuhosť predných pružiacich 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0portov%C3%BD_automobil
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazda_Motor_Corporation&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=North_American_International_Auto_Show&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=North_American_International_Auto_Show&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mazda_RX-7
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wankelov_motor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%A1_Amerika
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miest. Upravená RX-8 bola ľahšia o 40 kilogramov ako 
predchádzajúce modely (2003 – 2008). 

 

 
 

Marek Obžera 



27 

 

Naruto 
 
 

Príbeh je o Narutovi Uzumakim, 
mladom nindžovi, ktorý túži po 
uznaní a jeho snom je stať 
sa Hokagem, nindžom jeho dediny, 
ktorý je uznávaný ako líder a je 
najsilnejší zo všetkých. Séria je 
založená na základe pilotného 
komiksu od Kišimota, ktorý bol 
vydaný v Auguste 1997 v časopise 
Akamaru Jump. Manga bola prvýkrát 
publikovaná 

vydavateľstvom Shueisha v roku 
1999 v 43. čisle japonského časopisu 
Weekly Shōnen Jump. Manga sa 
stále vydáva a posledný vydaný 
zväzok mal číslo 45. Manga bola 
neskôr tiež prevedená do anime, v 
produkcii štúdia Studio Perrot a Aniplex. Seriál mal premiéru v 
japonskej televízii TV Tokio a na satelitnej televízii Animax 3. 

októbra 2002.Prvá séria mala 220 

častí a Naruto Shipudden sa vysiela 
od 15. februára 2007. Okrem seriálu 
Studio Perrot vytvorilo aj 7 filmov. 
Iné produkty ako krátke videá, 
krátke komiksy, videohry a hracie 
karty boli vytvorené aj inými 
spoločnosťami. Je to jedna 
z najznámejších a najúspešnejších 
máng. 
 
 

Matúš Musil 5.A  
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Nindža nástroje 
Kunai (vrhací nôž) 

 
dier Kunai je Japonský nástroj,o ktorom sa 
predpokladá,že je pôvodne  
odvodený od murárskej stierky. dve všeobecné 
uznávané variácie  
 kunai sú krátke a veľké hoci je kunai základným 
nástrojom, v rukách 
odborníka na bojové 
umenia by sa dal použiť 
ako multifunkčná 
zbraň. 
Kunai je bežne spájaný 
s ninjom, ktorý ho 
používali na 
vykopávanie dier 
v stenách. 
 

Marek Obžera 5.A 

 

 

Shuriken 
 

Shuriken je japonská skrytá zbran , ktorá sa 

používala ako skrytá dýka na rozptýlenie 
alebo nesprávne nasmerovanie.  

Sú tiež známe ako vrhacie 
hviezdy alebo ninja hviezdy , hoci boli pôvodne navrhnuté v 

mnohých rôznych tvaroch. Hlavné odrody šurikenov sú bō 
šuriken ( palicový šuriken) a hira šuriken ( plochý 
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šuriken) alebo otriasaný (kolový šuriken, tiež čítaný 
ako kurumaken) . 

Shurikeny boli doplnkové zbrane 
k meču alebo rôznym iným 
zbraniam v samurajskom arzenáli, 
hoci mali často dôležitý taktický 
účinok v boji. Umenie ovládania 
shurikenu je známe 
ako shurikenjutsu a vyučovalo sa 
ako vedľajšia súčasť osnov bojových 
umení mnohých známych škôl.  

 

 

 

 

 

Katana 

 

Katana (刀, かたな) je japonský 

meč charakterizovaný zakrivenou 

čepeľou s jedným ostrím s kruhovou 

alebo hranatou záštitou a dlhou 

rukoväťou na umiestnenie dvoch 

rúk . Vyvinuté neskôr ako tachi, 

používali ho samuraji vo feudálnom 

Japonsku a nosili ho s okrajom 

nahor. Od obdobia Muromachi  bolo veľa 

starých tachi vyrezaných z koreňa a skrátených a čepeľ na koreni 

bola rozdrvená a premenená na katanu . Oficiálny výraz 

pre katanu v Japonsku je uchigatana a výraz katana často 

označuje jednosečné meče z celého sveta. Katana sa vyskytuje aj 

v rôznych anime. 

 
Matúš Musil 5.A 
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