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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... pandémia nezastaví.
Pokračujeme vo virtuálnych dejepisných exkurziách a navštívime aj obec Hronsek.

V druhej časti prezentujeme práce žiakov na tému: Kto je silnejší? Človek alebo
príroda?

Vážení čitatelia,
vo väčšine prípadov navštevujeme počas reálnych exkurzií viacero zaujímavých
lokalít za jeden deň. Sú aj výnimky. Niektoré obce či mestá sú natoľko zaujímavé,
že nám nestačí ani jeden deň, aby sme ich celé spoznali. Niekedy je však miesto,
ktoré sa chystáme navštíviť, tak vzdialené od nášho domova, že je logistický
problém dostať sa tam, pozrieť si ho a prísť v rozumnom čase späť do Bratislavy,
pretože sme úplne závislí od vlakových či autobusových spojov. Práve pred takýmto
problémom stál pán učiteľ, keď (v lete) pripravoval našu tretiu virtuálnu exkurziu.
Napokon všetko prepočítal a sa rozhodol, že skúsi navštíviť dve od Bratislavy
naozaj dosť vzdialené lokality naraz. Vydajme sa teda s ním na našu ďalšiu
virtuálnu exkurziu.
Po pomerne dlhej ceste rýchlikom a následne osobným vlakom vystupujeme v
dedinke Hronsek, ktorá sa nachádza neďaleko od Banskej Bystrice. Prvé miesto v
obci, ktoré sme sa rozhodli navštíviť, je pôvodne vodný hrad neskôr prestavaný na
goticko-renesančný kaštieľ.
Ako približne vyzeral v dobe svojej najväčšej slávy, vidíte na obrázku...

... a takto „dopadol“ po rokoch chátrania, keď začínala jeho obnova.

Zdroj:https://www.travelguide.sk/svk/turisticke-zaujimavosti/vodny-hrad-hronsek_712_1.html

Obnova stavby sa však podarila. Ponúkame aspoň dva obrázky.

Na moste (alebo na nádvorí) by sme sa na chvíľu zastavili a dozvedeli sa aj
o osobách, ktoré tu žili. Medzi pre vás najzaujímavejšie by určite patril otec
známej Levočskej bielej panej. Viete, ako sa táto dáma volala?
Určite by sme si čo-to povedali aj o architektúre stavby, v rámci ktorej sa
zachoval aj jeden z najstarších komínov na Slovensku. Tiež tu z minulosti zostala
jedna dôležitá vec – veľmi starý prevet. Viete, na čo také zariadenie slúžilo?
Po krátkej návšteve tejto hodnoverne obnovenej stavby pokračujeme v našej
exkurzii po Hronseku ďalej k druhému, mladšiemu kaštieľu.

Barokový kaštieľ a záhrada v jeho okolí, ktorá teraz prechádza rekonštrukciou...

... boli svedkami dôležitých udalostí v živote Slovenska. Ktorých? Nasledujúci
obrázok vám isto napovie aspoň o jednej z udalostí.

Viac fotografií zobrazujúcich budovu kaštieľa neponúkame, lebo rekonštrukčné
práce sú v plnom prúde. Zastavíme sa aspoň pri dominante záhrady, obrázok
ponúkame na nasledujúcej strane...

... a pokračujeme v prehliadke obce. Po „pár metroch“ od kaštieľa...

... stojíme pred dreveným artikulárnym kostolom...

... obchádzame ho...

... a otvorené dvere nás lákajú na návštevu. Zrazu sme v inom svete. Na
nasledujúcej strane si pozrite, ako to vnútri tejto stavby (inak národnej kultúrnej
pamiatky) vyzerá.

Pán učiteľ by nás isto usadil do starých drevených lavíc a rozprával nám kto, kedy
a prečo túto stavbu postavil. Prečo je iba z dreva a prečo takýto kostol voláme
artikulárny. Tých prečo by bolo isto ešte viac, ale určite nie veľmi veľa, lebo sa
musíme včas dostať na vlakovú stanicu. Z areálu kostola ponúkame ešte pohľad na
zvonicu a rýchlym krokom sa ponáhľame na vlak.

Stihli sme to. Osobný vlak prišiel načas, podobne aj rýchlik, do ktorého sme
prestúpili. V Žarnovici sme z neho vystúpili a ani autobus nemal s časom odchodu
problém. Tak sme sa dostali do dediny Vyhne. Ľudia, ktorí žijú v blízkom okolí, ju
poznajú hlavne preto, že je tam termálne kúpalisko. To nás však nezaujímalo.
Zaujímavejšia, ale tak trochu zabudnutá, je prírodná pamiatka, ktorá sa
nachádza za kúpaliskom a je ňou Vyhniansky travertín...

Ten môže niekomu pri troche fantázie pripomínať obra, ktorý sa premenil na
kameň. Takto vznikali v minulosti aj mnohé (nielen) slovenské povesti. Túto však
vytvoril (práve teraz) pán učiteľ. Od prírodnej pamiatky sme sa vydali cez malý
kopček ku katolíckemu kostolu. Najskôr ponúkame záber na celý areál z diaľky...

... potom bližší pohľad.

Poviete si... obyčajný kostol... takých je na Slovensku veľa. Máte aj nemáte
pravdu. Takýchto kostolov je na Slovensku ozaj veľa, ale jeho areál je výnimočný.
Nachádzajú sa tu liatinové kríže, ktoré dokazujú veľmi vysokú úroveň spracovania
kovov v minulosti. Ponúkame aspoň jeden obrázok.

Areál kostola má ešte jednu zaujímavosť. Je ňou recyklácia starých náhrobkov,
ktoré sa používajú na viacerých miestach ako dlaždice chodníkov. Je otázne, či je
to správne...

Po prehliadke areálu kostola naše oči zaujme pohľad na kopec, ktorý je na druhej
strane obce a je naším dnešným posledným cieľom.

Po ceste k nemu prechádzame okolo (žiaľ) zanedbaného priemyselného areálu a pri
pohľade späť vidíme vežu kostola a stopu po lietadle, ktoré pravdepodobne
štartovalo z neďalekého letiska Tri duby.

Následne prechádzame cez lúky nad obcou a v diaľke už vidíme Kamenné more.

Až keď k nemu prídeme bližšie, uvedomíme si silu miesta.

Obrovské množstvo kamennej sute, ktorá by mohla hrať nielen v sci-fi filme o
mimozemšťanoch, dokazuje veľkú silu prírody. Dnes je táto oblasť zákonom
chránená, ale v minulosti slúžila ako zdroj stavebného materiálu. Ponúkame ešte
jeden pohľad. V pozadí vidieť časť obce Vyhne.

Návštevou Kamenného mora sa naša tretia virtuálna exkurzia končí. Čaká nás iba
trochu komplikovaná cesta do Bratislavy, ktorá sa však podarila.

Vážení čitatelia,
v druhej časti Dejepisu extra Vám ponúkame možnosť prečítať si poslednú
„sadu“ prác terajších šiestakov na tému: Kto je silnejší? Človek alebo
príroda?
Prišlo ich veľmi veľa a ozaj bol problém vybrať, ktoré budeme publikovať. Tak sa
stalo, že hoci si pán učiteľ pôvodne myslel, že niektoré práce zaradí do tohto
výberu, napokon prišli lepšie.
Tak ako je tradičné, ani jedna z 22 vybraných prác nebola „gramaticky ošetrená“.
Stratili by tak svoje čaro, a preto tam nie sú mená ich autoriek či autorov.
Dovolili sme si však niektoré myšlienky žiakov, ktoré nás zaujali, zvýrazniť
červenou farbou.
Medzi práce sme zaradili aj obrázky z internetu a to tie, ktoré použili sami žiaci.
Obrázok pri texte tiež nemusí pochádzať priamo, z tej-ktorej publikovanej práce.
Príjemné čítanie...

Je silnejší človek alebo príroda?
Človek znečisťuje prírodu, zabíja zvieratá, poškodzuje a vyrubáva lesy a svojím nezmyselným
konaním môže prekresliť mapu krajiny. Neuvedomujeme si však, že stromy vyrábajú kyslík a
poskytujú útočisko vtákom. Strom vyrúbeme za pár minút, ale jeho nástupca rastie niekoľko
rokov, kým sa zhostí svojej funkcie. Aj dávna múdrosť vraví,, Postav dom, zasaď strom...’’ na to
akosi zabúdame. Veľký problém je aj znečisťovanie životného prostredia. Jadrové elektrárne,
havárie ropných tankerov, vlakov, výstavba, odhadzovanie odpadkov. Napríklad havárie
ropných tankerov, ich škody, čo po nich zostanú sa nedájú ani opísať. Pri jednej takej havárií
zomrie niekoľko sta tisíc rýb a na hladine zostane plávať ropná škvrna s priemerom aj kilometer,
do ktorých sa zachytávajú aj nevinné vtáky. Znečistenie ovzdušia freónom rozšíruje ozónovú
dieru nad našou planétou. Čoraz viac je nám tu teplejšie od slnečných lúčov, ktoré dopadajú
na Zem vo väčšom množstve a sile. Takto dochádza aj ku globálnemu oteplovaniu. Ľadovce sa
topia a tým sa zvyšuje hladina vodných tokov, ktoré zaplavujú najnižšie položené miesta na
zemi. Príroda to však nebude znášať do nekonečna, zničí človeka aj sama seba. Ak však chceme
žiť, musíme prírode pomôcť, pretože už to sama nedokáže. Víťaz tohoto duelu? Myslím si, že
ľudia, ale skúsme vyhrať spolu s prírodou.

Môj názor
PRÍRODA:
Príroda si častejšie robí, čo sa jej zachce. Nehovoríme pri tom len o počasí, ale aj o stromoch
a rastlinách. Rastliny nezastavia ani cesty. Vedia si v nich nájsť škáru, cez ktorú sa pomaly
dostanú až nad zem a následne rozkvitnú bez toho, aby sa o ne niekto staral. Ak by vyhynuli
rastliny , ktoré slúžia ako zdroj potravy pre niektorý druh živočíchov, vyhynú i oni. Príroda plní
v našom živote mnoho funkcií. Ako napríklad kyslík, voda... Voda ja veľmi dôležitá pre prírodu,
ale aj človeka.
ČLOVEK:
Príroda má pre človeka bezpochybne veľký význam. V súčasnom období človek viditeľne
znečisťuje ovzdušie. Spôsobujú ho hlavne veľkým rozvojom priemyslu. Asi pred štyritisíc rokmi
človek zistil, ako môže vo svoj prospech využiť prírodu. Pred 200 rokmi začali využívať parnú,
neskôr elektrickú a pred 60 rokmi atómovú energiu. Aj sily týchto energií pochádzajú z prírody,
lenže vedci ich dokázali upraviť tak, aby boli tisíckrát silnejšie. Ľudia využívajú prírodu na
výrub stromov pre potreby stolárskeho, priemyselného spracovanie dreva a iného odvetvia.
Človek a príroda je vzťah medzi človekom a prírodou. Príroda bez človeka môže prežiť, ale
človek bez prírody nie. Zdá sa teda, že súčasný človek je silnejší ako príroda.

Kto je silnejší: človek či príroda?
V minulosti človek voči prírode nemal žiadnu moc. Žil v súlade s ňou a prispôsoboval sa. Čerpal
z nej len to čo ,nevyhnutne potreboval. Človek postupne bral z prírody viac surovín. Postupným
vývojom civilizácie a pribúdaním ľudí na planéte ,používaním nových technológii a strojov sa
začali narúšať prírodné ekosystémy. Človek začal používať paru a uhlie (nerastná surovina) asi
pred 200 rokmi ,elektrinu asi pred 120 rokmi budovaním priehrad a vodných elektrární
,atómovú energiu pred 60 rokmi budovaním atómových a jadrových elektrární. Človek svojou
činnosťou znečisťuje prírodu. Ťaží nerastné suroviny až do ich úplného vyčerpania. Zabíja
zvieratá a rastliny až tak ,že niektoré druhy úplne vyhynuli. V poslednej dobe hlavne vplyvom
globálneho otepľovania dochádza k topeniu ľadovcov ,čím sa zvyšujú hladiny morí a oceánov
a niektoré miesta a krajiny sa ocitnú pod vodou. Príroda sa dokáže z časti zregenerovať. Ale
trvá to dlhší čas. Bez prírody by človek neprežil ,ale príroda bez človeka áno. Je mocnejšia ako
človek a preto by si ju mal chrániť a vážiť si ju.
Podľa mňa je silnejšia príroda. Myslím si to preto, lebo teraz keď ľudia musia byť v izolácií
príroda funguje aj tak. Keď sa pozriem von z okna vidím les, ktorý je zelený a kvety kvitnú.
Človek je teraz závislý od toho, keď je koronavírus, že musí nosiť rúško, prírodu tento vírus
neničí.
Na prírodu môžeme byť hrdí, lebo ak by sa aj ona nakazila, ľudia by neprežili. Príroda je rada,
lebo sa zatvárajú všetky fabriky. Teraz sú aj rieky čistejšie ako inokedy, nakoľko ľudia do nich
nič nehádžu, nevypúšťajú. My nemáme pozitívny vplyv na prírodu iba ona na nás čo sa týka
riek a morí. Príroda nám dáva kyslík. Kyslík je pre ľudí na zemi potrebný, inak by zomreli.
Okrem kyslíka nám príroda dáva aj potravu – ovocie, zeleninu, mäso... Na druhej strane je
človek silný v tom, že vie pomôcť zvieratám ak sú zranené a tým pomáha prírode. A zvieratá
mu na oplátku dajú svoje „produkty“ ako sú vajíčka. Príroda vie rozoznať aké zviera, rastlinu
má kam umiestniť, čiže pštrosa nedá na Severný pól.
Týmto sme definitívne zistili, že príroda je silnejšia ako človek.

Kto je silnejší: človek či príroda?
Na začiatku ľudstva, keď bol človek lovec, bál sa sily prírody. Zistil, že blesk môže podpáliť
strom a aj on sa naučil vytvoriť oheň. Oheň mu dal teplo, mohol piecť jedlo, ohňa sa báli
zvieratá, mohol vypaľovať keramiku, neskôr taviť kov. Potom človek ovládol silu vetra
(plachetnice). Dnes silu vetra využívajú veterné elektrárne. Ďalej človek ovládol silu vody.
Mlyny na mletie obilia. Teraz vodné elektrárne. Podarilo sa mu vytvoriť elektriku. Človek
ovládol vodu - plaví sa, potápa sa, ovládol vzduch - lieta, aj do vesmíru, bezdrôtový prenos internet.
Človek si myslel aj myslí, že je pánom tejto planéty. No najväčší pán je príroda. Dokazuje nám
to: sopkami , zemetrasením. Globálne otepľovanie, roztápanie ľadovcov, povodne, cunami.
Hrozné suchá a požiare. Ľudia by sa mali zamyslieť a chrániť prírodu.
Príroda je silnejšia ako človek.

Kto je silnejší, človek alebo príroda
Príroda bez človeka môže prežiť, ale človek bez prírody nie! Prečo? Lebo každý vie, že príroda
je silnejšia ako človek. Človek dobre vie znečisťovať prírodu a ničiť ju, zabíjať zvieratá, niektoré
až tak, že ich úplne vyhubil. Človek potrebuje vzduch, lebo keby vyrúbal všetky stromy, tak by
nemohol dýchať. Ak by vyhubil všetku zver, tak by nemal čo jesť. Voda, pôda, lesy, a rastliny
sú potrebné pre život človeka na zemi. Aby mohol fungovať kolobeh života.
Príroda je skutočne zaujímavá a silná. Je všade okolo nás. Kamkoľvek sa pozrieme alebo sa
vydáme. Prírodu tvoria ľudia, zvieratá ale aj stromy, rastliny, voda, vzduch, vietor, Slnko,
Mesiac. Niektoré veci, ktoré pre nás pripravila, nám doslova vyrážajú dych. Voda si nájde
cestičku aj v skale, posunie celý kus skaly. Stromy rastú vysoko v horách na šikmých skalách.
Príroda sa po útokoch človeka sa dokáže čiastočne zregenerovať. Stromy aj keď pomaly, ale
stále rastú, zvieratá sa zatiaľ dokážu rozmnožovať. So znečistenou vodou a ovzduším sa dokáže
ešte vyrovnať – globálnym otepľovaním.
Príroda nám dáva kyslík, bez ktorého nevieme žiť. Preto si myslím, že príroda je silnejšia ako
človek. Človek odíde ale príroda tu zostane.

Človek verzus príroda
Človek znečistuje prírodu,zabíja zvieratá,mení toky riek. Vyrubuje lesy,znečistuje vodu,vzduch.
Človek je silný ale príroda je silnejšia.Človek sa bez prírody neaobíde
Príroda bez človeka prežije. Človek potrebuje na život z prírody čo mu ponúka.
Jedlo,ošatenie,lieky. Vzduch ktorý dýcha. Človek ničí prírodu a aj ju môže vyhubit´.Príroda to
ale opláca zmenami počasia, ktoré sú pre človeka katastrofálne.
Človek prírodu potrebuje a preto ju aj vedšina luďstva chráni. Lenže vďaka človeku a jeho
nenásitnosti už vymrelo niekoľko druhov živočíchov. Velkost´pralesov sa zmenšuje. S topením
ľadovcov stúpa hladina morí.
Príroda nasadila svoju zbraň ,ak človek neprestane ničit´ prírodu ,príroda človeka zahubí.

Kto je silnejší človek alebo príroda?
V minulosti človek voči prírode nemal žiadnu moc. Žil v súlade s ňou a prispôsoboval sa. Čerpal
z nej len to čo ,nevyhnutne potreboval. Človek postupne bral z prírody viac surovín. Postupným
vývojom civilizácie a pribúdaním ľudí na planéte ,používaním nových technológii a strojov sa
začali narúšať prírodné ekosystémy. Človek začal používať paru a uhlie (nerastná surovina) asi
pred 200 rokmi ,elektrinu asi pred 120 rokmi budovaním priehrad a vodných elektrární
,atómovú energiu pred 60 rokmi budovaním atómových a jadrových elektrární. Človek svojou
činnosťou znečisťuje prírodu. Ťaží nerastné suroviny až do ich úplného vyčerpania. Zabíja
zvieratá a rastliny až tak ,že niektoré druhy úplne vyhynuli. V poslednej dobe hlavne vplyvom
globálneho otepľovania dochádza k topeniu ľadovcov ,čím sa zvyšujú hladiny morí a oceánov
a niektoré miesta a krajiny sa ocitnú pod vodou. Príroda sa dokáže z časti zregenerovať. Ale
trvá to dlhší čas.
Bez prírody by človek neprežil ,ale príroda bez človeka áno. Je mocnejšia ako človek a preto
by si ju mal chrániť a vážiť si ju.

Kto je silnejší človek alebo príroda
Človek: vie dobre znečisťovať, zabíjať zvieratá, niektoré až tak, že ich úplne vyhubil, má dobré
stroje na klčovanie lesov a dokáže svojím nepremysleným konaním prekresliť mapy krajín.
Príroda: po útokoch človeka sa dokáže čiastočne zregenerovať, stromy aj keď pomaly, ale stále
rastú, zvieratá sa zatiaľ dokážu rozmnožovať, so znečistenou vodou a ovzduším sa dokáže ešte
vyrovnať – globálnym otepľovaním. Príroda si stále častejšie robí, čo sa jej zachce. Nehovoríme
pritom len o počasí, ktoré ľudí vždy dokáže prekvapiť, ale aj o stromoch či rastlinách. Tie sa
rozhodli, že sa nenechajú utláčať ľuďmi a na svoje domovy premenili napríklad opustené
budovy. Moderná civilizácia je dielom poľnohospodárstva žijúceho usadlým spôsobom.
Budúcnosť civilizácie rovnako závisí od úspechov jeho práce ako pri jej vzniku a rozvoji. Človek
lesy využíva aj na rekreačné účely. Obyvateľstvo vyhľadáva čoraz viac lesy ako najzachovalejšie
prírodné prostredie. Rozptýlená zeleň je potrebný prírodný, ako aj estetický prvok v krajine.
Úbytok zelene treba rozhodné zabraňovať, zeleň treba rozširovať. Pokiaľ človek chce prežiť,
musí aj naďalej zameriavať svoju pozornosť predovšetkým na rozvoj poľnohospodárstva.
Poľnohospodárstvo bolo i zostane najdôležitejšou činnosťou človeka. A čo vzduch, živočíchy,
rastliny, voda? Stal sa človek ochrancom a zároveň škodcom životného prostredia? Mali by sme
si prírodu vážiť robí pre nás všetko a my pre ňu skoro nič.
Príroda je silnejšia než človek. Príroda bez človeka môže prežiť, ale človek bez prírody nie.

Kto je silnejší : Príroda či človek
Ludia stavajú domy ale keď príde prirodná katastrofa, tak ich zbúra .Príroda vie prekvapiť,
napr. Kde nikdy nebola voda, môže tam prisť záplava.Priroda je silnejšia, kôli tomu ,lebo mi
ludia nedokážeme prežiť v extrémnych podmienkach.
Čaro prirody je, že ked sa sama zničí, tak sa vie aj obnoviť .Velký požiar v Austrálii vznikol
tak ,že bolo tam velmi horúco a sucho.
Byliny a stromy sa zapálili a začalo sa tam peklo. Oheň sa rýchlo širil ,zvieratá utekali ,aby sa
nespálili lenže ľudia ešte o tom nevedeli. Keď sa požiar rozšíril, ludia si toho konečne Všimli
ale už bolo neskoro ,hasiči mali poplach. Niekoľko týždňov trvalo oheň uhasiť. Bol to ťažký
boj ale potom prišiel dážď a uhasil to. Skôr bol problém ,že veľa stromov a zvierat oheň zabil,
alebo zničil. No však stačilo pár mesiacov a príroda sa znova prebudila k životu.
Priroda je silnejšia ako my ludia.

Kto je silnejší, človek alebo príroda
Obidve skupiny sú rozličné človek je pre Zem nebezpečnejší ako príroda. Skupina ľudí dokáže
všeličo pekné pre nás ľudí spraviť ale nemusí to vždy byt dobré pre prírodu a zvieratá. Niektorí
ľudia robia pre prírodu dobré veci a niektorý zase zlé veci. Príroda je celkovo lepšia ako človek
a aj silnejšia. Napríklad keby bolo zemetrasenie alebo cunami tak človek to nevie ovládať ale
taká príroda áno. V prírode je krutý život ale tu u nás tak často nie. My ľudia mame tiež
domácich miláčikov a aj to sú zvieratá ako v prírode. Na Zemi sú rôzne skupiny ľudí ktoré sa
musia prispôsobiť prírode. Kedˇ človek žije na severe a je tam zima tak sa musí prispôsobiť
človek a nie príroda. Aj kedˇ prší tak sa musíme prispôsobiť my. A takto to je so všetkým. To
znamená že príroda je silnejšia ako človek. Na juhu je teplo a tam žijú iné zvieratá ako na
severe. Niektorí ľudia separujú a zbierajú odpadky. Niektorí moreplavci chodievajú zachraňujú
zvieratá pred zahynutím preto lebo sú uveznené v nejakom odpadku ktorý bol hodený do mora.
Kto je silnejší – človek či príroda?
Podľa mňa je silnejšia príroda. Myslím si to preto, lebo teraz keď ľudia musia byť v izolácií
príroda funguje aj tak. Keď sa pozriem von z okna vidím les, ktorý je zelený a kvety kvitnú.
Človek je teraz závislý od toho, keď je koronavírus, že musí nosiť rúško, prírodu tento vírus
neničí.
Na prírodu môžeme byť hrdí, lebo ak by sa aj ona nakazila, ľudia by neprežili. Príroda je rada,
lebo sa zatvárajú všetky fabriky. Teraz sú aj rieky čistejšie ako inokedy, nakoľko ľudia do nich
nič nehádžu, nevypúšťajú. My nemáme pozitívny vplyv na prírodu iba ona na nás čo sa týka
riek a morí. Príroda nám dáva kyslík. Kyslík je pre ľudí na zemi potrebný, inak by zomreli.
Okrem kyslíka nám príroda dáva aj potravu – ovocie, zeleninu, mäso... Na druhej strane je
človek silný v tom, že vie pomôcť zvieratám ak sú zranené a tým pomáha prírode. A zvieratá
mu na oplátku dajú svoje „produkty“ ako sú vajíčka. Príroda vie rozoznať aké zviera, rastlinu
má kam umiestniť, čiže pštrosa nedá na Severný pól.
Týmto sme definitívne zistili, že príroda je silnejšia ako človek.

Kto je silnejší, človek alebo príroda?
Počasie vie ľudí vždy prekvapiť. Človek sa snaží skrotiť prírodu, ale ona vie dokázať, že môže
byť silnejšia ako človek, napríklad :
Vodný živel - záplavy,povodne, pretrhnuté vodné hrádze
Veterný živel - víchrice,tornáda,orkány
Ohnivý živel - požiare lesov a budov spôsobené bleskom
Zemský živel - veľké zemetrasenia a zosuvy pôdy
Človek vie skrotiť prírodu a prírodne živli.
Niekedy vie človek prírodu:
a) využívat:pestovanie poľnohospodárskych plodov a chov zvierat, premena slnečnej a
veternej energie na elektrinu,
b) zneužívat:rúbanie lesov a pralesov,tažba nerastných surovín.
V záujme ľudstva je aby sme ochraňovali životné prostredie a mali medzi sebou rovnováhu a
aby sme sa negatívne neovplyvňovali.

Človek VS Príroda:
Človek znečisťuje planétu tím že zahadzuje odpadky na zem, vyrubuje lesy, stavia továrne.
Príroda je veľmi silná a preto by sme si mali na ňu mali dávať pozor nikdy nevieme čo sa môže
stať. Asi pred 60 rokmi sme ale začali využívať rôzne elektrárne ako napríklad atómová
elektráreň preto je človek silnejší ako príroda. Vyrubovanie lesov škodí prírode ale aj ľuďom.
Mali by sme viac recyklovať a tím pomôcť našej planéte. Nemali by sme vyhubovať toľko
zvierat lebo sú veľkou súčasťou prírody. Veľa živočíchov žije aj s nami v meste. Keď sa ropa
vyleje do mora dokáže zabiť aj 5000+ rýb.
Človek je hrozba pre prírodu. Chladničky a rôzne deodoranty vypúšťajú freóny ktoré stenšujú
ozónovú vrstvu a tak je na našej Zemi väčšie a väčšie teplo. Mali by sme míňať menej pitnej
vody na sprchovanie a umývanie zubov. Príroda nám dáva jedlo v podobe ovocia zeleniny a
mäsa. V minulosti sa lúky lesy hnojili iba prírodzene. Dnes sa používa veľa hnojív a chemikálii.
Tým ľudia poškodzuju prírodu.

Toto je môj projekt o sile prírody a človeka .
Príroda bez človeka môže prežiť no človek bez prírody nie!
Príroda si stále častejšie robí, čo sa jej zachce. Nehovoríme pritom len o počasí, ktoré ľudí
vždy dokáže prekvapiť alebo naštvať. Ale hovoríme aj o stromoch a rastlinách. Tie sa rozhodli,
že sa nenechajú utláčať ľuďmi a na svoje domovy premenili napríklad : opustené budovy,
železničné trate ..., ba dokonca rastliny nezastavia ani cesty. Vedia si v nich nájsť svoj otvor ,
cez ktorý sa pomaly dostanú až nad zem a následne rozkvitnú bez toho, aby sa o ne hocikto
staral. Ľudstvo sa denno-denne musí biť s prírodou viac ako 120 000 rokov. Ani počas tohto
dlhého obdobia ju však nepremohli . Logicky z toho vyplýva, že príroda je silnejšia, ako
podaktorí si myslia. Ja s tým veľmi súhlasím.
Niekedy si myslím, že za každý náš zlý skutok , ktorý urobíme voči prírode, tak príroda sa nám
zaň vie svojim spôsob pomstiť. A to rôznymi prírodnými katastrofami ako napríklad : rúcajúca
vlna Tsunami, rozsiahle požiare či tajfúny , tornáda a podobne, aj keď v takýchto prípadoch
nie vždy sme vinný. Prírodná katastrofa má viac podôb napríklad: suchá, rôzne vírusy ,
znečistené vody ale aj pôdy ...
Príroda nám vlastne vracia to čo sme všetko spravili vo svoj prospech , za všetky roky
znečistenia vôd, ovzduší... . Niektorí z nás konečne pochopili , že prospech pre nás je čiastočne
skaza pre prírodu .
Kto je silnejší: človek ci príroda?
Na svojom začiatku histórie ľudia celkom záviseli od prírody. keď chceli prežiť museli sa
prispôsobovať prírode. Dnes človek používa mnoho najrozličnejších typov energii, ktoré človek
nepoznal. Pred dvesto rokmi začali používať parnu neskôr elektrickú a pred šesťdesiatimi rokmi
aj atómovú. Tieto typy energii pochádzajú z prírody. Vzduch, voda, pôda, lesy, živočíchy a
rastliny. Sú potrebné pre život človeka. Ovzdušie má pre život človeka, rastlín a živočíchov
bezpochybne veľký význam. V súčasnom období sa značne znečisťuje ovzdušia. Človek lesy
využíva aj na rekreačné účely. Obyvateľstvo vyhľadáva čoraz viac lesy ako najzachovalejšie
prírodné prostredie. Pokiaľ človek chce prežiť, musí aj naďalej zameriavať svoju pozornosť
predovšetkým na rozvoj poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo bolo i zostane najdôležitejšou
činnosťou človeka. A čo vzduch, živočíchy, rastliny, voda? Stal sa človek ochrancom a zároveň
škodcom životného prostredia, ktoré nevyhnutne potrebuje pre svoje „bitie“? „Príroda bez
človeka môže prežiť, no človek bez prírody nie.

Kto je silnejší, človek alebo príroda?
Podľa mňa je silnejšia príroda než človek. Vyžiadala si viac obetí než tých, čo zavinil človek.
Napríklad v lete 2019 vlna horúčav spôsobila v Európe aj rozsiahle lesné požiare. Na juhu
Francúzska a v Španielsku hasiči bojovali s najhoršími požiarmi za posledných 20 rokov. Od
septembra 2019 požiare v rôznych častiach Austrálie zasiahli územia s celkovou rozlohou vyše
12 miliónov hektárov a do februára 2020, keď sa ich podarilo všetky uhasiť, si vyžiadali 33
ľudských životov.
V apríli 2017 mohutné zosuvy zeme a blata zabili v Sierra Leone minimálne 600 ľudí a o domovy
pripravili ďalších 6000. Záplavy a zosuvy pôdy spôsobené monzúnovými dažďami
zasiahli asi 41 miliónov ľudí v Bangladéši, Indii a Nepále. 19. septembra zažilo Mexiko
zemetrasenie so silou 7,1 stupňa Richterovej stupnice. Tragédia si vyžiadala 225 obetí a stala
sa presne na 32. výročie zemetrasenia, ktoré v Mexiku zabilo tisíce ľudí a na humanitárnu
pomoc zostalo odkázaných 2,5 milióna Mexičanov.
Zase aj človek má svoju silu. Podľa mňa človek skôr či neskôr vyrieši skoro všetky problémy.
Napríklad takým potopám už človek dokáže zabrániť. V Bratislave sa zabraňuje preliatiu rieky
Dunaj tak, že ľudia vytvorili protipovodňové steny na Vajanského a Tyršovom nábreží. V
prípade záplav vedia tak rýchlo postaviť protipovodňovú stenu do dĺžky až 15km.
V konečnom dôsledku človek sa môže stať silnejším, keď spolupracuje s prírodou. Pozorovaním
prírody a správnym využitím jej sily tak vie „skrotiť“ a využiť silu prírody vo svoj prospech.
V tomto boji nikdy nebude človek silnejší ako príroda. Človek dokáže vyrúbať celé lesy, pasienky
premeniť na polia. Človek dokáže zabíjať zvieratá pre vlastné potešenie, ničí im ich
prírodné prostredie. Človek dokáže vypúšťať do ovzdušia škodlivé plyny z postavených fabrík.
Keď človek kope bane a vypúšťa škodlivé látky do prírody tiež ju ničí.
Príroda vie na činy človeka reagovať. Príroda vie rozpútať zemetrasenie, čím zničí majetky
ľudí. Vie rozpútať tornádo, tsunami. Obrovskými dlhými horúčavami pripraví človeka o celú
úrodu. Vie zabíjať ľudí obrovskými lavínami. Príroda rozpúta búrky s povodňami.
Človek je proti týmto živlom prírody absolútne bezmocný. Príroda bude vždy o veľký kus pred
človekom. Mali by sme si chrániť to, čo nám príroda ponúka. Mali by sme myslieť na budúce
generácie aby sme im zanechali nepoškodenú prírodu.

Kto je silnejší človek alebo príroda
Podľa mňa je silnejšia príroda, pretože nás kedykoľvek môže zničiť alebo aj horšie. Človek by
to nedokázal, i keď prírodu stále znečistujeme, ničíme lesy, vody…. Aj je vidieť, že je príroda
silnejšia a my nebudeme nikdy silnejší ako príroda. Možno máme veľa miesta obsadeného, ale
my len ju raz naštveme a rozdrtí nás. Dáva nám to najavo povodňami, ohňom, zemetrasením,
hurikánmi… A aj teraz nám príroda dáva najavo, že sme slabší ako príroda. Koronavírus, ktorý
momentálne sa na svete nachádza je tiež znakom, že príroda je mocnejšia. Je viac spôsobov
ako nás môže zničiť naša planéta a to sú: klimatické zmeny, pohltenie Slnkom, vytvorenie čiernej
diery, ... My tu nie sme na to, aby sme šéfovali, ale aby sme jej pomohli. My to robíme, ale
naopak. Keď tu chceme mať právo žiť, tak by sme nemali jej pravidlá porušovať. Kto si myslí,
že sme my šéfovia jednoznačne sa mýli.

Kto je silnejší človek alebo príroda
V dnešnej dobe je táto otázka na mieste. Človek kvôli svojmu pohodliu znečisťuje
prostredie, ničí lesy, špiní moria, rieky a jazerá. Zabíja zvieratá nielen kvôli tomu aby uspokojil
svoj hlad, ale aj pre svoje potreby. Svojím bezohľadným konaním dokáže prekresliť mapy krajín.
Počet ľudí na celom svete je približne 6 miliárd. Aj z toho dôvodu si prírodu treba vážiť.
Priemyseľ vo svete najviac ničí prírodu. Príroda sa rozhodla, že už dosť! Vo svojich prírodných
laboratóriach vytvorila vírus, ktorý vypustila do ovzdušia. Za krátko ho človek rozšíril po celom
svete. Po útokoch človeka sa vie príroda sama zregenerovať. Počet živočíšnych druhov, fauny a
flóry je asi 8 miliárd. Niektoré druhy živočíchov ešte vôbec nepoznáme. Od začiatku histórie
sme boli od prírody závislí. Z toho vyplýva, že príroda je silnejšia ako človek. Bez človeka
príroda prežiť vie, ale človek bez prírody nie.
Príroda je silnejšia ako človek

Kto je silnejší príroda alebo človek?
Príroda bez človeka môže prežiť ale človek bez prírody nie. Napríklad na výrobu pitnej vody
využívame podzemnú vodu ktorú berieme z prameňov ktoré vytvorila príroda. Príroda nám
poskytuje potravu nevyhnutnú na život. Potravu ktorú získavame je buď rastlinného alebo
živočíšneho pôvodu. Kyslík ktorý produkujú stromy my potrebujeme na dýchanie. Príroda si
stále častejšie robí, čo sa jej zachce. Nehovoríme pritom len o počasí, ktoré ľudí vždy dokáže
prekvapiť, ale aj o stromoch či rastlinách. Tie sa rozhodli, že sa nenechajú utláčať ľuďmi a na
svoje domovy premenili napríklad opustené budovy .Ľudia dokážu za rok vypíliť až 9miliónov
stromov. Ľudia pri každodennom používaní parfémov vypúšťajú do ovzdušia škodlivú látku
freón. Človek lesy využíva aj na rekreačné účely. Ľudia neustále zabíjajú živočíchov pre svoju
potravu. Ovzdušie má pre život človeka, rastlín a živočíchov bezpochybne veľký význam. V
súčasnom období sa značne znečisťuje ovzdušia. Príčinou je človek.

Kto je silnejší, človek alebo príroda
Človek ako tak si prírodu neváži (česť výnimkám). Môže prežiť príroda bez človeka? Potrebuje
človek prírodu pre svoju budúcnosť? Vzduch, voda, pôda, lesy, živočíchy a rastliny .Sú potrebné
pre život človeka? Ovzdušie ma pre život človeka, rastlín a živočíchov veľký význam. V
súčasnom období sa značne znečisťuje ovzdušie. Príčinou je človek? Pokiaľ človek chce prežiť,
musí aj naďalej zameriavať svoju pozornosť predovšetkým na rozvoj poľnohospodárstva. Bolo
i zostane najdôležitejšou činnosťou človeka. A čo vzduch, živočíchy, rastliny a voda? Stal sa
človek ochrancom a zároveň škodcom, ktorý potrebuje pre svoje žitie? Kedy sa človek naučí že
nemôže donekonečna z prírody len brať ? Pomsta bude krutá. Záplavy, ktoré sa opakujú každý
rok z mohutných dažďov. Zosuvy pôdy. Časté tornáda v Amerike. Otepľovanie morských
prúdov. Ak sa roztopia ľadovce tak veľa z pobrežných miest nezostane. Čo príde potom? Príroda
bez človeka môže prežiť no človek bez prírody nie !!!!!! Víťaz ? Jednoznačne príroda

KTO JE SILNEJŠÍ - ČLOVEK ALEBO PRÍRODA
Človek je tvor rozumný a prírodu vie v niektorých prípadoch skrotiť. Napríklad vie postaviť
priehrady, aby voda nezaplavila mestá a dediny. Vie tak tiež využiť vietor na výrobu elektriky.
Ale ľudia potrebujú aj drevo. Tie sa dajú získať iba vyrúbaním lesov. Keby sa síce viacej
recyklovalo tak by sa nemuseli rúbať lesy a pralesy. Keď sa vyrúbu tieto vzácne lesy, vzniká
globálne otepľovanie. Pomaly začnú vysychať moria, rieky a jazerá. Potom nebude voda a
ľudia budú pomaly umierať. V minulosti človek žil v symbióze s prírodou. Tým ako ľudia začali
využívať technológie, aby si zjednodušili život, prestali vnímať spojenie s prírodou. Rýchli
konzumný život spôsobil, že ľudia s prírody berú viac, ako jej dávajú. Preto nás príroda
upozorňuje rôznymi znakmi - zemetrasenie, povodnie, cunami, tornádo, prudké zmeny počasia
a nakoniec aj vírusmi. To znamená, že príroda vždy zvíťazí nad svojim úhlavným nepriateľom
- človekom. Musíme byť v súlade s prírodou aby, sme sa nevihúbili. Každý musí začať od seba
– menej míňať vodu, papier, elektriku, .......
Kto je sinejší: človek či príroda?
Na začiatku ľudstva, keď bol človek lovec, bál sa sily prírody. Zistil, že blesk môže podpáliť
strom a aj on sa naučil vytvoriť oheň. Oheň mu dal teplo, mohol piecť jedlo, ohňa sa báli
zvieratá, mohol vypaľovať keramiku, neskôr taviť kov.
Potom človek ovládol silu vetra (plachetnice). Dnes silu vetra využívajú veterné elektrárne.
Ďalej človek ovládol silu vody. Mlyny na mletie obilia. Teraz vodné elektrárne. Podarilo sa mu
vytvoriť elektriku. Človek ovládol vodu - plaví sa, potápa sa, ovládol vzduch - lieta, aj do
vesmíru, bezdrôtový prenos - internet.
Človek si myslel aj myslí, že je pánom tejto planéty. No najväčší pán je príroda. Dokazuje nám
to: sopkami , zemetrasením. Globálne otepľovanie, roztápanie ľadovcov, povodne, cunami.
Hrozné suchá a požiare. Ľudia by sa mali zamyslieť a chrániť prírodu.
Príroda je silnejšia ako človek.

Kto je silnejší? Príroda alebo človek?
Myslím si, že príroda je silnejšia ako človek. Robí si, čo sa jej zachce a človek to musí
akceptovať. Silu prírody vidíme všade. Napríklad sa stačí prejsť po lese, kde je asfaltový
chodník zarastený machom a trávou. Príroda nad človekom vyhráva. Príroda ukazuje svoju
silu vo forme zemetrasení, tornád, záplav, monzúnov, vulkanickej činnosti a človek je voči tomu
bezmocný. Človek ukazuje svoju silu zase v tom, že si z nej berie, čo sa mu páči (drevo, nerasty).
Žiaľ, väčšinou iba berie a nič jej nedáva a prírodu si neváži. A malo by sa to čoskoro zmeniť,
lebo budúcnosť Zeme, a tým pádom aj budúcnosť človeka je ohrozená. Človek prírodu
potrebuje, preto by ju mal chrániť a nie ju ničiť. Veď vďaka prírode človek žije. Mal by mať
pred ňou rešpekt. Svoju silu nám dokazuje príroda aj v posledných dňoch. Príroda vyhráva –
človek je bezmocný. Vírus šíriaci sa po celom svete je jasným dôkazom, kto je silnejší.
Teraz tu máme veľký problém Covid-19, prestali sme si vážiť zdravie a asi preto sme dostali
túto chorobu, aby sme si uvedomili, že je to úplne najviac. Prestali sme si vážiť prírodu a
zísťujeme, že pobyt na čerstvom vzduchu je veľmi vzácny. Prestali sme si vážiť zdravotníkov,
aby sme zistili, že sú nenahraditeľní. Prestali sme si vážiť aj učiteľov a preto táto choroba nám
zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať. Kúpili sme si čokoľvek a kedykoľvek a bola
to pre nás samozrejmosť, ale teraz zisťujeme, že to tak nie je. A na záver? Vážme si, čo máme
a neničme našu prírodu.
Vážení čitatelia,
dúfame, že ste sa zamysleli nad tým, čo napísali naši žiaci a budete sa k prírode
správať tak, ako si to zaslúži. Dúfame, že dejiny ľudstva, budú v budúcnosti aj
dejinami nie iba ochrany prírody, ale dejinami spolužitia s prírodou. Veríme, že si
budeme všetci vážiť životné prostredie tak, ako je to v niektorých dedinách na
západnom Slovensku, do ktorých sa pôjdeme pozrieť pomocou našej ďalšej
virtuálnej exkurzie. To však bude pravdepodobne až na začiatku nasledujúceho
kalendárneho roku. Ponúkame aspoň jeden pohľad do obce, kde sa ozaj o svoje
životné prostredie starajú mimoriadne vzorne.

