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          Ahoj. Moje meno je Artic. Som poctený, že vás môžem privítať na oslavách leta 2285. 

Zdá sa to ako dlho, no je to len tri mesiace dozadu. Momentálne sedím v školskej lavici 

a premýšľam. Náš učiteľ pán Všehoved nám zadal prácu na tému: Zdravé potraviny. Je mi 

jasné, že väčšina triedy bude písať o revolučných ´´Vegpills´´. Čo je to ´´Vegpills´´? Jedlo 

dnešnej doby. Technológie sa posunuli do bodu, kedy je jedlo zbytočnosťou a spomalením. 

No ja chcem písať o strave v minulosti. Moja 201 ročná praprababka mi o jedle v minulosti 

často hovorí. Na stromoch rástlo jedlo. Ovocie. A zo zeme trčali zelené rastlinky. A dali sa 

jesť! Dnes si človek kúpi jednu ´´Vegpills´´ a má postarané na celý deň. Moja ceruzka sa 

pohybovala po papieri ako besná. Konečný výsledok vyzeral asi takto. 

          Zdravá strava 

          V dnešnej dobe síce máme ´´Vegpills´´ no ja Artic Blues, chcem písať o jedle 

v minulosti, presnejšie v roku 2019. Ľudia prestali brať jedlo na veľkú váhu a fastfood sa stal 

častou voľbou. Zdravá strava bola však stále dostupná. Kde nastala chyba? Prečo dali ľudia 

prednosť nezdravému jedlu pred zdravým? Keď vo svojich mestách a dedinách mali ovocné 

sady, farmy, polia a domáce výroby? Ako príklad si vezmeme naše územie, Záhorie. 

Presnejšie našu vtedajšiu dedinu Záhorská Ves.  Býval tu cukrovar, ktorý vyvážal aj do 

susedného Rakúska, cez železničný most. Takisto Ryba, kde sa zakonzervovávali ryby do 

olejov. Babičky a deduškovia v záhradách, od rána do večera. Prečo potom prestali mať ľudia 

záujem o zdravé potraviny? Možno je to posunom doby a modernizáciou. Alebo o tom len 

ľudia nevedia a nevážia si vlastné zdravie natoľko, aby sa o seba starali. Ja Artic, by som rád 

poukázal na zdravé potraviny a pestrú stravu. Starajte sa o seba a vaše telo sa vám odvďačí 

energiou, zdravým telom a hlavne zdravým duchom. 

          Už sa vám nehlási Artic, ale ja, autorka tejto práce. Možno sa niekomu môže zdať 

príbeh o vymyslenej budúcnosti a o tom, že stravu budú tvoriť len pilulky extrém, no ja som 

sa len snažila poukázať na problém tejto doby. Ak si nebudeme vážiť našu planétu Zem 

a starať sa o ňu, ona sa o nás postará po svojom. Zdravá/nezdravá výživa takisto prikladá ruku 

k dielu. Ale hlavným faktorom sme len my ľudia.  


