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Modlím sa k tebe Pán jediný
aby šťastné boli všetky rodiny
nech v každej rodine je otec, mať
aby sa deti mohli šťastne hrať

Nech je všade lásky dosť
všetkým ľuďom pre radosť
Nech vojna nie je
slnko svieti
to poteší nás deti

A aby ľudia srdce mali
a ostatným pomáhali
nielen vo sviatok
ale po celý rok

Možno je to príliš veľa
čo by som od teba chcela
ale verím milý Pane
že sa to tak všetko stane
Amen.

Sofia Baranová 8. A
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Úvodník
Milí naši čitatelia!
Pred pár dňami sme privítali nový
občiansky rok . Novoročný ohňostroj,
na ktorý sme zvyknutí, nás tento rok
naozaj

prekvapil.

očakávaných

Namiesto

krásnych

svetelných

efektov sme ohňostroj len počuli,
pretože všetky svetlá pohltila hustá
všadeprítomná hmla. Dúfame však, že
hmla sa nedostala do vašich hláv. Čaká
nás totiž čas previerok a skúšania pred
polročným hodnotením.
Dnes sa vám dostáva do rúk ďalšie číslo
nášho školského časopisu Dudoviny.
V

novom

zaujímavé

čísle

vám

rozhovory

prinášame
a

prehľad

zaujímavých školských a mimoškolských
akcií.

Spolu

s

nami

nahliadnete

do zákulisia školských lavíc a niektorých
vyučovacích hodín. Dozviete sa, ako sa
darilo našim žiakom pri tvorivom písaní,
súťažiach a testovaní. Zároveň v tomto
čísle

prinášame

inovované

logo

Dudovín, ktoré vytvorila naša šikovná
žiačka Michaela Töröková.
Veríme, že sa vám bude časopis páčiť
a bude pre vás inšpiráciou.
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Úspechy
Olympiáda zo slovenského jazyka
V jeden októbrový deň sa naša škola stala školou tvorivých a talentovaných
žiakov

z 8. a 9. ročníka. V našej škole prebiehala Olympiáda zo slovenského jazyka a

literatúry. Žiaci súťažili v kategórii C. Vyučujúce slovenského jazyka, ktoré tvorili porotu, sa
tešili z prítomnosti a následne z úspechov všetkých zúčastnených. Do okresného kola
postúpila žiačka 9. A triedy Ema Panáčková.
Celkové umiestnenie:
1. Ema Panáčková 9. A
2. Simon Šinka 9. B
3. Andrej Meszáros 9. B
Margaréta Lejová 8. B
Žiakom, ktorí sa olympiády zo slovenského jazyka zúčastnili, prajeme všetci veľa tvorivých síl
a deviatakom aj úspechy na stredných školách, nech nezabudnú na krásne chvíle prežité
v čase, keď slovenčina znela triedou a oni sa s radosťou k rodnému jazyku hlásili. Toto
podujatie považujeme za veľmi peknú poctu všetkým, ktorí milujú rodný jazyk a snažia sa ho
aj tvorivo využívať.
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Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Približne mesiac po školskom kole sa v novembri konalo okresné kolo Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž prebiehala v ZŠ Budatínska, kde sa zišli všetci
výhercovia školských kôl v Petržalke. Po tom, ako porota slávnostne otvorila jubilejný
desiaty ročník, sme išli písať prvú a druhú časť. Prvá časť bola zameraná na čítanie
s porozumením a rozbor textu. V druhej časti sme uplatnili svoju originalitu pri transformácii
ukážky na výstižnú reklamu.
Po týchto dvoch náročných úlohách sme mali prestávku, počas ktorej sme mali
možnosť občerstviť sa a porozprávať sa s konkurentmi či učiteľmi. Nakoniec sme sa úspešne
vrhli do tretej časti. Tá bola pre mňa najťažšia. Pripravili sme si rozprávanie, ktoré sme
neskôr prezentovali pri rečníckom pulte pred porotkyňami, konkurentmi a našimi učiteľmi.
Toto bola posledná časť, po ktorej sme mali už len vyhodnotenie. Medzi výhercami som bola
aj ja, úspešne som sa umiestnila na druhom mieste.
Ema Panáčková 9. A
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Okresné kolo technickej olympiády
V novembri sa žiaci našej školy Jakub Vengrín
z 8. A a Róbert Tóth 9. A zúčastnili okresného kola
Technickej olympiády. Chlapci súťažili v kategórii A
ako dvojica. Najskôr sa zapotili pri riešení teoretického
testu a potom v praktickej časti, kde vyrábali komisiou
určený výrobok (kŕmidlo pre vtáky). Zo všetkých
zúčastnených získali najvyšší počet bodov a zaslúžené
1. miesto, čím postupujú do krajského kola. Našim
šikovným žiakom srdečne blahoželáme.
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Športové úspechy
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú športových aktivít. Pozrite si, ako sa im
darilo na súťažiach.

V okresnom kole v basketbale sa dievčatá sa umiestnili
na krásnom druhom mieste.

V okresnom kole vo florbale získali naše žiačky 1. miesto.

Posledný týždeň pred Vianocami naši učitelia telesnej výchovy organizujú vianočný
turnaj vo vybíjanej a vo futbale.
Výsledky Vianočného turnaja vo futbale
o putovný pohár riaditeľky ZŠ Dudova 2 Bratislava:
1. miesto: 8. B
2. miesto: 6. A
3. miesto: 5. A
Najlepším strelcom sa stal Jaroslav Richter z 8. B
s jedenástimi gólmi, druhý bol Samuel Hrica z 5. A s ôsmimi gólmi, tretí skončil Martin
Klaučo zo 6. A, ktorý strelil šesť gólov. Pohár a medaily odovzdali pani riaditeľka školy
Závodná a pani zástupkyňa Beňová.
Výsledky Vianočného turnaja vo vybíjanej dievčat:
Umiestnenie:
1. miesto: 6. A
2. miesto: 6. B
3. miesto: 8. A
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Opýtali sme sa…
Krátko po príchode na druhý stupeň základnej školy čakala našich
piatakov náročná skúška. Celoslovenské Testovanie 5, ktoré prebehlo v novembri tohto roku.
Krátko po ňom sme sa spýtali našich mladších spolužiakov, ako sa na testy pripravovali, ako
sa cítili pred testovaním a počas neho.

Laura z 5. B: "Z testovania mám celkom dobrý pocit, pripravovala sa pomocou testov
z minulých rokov a trému som nemala."
Adam z 5. B sa učil z učebníc a opakoval si učivo. Všetky otázky boli podľa neho ľahké.
Ondrej z 5. A bol deň pred testovaním úplne vystrašený a ráno ešte viac, bolo to však lepšie
ako čakal. Aj večer pred testovaním mal problém zaspať.
Clara z 5. A mala testovací zošit, kde si písala rôzne cvičenia a všetko si opakovala. Večer
pred testovaním sa cítila nervózne a mala obavy, či to zvládne. Po testovaní mala lepší pocit
zo slovenčiny a matematika bola podľa nej ťažšia.
"Večer som mala trému a hore som bola až do pol dvanástej," priznala sa nám Kika z 5. A.
Na testovanie sa pripravovala hlavne opakovaním učiva pomocou učebníc.
Nina z 5. A nevedela, čo ju čaká, takže večer pred testovaním z toho mala zlý pocit a bojí sa,
ako to dopadne.
Katka z 5. A sa na testovanie učila s mamou, trému nemala a z testovania má zmiešané
pocity. Podľa nej bola najťažšia otázka z matematiky o dovolenkách.
Natália z 5. B sa pripravovala na testovanie pomocou testov z minulých rokov, ktoré im
tlačila pani učiteľka.
Simona z 5. B: "Som šťastná, že už som to napísala."
Maťka z 5. A sa pripravovala učením. Večer pred testovaním mala trému a nevedela zaspať.
Z testovania má dobrý pocit.
Karolína z 5. A sa na testovanie pripravovala spolu s mamou, ktorá jej dávala testy
z minulých rokov. Večer pred testovaním sa bála, že to nezvládne. "Podľa mňa bola najťažšia
úloha z matematiky s tou zmrzkou."
Piataci si v Testovaní 5 preverili nielen svoje vedomosti, ale aj schopnosť spracovať
trému a vydať zo seba to najlepšie. Veríme, že sa im to podarilo!
Dominika Petrjánošová 6. B
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Naša škola sa každý rok pravidelne zapája do Olympiády zo slovenského jazyka a
literatúry. Zúčastňujú sa jej žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov. Po olympiáde sa porota
porozprávala so žiakmi o ich príprave na súťaž, ich pocitoch a odporúčaniach pre
spolužiakov.

Victoria Mocková z 8. A
"Až doteraz som veľmi o olympiáde nepočula a nevedela. Pripravovala som sa veľmi
krátko, ale vypracovávala som si testy na internete a čítala staršie knihy, ak by som sa
v teste stretla s nárečovými slovami. Pre mňa bol najťažší test, lebo som sa bála, že veľa
nebudem vedieť, pretože tam bolo aj deviatacke učivo. Na slovenskom jazyku ma najviac
baví,

keď

píšeme

slohy,

umelecké

opisy

alebo

nejaké

diskusné

príspevky.

A na literatúre čítanie textov - básničiek a objavovanie ich významu. Pri prednese pred
publikom som bola trochu nervózna, najprv som si nič nevedela vymyslieť, ale potom mi
niečo napadlo a bolo to lepšie. Ďalším súťažiacim by som odporúčala ani nie tak
učiť sa na test, ako viac pracovať s textom a čítať veľa kníh. Súťaže by som sa
zúčastnila opäť. Jednotlivé časti súťaže ma veľmi bavili."

Margaréta Lejová z 8. B
"O olympiáde som mala informácie od pani učiteľky. Povedala mi, čo by som si mala
zopakovať. Na olympiádu som sa pripravovala. Najťažšia bola pre mňa ústna časť, pretože
som sa nad tým musela veľmi dobre zamyslieť. Na hodinách slovenského jazyka ma najviac
baví čítanie ukážok na literatúre, ale aj slohové práce. Pri prednese pred publikom som mala
najprv trému, ale keď som začala rozprávať svoje myšlienky, tak som sa nebála. Budúcim
súťažiacim by som odporúčala hlavne sa nebáť povedať svoje myšlienky v tretej časti. Nebáť
sa vyjadriť svoj názor a nestresovať sa. Olympiády by som sa zúčastnila znova, lebo sa
môžem hocičomu priučiť a mám šancu porovnať si svoje vedomosti s najlepšími žiakmi školy.

Michaela Töröková z 8. B
"Na olympiádu som sa pripravovala pomocou testov na internete. Najťažšia bola pre
mňa ústna časť, pretože bolo ťažké vyjadriť tú myšlienku. Na slovenskom jazyku ma baví to,
že väčšina vecí sa mi zíde a na literatúre môžem poznávať postoje a názory autora. Pri
prednese pred publikom som mala trochu trému. Budúcim účastníkom súťaže odporúčam,

aby sa nebáli vyjadriť svoje myšlienky a použiť poznatky aj z iných predmetov. Súťaže by som
sa asi zúčastnila aj nabudúce, lebo to bolo zaujímavé a je to dobrá skúsenosť."

Samuel Achs z 8. A
"Informácie o olympiáde som mal minimálne, žiaľ, čas na prípravu som nemal aj kvôli
osobnému životu a kvôli iným školským povinnostiam. Najťažšia bola pre mňa tretia časť ústna. Nechcel som vyzerať ako sedliak, tak som sa naplno snažil. Na slovenskom jazyku ma
najviac baví poézia a próza (osobne gramatiku veľmi nemusím). Pri prednese pred publikom
som sa cítil pokojne, uvoľnene, aj keď to tak možno nevyzeralo. Ďalším súťažiacim
odporúčam, aby sa viac venovali školským povinnostiam. Súťaže by som sa zúčastnil znova,
bol to príjemný zážitok."

Simon Šinka z 9. B
"Pred olympiádou som si pozeral jeden starý test z minulého roka, ale úprimne,
žiadne pripravovanie vo veľkom rozsahu to nebolo. Najťažšia bola pre mňa
určite tá tretia časť, pretože bola ústna. Aj keď sa rád vyjadrujem, rád
rozprávam o rôznych témach a dávam najavo svoj názor, pred pani
učiteľkami to bol jeden veľký stres. Na slovenskom jazyku a literatúre ma
baví to, že sa môžem vyjadrovať správne, spisovne a na trochu inej úrovni. Pri prednese pred
publikom som bol pod menším stresom. Až neskôr zistíte, že vlastne o nič nejde a nemáte sa
čoho báť. Ďalším súťažiacim odporúčam, aby sa toho vôbec nebáli a aby si povedali, že o nič
nejde. A aby aj popri menšom strese podali čo najlepší výkon. Nanešťastie som už žiak 9.
ročníka a olympiády zo slovenského jazyka sa už nebudem môcť zúčastniť. Určite by som
však účasť odporučil mladším spolužiakom, ktorí

k tomu majú vzťah. Je tu príjemná

atmosféra a prežil som super deň. :-) "

Andrej Meszároš z 9. B
"Pred olympiádou som si z internetu pozrel predchádzajúce ročníky Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Najťažšia bola pre mňa tretia časť, pretože som sa musel
hlboko zamyslieť, čo pri ústnom prejave neviem. Na slovenskom jazyku ma najviac baví tá
pestrosť nášho jazyka a to, ako sa vyvíja. Pri prednese pred publikom som mal trému, no po
chvíli ma prešla a mohol som plynulo ďalej rozprávať. Ďalším súťažiacim odporúčam, nech sa
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na túto súťaž dobre pripravia. Súťaže by som sa zúčastnil aj budúci rok, avšak ako terajší
deviatak sa jej už zúčastniť nemôžem."

Ema Panáčková z 9. A
"Na olympiáde som bola už minulý rok, takže som vedela, ako to bude prebiehať.
Nijako špeciálne som sa nepripravovala. Najťažšia bola pre mňa asi tretia časť. Mala som
trochu problém rozhovoriť sa, no nakoniec som bola so sebou celkom spokojná. Na
slovenskom jazyku ma najviac baví rozbor textov a páčia sa mi hlboké myšlienky, ktoré
autori dokážu zakomponovať do diela. Pri prednese pred publikom ma síce tréma prepadla
až keď som začala rozprávať, ale hravo som ju prekonala. Budúcim súťažiacim odporúčam
nebáť sa, pretože táto olympiáda pre mňa predstavuje veľmi príjemnú skúsenosť. Olympiády
by som sa samozrejme zúčastnila opäť, je tu veľmi príjemná atmosféra s milými pani
učiteľkami, ktoré túto olympiádu organizujú.“

http://zumag.ku.sk/sturovo-pero-casopis-zumag-skoncil-druhy/
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Predstavujeme vám…
Prostredníctvom každého čísla nášho časopisu vám chceme predstaviť nejakého
učiteľa a spolužiakov, ktorí môžu byť pre nás inšpiráciou. V tomto čísle sme pre vás pripravili
rozhovory s pánom učiteľom Marcinkom a s deviatakmi Emou Panáčkovou a Simonom
Šinkom.
Pána učiteľa Viktora Marcinku všetci poznáme hlavne ako učiteľa geografie a telesnej
výchovy. Baví ho vyučovať tieto predmety? Aj to sa dozviete v našom interview.

Interview s p. uč. Marcinkom
Koľko rokov pracujete na našej škole?
Asi 10 rokov.
Čo ste robili predtým ako ste začali pracovať na našej škole?
Podnikal som a reprezentoval som Československo vo futbale.
Pracovali ste aj na iných školách?
Áno, pracoval som aj na učilišti, učil som fyziku a matematiku
Vietnamcov, na ekonomickej škole, ktorá bola kedysi základná
škola.
Na ktorej škole sa vám páčilo najviac?
Škola ako škola, baví ma práca s deťmi.
Prečo ste si vybrali prácu učiteľa?
Lebo ma to baví.
Učili ste aj nejakých známych žiakov, na ktorých si spomínate?
Herečku Zuzanu Fialovú, športovca Valachoviča.
Mali ste nejakých horších žiakov?
Na zlé zabúdam a dobré si pamätám.
Mali ste nejakú obľúbenú triedu?
Na začiatku som mal obľúbenú triedu a ešte stále sa s nimi stretávam.
Čo bolo dôvodom, že učíte geografiu?
Mám vyštudovaný odbor a baví ma to.
Baví vás telesná výchova?
Áno, lebo je dôležitá pre život.
12

Aké sú vaše koníčky, keď práve nepracujete?
Baví ma čítať knihy - detektívky, náučnú literatúru.
Máte nejaké domáce zvieratko?
Doma nie, ale na chalupe mám 2 psov, mačku, asi 10 zajacov a vnučka má psa, takže taký
väčší zverinec.

Pánovi učiteľovi Viktorovi Marcinkovi veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.

Interview s Emou Panáčkovou
Baví ťa učenie v škole?
Vždy som sa rada vzdelávala a objavovala nové veci, takže áno.
Ktoré predmety máš najradšej?
Určite slovenčinu a dejepis, to sú moje srdcovky.
Čo robíš vo voľnom čase?
Venujem sa umeniu (čítanie, kreslenie, tanec), ale vzdelávam sa
aj v cudzích jazykoch.
Kam by si chcela ísť na strednú školu?
Určite gymnázium, pretože by som v budúcnosti chcela študovať medicínu či jazyky.
Baví ťa chodiť na olympiády?
Nezúčastnila som sa veľkého množstva, ale je to určite zaujímavá skúsenosť.
Vyhrala si aj nejaké ceny?
Napríklad v okresnom kole na olympiáde zo slovenčiny kupóny do Tesca.
Na akú súťaž máš najkrajšie spomienky?
Asi na olympiádu zo SJL.
Aké knihy čítaš?
Obľubujem romantickú a historickú beletriu, no nepohrdnem ani kvalitnými básňami.
Máš nejakého obľúbeného spisovateľa?
Nemám žiadneho obľúbeného spisovateľa, čítam, čo sa mi dostane pod ruku.
Baví ťa chodiť do školského parlamentu?
Áno, s pani učiteľkou Gerbáčovou robíme zaujímavé aktivity.

Eme za rozhovor ďakujeme.
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Interview so Simonom Šinkom
Baví ťa chodiť do školy?
Áno, je tu pár predmetov, ktoré ma bavia.
Ktoré predmety ťa bavia?
Baví ma mediálna výchova, slovenčina, angličtina, nemčina
a nebaví ma biológia, fyzika, chémia, dejepis.
Máš rád olympiády a spomínaš si na nejakú?
Mám, lebo vždy vyhrám. Spomínam si na olympiádu z geografie, matematiky a slovenčiny.
Čomu sa venuješ po vyučovaní?
Tancujem S3T KIDZ alebo hip hop.
Chceš sa tomu venovať aj profesionálne?
Áno, chcem.
Stíhaš sa aj učiť?
Momentálne je to veľmi ťažké, ale zvládam to.
Na akú strednú školu sa chystáš?
Na masmediálne štúdiá.
Čítaš aj nejaké knihy?
Nečítam a je mi to ľúto. Čítam iba príspevky a zadania.
Máš domáce zvieratko?
Nemám zvieratko, lebo by asi skapalo, lebo ja doma iba spím.
Riadiš sa nejakým mottom, máš nejaký vzor?
Mojím vzorom je tanečník, ktorého nepoznáte. A motto: „Keď si neurčíš priority, nepôjdeš
správnym smerom.“
Čo by si odkázal čitateľom?
Odkázal by som im, aby sledovali a čítali časopis, lebo sa v ňom rozvíjajú mladé osobnosti.

Simonovi za rozhovor ďakujeme.

Všetky tri rozhovory pripravili žiačky z 8. B: Nina Čirková, Margaréta Lejová a Michaela
Töröková
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Škola na cestách...
ZOO Zlín
Koncom septembra sme so žiakmi šiesteho ročníka navštívili Zoologickú záhradu v
Zlíne, aby na geograficko-biologickej exkurzii aplikovali do praxe vedomosti získané v piatom
ročníku.
Spolu s objednaným autobusom sme mali „objednané“ aj prekrásne počasie.
Pozorne sme si poprezerali ZOO, zamerali sme sa hlavne na zvieratá žijúce v Afrike a v Ázii.
Okrem zvierat sme videli aj predmety typické pre jednotlivé oblasti sveta. Získané poznatky
nám pomôžu pri tvorbe projektov. Bolo nám výborne. Takúto exkurziu by sme si radi
zopakovali.
Exkurzie sa zúčastnili pani učiteľky Matejkinová, Vlachová, Škutová.

Zábavno-vedecký park VIDA
Mali sme možnosť aktívne vyskúšať ako funguje všetko okolo nás: voda, vzduch, Zem,
oheň, elektrina, magnetizmus a gravitácia. Mali sme možnosť zistiť ako funguje ľudské
srdce. Vyskúšali sme si odpáliť vodíkovú raketu. Pozorovali sme, ako oheň mení farbu podľa
toho, aký chemický prvok doň primiešame. Mohli sme sa stať hviezdou spravodajstva
o počasí, a dokonca sme si mohli vytvoriť tornádo.
Toto všetko zažili žiaci 7. a 8. ročníka v jeden krásny októbrový deň, keď spolu s pani
učiteľkami navštívili Zábavno-vedecký park VIDA v Brne.
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V to ráno, keď sme mali naplánovaný školský výlet, som sa prebudila do slnečného
dňa. Narýchlo som sa pobalila a nedočkavo náhlila pred školu, kde nás už čakal pristavený
autobus. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo aj vďaka milému
sprievodcovi, ktorý nám počas jazdy pútavo rozprával
o okolitých významných miestach. Chlapcov najviac zaujalo
rozprávanie o bitke pri Slavkove, kde cisár Napoleon
Bonaparte vyhral bitku o územie. Napoleon túto bitku
považoval za svoje najväčšie víťazstvo.
Po približne dvojhodinovej ceste sme pricestovali do cieľa. Na ploche 500m 2 na nás
čakalo vyše 170 interaktívnych exponátov. Expozícia je rozdelená do 4 tematických celkov:


Planéta



Civilizácia



Človek



Mikrosvet
Každému by som odporučila navštíviť tento vedecko-zábavný park. Bol to fantastický

zážitok. Zažijete tu veľa zábavy a taktiež sa tu aj veľa naučíte. Určite by som tam ešte raz
chcela ísť. Či už s kamarátmi alebo s rodinou.
Nela Jánošová 8. A

Praha
V Prahe som bol s pani učiteľkou Matejkinovou už tretíkrát, no vždy sme videli niečo
iné a výnimočné. Aj keď sme mali mať celý čas upršané počasie, mali sme šťastie a celý čas
sa na nás usmievalo slnko. Exkurzia sa mi veľmi páčila a nikdy na ňu nezabudnem.
V piatok ráno 10.11. sme sa žiaci deviateho ročníka z krúžku Cestujeme po
pamiatkach UNESCO vybrali autobusom na exkurziu do Prahy. Všetci sme sa veľmi tešili,
pretože „stovežatá“ Praha je jedna z najkrajších metropol v Európe a vôbec vo svete. Po
príchode na autobusovú stanicu Florenc, ubytovaní a vybalení v hoteli Aron v mestskej časti
Prahy Žižkov sme sa hneď vydali do Starého mesta a našou prvou zástavkou bolo Václavské
námestie, ktoré je najdlhšie v Prahe. Spod sochy koňa, na ktorom sedí svätý Václav, sme sa
presunuli cez celé námestie k Prašnej bráne, Obecnému domu na Staromestskom námestí,
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kde sme sa zastavili aj pri Orloji, ktorý zvonil
pri celej hodine. Neďaleko tohto námestia
je obrovské múzeum voskových figurín.
Okrem figurín slávnych hudobníkov a
hercov sme videli aj politikov, rozprávkové
postavy, spisovateľov a športovcov. Deň
sme zakončili večerou v nákupnom centre
Palladium na Námestí republiky a cestou do
hotela.
Druhý deň
V sobotu sme sa poriadne vystrojili
na celodennú cestu Prahou a po raňajkách
v hoteli sme sa vydali do ulíc Prahy. Ako
prvé sme sa previezli električkou na
Hradčany, kde sme zamierili na Pražský hrad, ktorý bol úžasný. Okrem vonkajších katedrál,
kostolov a vežičiek sme si pozreli aj priestory vo vnútri. Videli sme galériu plnú historických
obrazov, starý palác, väznicu, baziliku svätého Juraja, zaujímavosti zo vzniku tejto národnej
kultúrnej pamiatky či Zlatú uličku. Potom sme sa pomaly presunuli k riečke s názvom
Čertovka a najužšej uličke v Prahe, cez ktorú vedú ľudí semafory. Potom sme sa rozhodli
prejsť cez Karlov most na druhú stranu a vychutnať si už nočný pohľad na Prahu. Veľmi sa mi
páčilo, že sme sa prešli po uličkách Prahy aj potme. Dodávalo to mestu úplne inú atmosféru
ako cez deň. Večer sme prišli do hotela úplne vyčerpaní a niektorí si necítili nohy.
Tretí deň
V nedeľu ráno, v deň kedy sme odchádzali, sme sa ešte rýchlo po raňajkách a balení
domov išli pozrieť električkou a metrom na Vyšehrad. Pozreli sme si cintorín, kde je
pochovaných mnoho známych osobností a odkiaľ je taktiež krásny výhľad na mesto.
Neďaleko nášho hotela sme sa ešte pozreli na Vítkov, čo je kopec, na ktorom sa nachádza
bronzová jazdecká socha Jána Žižku. Aj toto bolo zaujímavé miesto a bol odtiaľ krásny výhľad
na Prahu. Týmto sa skončil náš výlet v Prahe a v nedeľu na obed sme išli naspäť domov.
Simon Šinka 9. B
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Budapešť
Koncom novembra sa niektorí žiaci druhého stupňa, išlo
hlavne o šiestakov a niekoľkých siedmakov, vybrali pozrieť
do Budapešti. Nebol to iba taký výlet, ale poznávacia exkurzia a
mali sme v pláne pozrieť si s pánom sprievodcom aspoň to
hlavné, čo Budapešť ponúka. Videli sme Námestie hrdinov,
krásny

hrad

Vajdahunyad,

Rybársku

baštu,

Parlament,

Prezidentský palác, Sečéniho reťazový most a v neposlednom
rade aj vianočné trhy v Budapešti.
Počasie sme mali výborné, svietilo slniečko, o čom sa
môžete presvedčiť, keď si pozriete naše fotky. Na hodinách geografie určite využijeme naše
zážitky, veď platí staré známe: „Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť."
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Tvorivé písanie
Na hodinách slovenského jazyka sme popustili uzdu fantázii a snažili sme sa
nadobudnuté vedomosti uplatniť v praxi. Predstavovali sme si, že sme spisovatelia, básnici,
skúšali sme písať úvahy, jednoducho povedané, hrali sme sa so slovami. Tu sú niektoré naše
výtvory.
Cinquain
Hviezda
jasná, krásna
svieti, žiari, letí
každý večer uzriem ťa
Kométa

Láska
hrejivá, pravdivá
nepoznám, spoznávam, ľúbim
ty nikdy nezmizneš
Túžba

Nebo
veľké, modré
pozerám, snívam, spím
sľubujem ti pohľad
Anjel

Nikola Jánošová 8. B

Nina Faboková 8. B

Sára Guspanová 8. A

Sneh
chladný, bezcitný
trblieta sa, nevonia, nechutí
zakryje krajinu
Zima

Vianoce
sladké, prekrásne
pečiem, žiarim, rozjímam
v tichosti čakám
Pohoda

Ohňostroj
piskľavý, zelený
vystrelí, vybuchne, vyletí
zabavím sa túto noc
Silvester

Kristýna Břečková 8. B

Sofia Baranová 8. A

Victoria Mocková 8. A

Prečo starší ľudia nerozumejú mladým
Mesiac október je už tradične mesiacom úcty k starším. V škole sme sa zamýšľali nad
vzťahmi medzi mladými a staršími ľuďmi, či si spolu rozumieme alebo nie a aký krok by sme
mohli urobiť, aby sa vzťahy medzi generáciami zlepšili.
Prečo starí nerozumejú nám mladým? Doba, v ktorej žijem, ide veľmi rýchlo vpred.
Nie je to tak dávno, keď som si od mamy pýtala 50 slovenských korún. Dnes si už od nej
pýtam 2 eurá. Otázka: „Mami, kde mám bábiku?“ sa zmenila na: „Mami, kde mám mobil?“
Áno, vyrástla som, som staršia. Ale čo s otázkou: „Babi, aké sú tvoje obľúbené kazety?“
Zatiaľ nič nové. No čo ak padne otázka: „Babi, aké máš heslo na wifi?“ Moja babka už
nevyrastie. Nechápe, kde sa podela tá otázka s kazetami. Bola síce spoločnosťou donútená
naučiť sa nové slovíčka, takže vie, čo to znamená wifi, ale nechápe, prečo mi nestačí pevná
linka. Povie mi: „Načo ti je taký telefón, od ktorého sa stávaš závislá pomaly viac ako od
vzduchu?“ Poviem jej: „Babi, ty to nechápeš.“ Áno, ona tomu nerozumie. Nerozumie ani
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tomu, kam sa všetci ponáhľajú. Nechápe, prečo dcéra jej kamarátky už kočíkuje dieťa, hoci
má iba 16 rokov. Nechápe, prečo 12 ročné dievčatá plačú, že sa s nimi rozišiel frajer.
Nechápe, prečo sa s ňou jej vnuk radšej neporozpráva osobne, ale cez SMS. Chcem jej to
vysvetliť, ale bojím sa, že nepoznám odpoveď. Vždy, keď ma poprosí, aby som jej ukázala,
ako si so mnou môže písať esemesky, je mi veľmi ľúto, že moderná doba jemne naznačuje
starším generáciám, že ak sa nenaučia ovládať novodobú technológiu, sú vo svete plnom
počítačov a telefónov stratení. Nerozumejú nám, lebo boli iní ako sme my. A my zase
nerozumieme im, lebo sme iní ako boli oni.
Victoria Mocková 8. A

Medovníky
Tieto sladké zákusky, ktoré nazývame medovníky, máme vo zvyku piecť a podávať
najčastejšie na Vianoce. Majú približne 7 až 8 centimetrov. Tvar môžu mať hocijaký.
Geometrické tvary, hračky, postavičky alebo zvieratká. Správne upečené medovníky sú
zlatisto hnedej farby. Je známe, že po vytiahnutí z rúry ich ľudia ozdobujú rôznymi farebnými
ozdobami. Malými guľôčkami, hviezdičkami, orieškami, ale najznámejšia je poleva. Majú
sladkú medovú chuť a voňajú škoricou, jabĺčkami a medom. Medovníky sú v našej krajine
veľmi obľúbené a počas najkrajších sviatkov roka dotvárajú príjemnú atmosféru.

Dominika Petrjánošová 6. B

http://www.justluxe.com/travel/london-news__1860892.php
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Zábava s Dudovinami
Minúta je premenlivá veličina. Jej dĺžka
závisí od toho, na ktorej strane dvier WC
sa nachádzate.

súťaž, v ktorej môžete vyhrať 1 milión eur,
keď na všetky naše otázky odpoviete
slovom NIE.
Môžeme začať?"
"Áno..."

"Pán kapitán, naša loď sa potápa!"
"Dobre, kde je najbližšia zem?"
"Asi dva kilometre zvislo dolu."

Vraví pán pri pokladni predavačke:
"Slečna, vy ste sa splietli o 25 eur!"
"To ste mali povedať hneď, teraz už je
neskoro."
"Čo sa dá robiť, tak si ich nechám."

Vždy, keď dávam večer deti spať,
rozmýšľam, či ich mám "uložiť" alebo
"uložiť ako".
"Aj vlk sýty, aj ovca celá..." povedal si vlk,
keď zjedol pastiera.

"Kto je?"
"Sused."
"A čo chcete, človeče, takto neskoro v
noci?"
"Máte cesnak?"
"Nemáme!"
Asi o pol hodiny zvoní zvonček znovu.
"Kto je?!"
"Sused."
"A čo zase chcete?!"
"Nič, nesiem vám cesnak."

Otec sa pýta syna: "Čo ste robili dnes na
vyučovaní?"
"Na hodine chémie sme sa zaoberali
výbušnými látkami."
"A čo máte na programe zajtra v škole?"
"V akej škole?"
V telefóne hovorí operátor klientovi:
"Dobrý deň, v našej spoločnosti prebieha
Mucha
Bola jedna mucha
Spadla jej mačka z ucha
Mačka urobila mňau
A pes povedal au
Lebo mačka spadla na psa
A pes spadol zasa
Zo schodov a z balkóna
Krv mu tečie z kolena
A mucha sa len obzrela
Záchvat smiechu dostala
A potom už odísť chcela
Ale do skla narazila
Janette Kovácsová 6. B
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