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Predstavenie redakčnej rady 

 

 

 

Čauko! Volám sa NIKOLETA HENČEKOVÁ – moja prezývka Niki. Niektorý ma možno poznáte, 

ale ak nie, tak sa Vám predstavím. Mám 11 rokov a chodím do 5.B. Moje záľuby sú: plávanie, 

čítanie, bicyklovanie, chodenie von s kamarátmi a pc. Najobľúbenejšie zviera - pes. Obľúbení  

speváci -Shakira,Selena Gomez, Marck Antony. Škola je celkom ok, ale písomky a skúšanie to je 

horšie. Tak zatiaľ. V časopise mám úlohu šéfredaktorky. 

 

 

Volám sa PAULÍNKA RAJTÁKOVÁ – moja prezývka - Rajpaulínka,  mám 11 rokov a budem mať 

12 rokov som z 5.B.   Venujem sa kresleniu a veľa čítam. Mám veľmi rada kreslenie        a v 

časopise väčšinou kreslím. Učím sa a na vysvedčenie mam samé jednotky a veľmi sa mi páči v 

škole. A to je zatiaľ všetko o mne! V  časopise sa venujem najmä ilustrovaniu a výberu fotografií. 

 

 

 

Volám sa  MIŠKA TURČÁNIKKOVÁ – moja prezývka - Miška mám 11 rokov  a  budem mať 12.  

Som z 5.B.  Moje záľuby sú futbal, vtipy a sledovať najnovšie hitparády. 

 

 

Ahojte, volám sa SANDRIKA GARRAPOVÁ – moja prezývka je Sany a mám 11 rokov. Moje 

záľuby sú: kreslenie, čítanie a z predmetov ma baví slovenčina, výtvarná a aj matematika. Mám 

čierne vlasy a hnedé oči. Som z 5. B. Mám tie najsupernejšie kamošky na celom svete a mám ich 

veľmi rada. Raz by som sa chcela stať módnou návrhárkou. Mám rada rastliny, modrú farbu, 

Bruna Marsa a Mohombiho. Veľmi sa mi páči Francúzsky jazyk. Myslim,  že podľa tohto popisu 

ma budete poznať. Majte sa! V časopise sa venujem najviac písaniu článkov. 

 

 

Volám sa ALŽBETA SZABOVÁ – moja prezývka – Bety  a mám 10 rokov. Rada kreslím, čítam a 

píšem. Mám rada fialovú farbu a mačky. Chcem byť spisovateľkou. Vediem rubriku Lamohlavy. 

 

 

Ahojte! Volám sa KAROLÍNA RAJTÁKOVÁ – moja prezývka Kajuška,  som s 5.V. Triedy. Často sa 

venujem tancu rada čítam a športujem. 

 

 

Ahoj, volám sa VERONIKA RAŠMANOVÁ, moja prezývka je Veronička, mám 11 rokov. Som z 

5.B. Moje záľuby sú spoločenské tance, plávanie,hokej  a tenis. Ešte rada čítam a veľmi rada sa 

chodim korčuľovať. Mám veľmi rada zvieratá. Rada kreslím a vyfarbujem. 

 

 

Volám sa KAROLÍNA SMOLÁROVÁ, moja prezývka je Skaja a  mám 10 rokov.  Som z 5.V. triedy, 

rada tancujem, plávam, športujem, môj najobľúbenejší predmet v škole je geografia, moja 

najobľúbenejšia farba je červená, ružová a modrá. 
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Venovanie 

Táto rubrika je venovaná významnému alebo výnimočnému človeku, na ktorého si chceme 

zaspomínať. 

PAVOL DEMITRA 

29.11.1974 -  7.9.2011 
Dňa 7.9.2011 zomrel skvelý hokejista Pavol Demitra. 

Viem, že je táto správa len stručne napísaná , ale nemám slov k tomu, čo sa stalo.                                                                                        

  

Vždy pod kontrolou hru si mal, 

 vždy naplno a srdcom si hral. 

 Vždy na lade bol si pán, 

 chýbaš nám pán kapitán! 

 Vždy celý národ na teba hrdý bol, 

  keď dal si ten víťazný "góóól!" 

 To, čo si pre nás spravil vieme, 

 a preto ti zo srdca ďakujeme! 

 ♥ PAVOL DEMITRA ♥ 

 

 
So slovenskými fanúšikmi sa Pavol Demitra rozlúčil na šampionáte v Bratislave so slzami v očiach. 

Dres vyhodil do hľadiska. Bolo mu ľúto, že to mužstvu nevyšlo.   

Keď včera víchrica na dunajskom ramene priviala krutú zvesť, že Pavol Demitra už nikdy nielen 

nebude hrať, ale ani žiť. 

 
Prvé sviečky a kvety ako spomienka na hokejistu Pavla Demitru ležia pred zimným štadiónom v 

Trenčíne. 

 

Veronička, V. B. 
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VTIPY 
 

 

Aký je rozdiel medzi nebom a peklom ? 

V nebi je dobrá klíma a v pekle dobrá spoločnosť. 

 

 

Prečo má poslanec národnej rady celý deň hlavu v dlaniach ? 

Rozmýšla ako vyžit z tritisíc eur. 

 

 

Čo sa stane, keď chobotnici odseknete chápadlá ? Prestane chápať. 
 

 

Janko prvýkrát vidí páva: "Jéj, tá sliepka práve kvitne!" 

 

 

Dva hady v púšti: "Počuj,my sme jedavaté ?" 

 "A čo ja viem ? Prečo ?" spýta sa druhý. 

"Práve som si zahryzol do jazyka!" 
 

 

Čo vznikne skrížením hada a ježka ? Ostnatý drôt. 

 

 

Príde kohút do pôrodnice a sestríčka hovorí: "Gratulujem je to vajce." 
 

 

Viete,  čo vznikne skrížením kravy a korytnačky ? No predsa teliatko s prilbou. 

 

 

 

Hovorí policajt kolegovi: "Včera som kúpil záchodovú štetku." 

" No a ? Aká je ?" 

„Toaletný papier bol lepší." 
 

 

Do salónu vbehne kovboj a volá farmára: "Vašu ženu nabral na rohy býk!" 

Farmár nič. 

"Počujete !? Vašu ženu nabral na rohy býk!" 

"Áno počujem, ale bolí ma zub, nemôžem sa smiať!" 

 

Viete prečo si bezdomovci kupujú mobilné telefóny? 

Lebo si nemajú kde zavesiť pevnú linku. 
 

Otec synovi: „Také vysvedčenie si zaslúži výprask!“ 

„Super ocko, ja viem, kde býva náš učiteľ!“ 

 
Mama hovorí: "Naša rodina má krízu, takže každý prispeje." 

 Mama: "Ja prestanem chodiť ku kaderníčke!" 
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Otec: " Ja prestanem fajčiť." 

 Jožko: "A ja prestanem chodiť do školy!" 

 

V triede sa otvoria dvere a následne sa aj zavrú. Učiteľka sa spýta Katky sediacej pri 

dverách: "Kto to bol?" 

„Prievan." 

" A čo chcel?" 

 
Pýta sa učiteľ na dejepise: "Čo bolo po smrti Karla Veľkého?" 

 Prihlási sa Jožko a vraví: "Pohreb.“ 

 

Jožko sa pýta mamičky: Mami, ocko vravel, že pochádzame s opíc. Je to pravda? 

Neviem, ocko doteraz ešte nikdy nespomínal svoju rodinu. 

 
Pani učiteľka vraví v škole žiakom: Nezabudli ste na sľub. ktorý ste mi dali, že v sobotu a v nedeľu 

urobíte dvakrát niekomu radosť? Janko na prihlási: Ja som nezabudol! V sobotu som prišiel k babke a 

mala radosť, v nedeľu som odišiel a mala radosť ešte väčšiu! 

 

Učiteľ sa na hodine matematiky pýta: 

"Móric, keby som mal v pravej ruke 8 pomarančov a v ľavej 7 pomarančov,  čo by som 

mal?" 

Móric po chvíli: "Veľmi veľké ruky, pán učiteľ." 

 
Príde vlk k siedmim kozliatkam a vraví: 

 - Kozliatka, kozliatka otvorte dvierka, nesiem Vám mliečka!!! 

 Spoza dverí sa ozve: 

 - Čo si chóry? My už sedem rokov pijeme Coca colu!!!!! 

 

Lev: Zajtra ideme na výlet! 

 Žaba: Zajtra ideme na výlet! 

 Lev: Zoberte si jedlo, vodu a tak ďalej! 

 Žaba: Zoberte si jedlo vodu a tak ďalej! 

 Lev: Nezabudnite si kartičku poistenca! 

 Žaba: Nezabudnite si kartičku poistena! 

 Lev: A tu malú zelenú potvoru necháme tu! 

 Žaba: Chudák krokodíl a ten sa na ten výlet tak tešil! 

 

 
Ropucha sedí v blate na okraji močiara. Ide okolo ježko a pýta sa jej: 

-Tak čo, aká je voda? 

 - Ty debil pichľavý! -  odvetí urazeným hlasom žabka 

- Ja tu sedím ako dáma a nie ako teplomer! 

  

 

 

 

 

Kajuška, Veronička, V. B.   
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Rozhovor s pani riaditeľkou Mgr. Hanou Závodnou 

 

 
 

 

 

1. Ste už riaditeľkou pol roka. Čo považujete za svoj najväčší úspech? 

 

Vedela som, že práca riaditeľky nebude ľahká, ale priznávam, že je ťažšia, než som očakávala. Práve 

preto za úspech považujem, že som ju zatiaľ zvládla a chystám sa ďalej pracovať ako najlepšie viem. 

 

2. Je niečo čo by ste chceli na škole zmeniť? 
 

Tých vecí je veľa. Páčilo by sa mi, keby všetci žiaci sedeli v nových laviciach a písali na vynovené tabule. 

Chcela by som pekné, moderné šatne pri telocvični. 

 A napadá  mi ďalších tisíc vecí ale.....ani by mi riadky nestačili! 

 

3.  Majú niektoré triedy nové lavice. Kedy predpokladáte, že ich budú mať všetky triedy? 
 

Veď to! Všetko je to otázkou peňazí, v tomto prípade od rodičov.   

Predpokladám, že do 3 rokov najneskôr. 

 

4.  Zaviedli ste nový automat, vidíte v ňom prínos pre žiakov? 
 

Dúfam, že nový automat prínosom je. Verím, že pomôžem žiakom, aby mali kde a čím zahnať hlad a smäd. 

Páči sa nový automat žiakom? 

Tak, ja si myslím,  že áno. 

 

5. Plánujú sa nejaké nové ativity v škole? 
 

Aktivít pribúda stále, ale všetko samozrejme závisí od práce učiteľov a samozrejme najmä žiakov. Každý 

týždeň prichádzajú nové a nové ponuky na rôzne aktivity a súťaže pre žiakov. Do všetkého sa zapojiť 

nemôžeme, ale teší ma úspech našich učiteľov a žiakov. 

 

6. Ako vidíte budúcnosť časopisu Dudoviny? 
 

Tento rok majú Dudoviny "novú šéfku".  Verím, že časopisu sa bude dariť, že prinesie veľa nového a bude 

sa len zlepšovať. Prajem Vám k tomu veľa energie, tvorivých nápadov a trpezlivosti. 

 

 

7. Keby Vám zlatá rybka splnila jedno želanie týkajúce sa školy, aké by to bolo? 
 

Bohužiaľ, práve čo mi napadá,  je získať "finančnú injekciu",  ktorou by sme vyriešili všetky starosti i 

radosti školy. Všetko by sme opravili, upravili. Nakúpili by sme moderné pomôcky, ktoré by osviežili a 

najmä pomohli učiteľom i žiakom pri zdolávaní učiva. 

 

 

Ďakujem za rozhovor! 

 

 Niky 
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INTERVIEW  
 

 

 

Dnes sme si pre Vás pripravili rozhovor s pani učiteľkou Beňovou, ktorá učí matematiku na 

druhom stupni. 

 

 

  

1.Akému športu sa radi venujete? 

 

Aktívne nešportujem. Ak si nájdem čas a chce sa mi, tak si idem s mojimi chalanmi zahrať bedminton 

alebo im zavadziam, keď si hádžu na basketbalový kôš. 

 

2.Všetky deti snívajú. Túžili ste aj po inom povolaní ako učiteľka? 

 

Keď som bola dieťa, túžila som byť zverolekárka. 

 

3.Krajina akú by ste rada navštívili  je? Alebo prípadne keď ste tam už boli, čo sa 

Vám na nej páčilo? 

 

Keby som mohla, tak by som rada navštívila Írsko a Kanadu. 

 

4. Keby ste si mali vybrať madzi čítaním knihy a komiksu, čo by ste si vybrali? 

 

Určite by som siahla po knihe. Zo žánrov mám najradšej detektívky. 

 

5. Čo je Vaša najobľúbenejšia činnosť? 

 

Vo voľnom čase sa rada venujem ručným prácam. 

 

6. Ktorý predmet je Váš najmenej obľúbený? 

 

Nemám neobľúbený predmet. V škole mi nešli jazyky, ale mala som veľmi dobré učiteľky, tak  k týmto 

predmetom som si našla vzťah. 

 

7. Akú speváčku máte radi? 

 

Nemám obľúbenú speváčku ani speváka. 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Vám. 

Rozhovor pripravila Sany, 5. B. 
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Móda 

 
 

 

S LESKOM AJ CEZ DEŇ!!! 

 

 

Teenegerské outfity vyzerajú často 

takto: lesknúce  sa náramky, 

okuliare, hodinky... 

V Parížskej móde je zlatá a 

strieborná farba. Keď ste 

elegantnejší typ:sukňu a pančuchy. 

Keď ste pohodovejší typ: tenisky, 

bundu a jeansy. Blysknite sa zo 

zlatým alebo strieborným oblečením 

najlepšie v kombinácií s niečím 

šedým a uvidíte ako budete IN!! 

 

 

VYSOKÝ LESK!!! 

 

 

Lakovaná koža vystreľuje každý outfit    do najvyššej ligy. 

Lakované doplnky sa hodia ku všetkému. Pohodlné teplé a hlavne 

lakované čižmy. Lesknúca sa bunda s veľkou ružou na krku a 

fialové veľké jeansy. Aj takéto oblečenie je v móde. Najlepšie sa 

však lesknúce  veci hodia na spoločenské šaty. 
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Najväčšie trendy  dobyl tvorca značky Dior   

  Christian Dior :-) 

 

Christian Dior sa narodil v roku 1905  v  meste Granville v Normandii. Jeho otec bol veľmi bohatý 

ako dieťa Christianovi nič  nechýbalo. Žili s otcom v rodinom sídle Diorovcov. Neskôr                      

sa presťahoval do Paríža,kde prežil svoj život uprosted umelcov. Prvé Prvé znaky jeho módneho 

génia sa začali objavovať už v detstve kedy vytváral karnevalové masky na každoročné oslavy v 

jeho rodnom meste Grenville. Jeho túžbou bolo však stať sa 

architektom. Jeho nápad  sa nepáčil  rodičom tak začal  

študovať politické vedy. Potom nešťastná hospodárska kríza 

zruinovala jeho otca a tragédiou     sa stala smrť matky. 

Dior stratil byt  v Paríži a často musel prespávať      aj u svojich 

kamarátov. Onedlho ochorel na tuberkolozu a nebyť jeho priateľov 

(ktorí sa mu poskladali na liečenie) už by nebola parížska 

elegancia. Po vyzdravení robil to, čo ho najviac zaujímalo -kreslil 

návrhy na oblečenie. 

 

 

 

PARÍŽSKA ELEGANCIA! 

 

Francúzska móda je známa eleganciou a 

šarmantnosťou. Aktuálne je v Parížskej 

móde čierna s nádychom bielej. Na 

vychádzku s priateľmi do kaviarne je ideálny 

dámsky plášť a k tomu sukňa s kvetinovým 

vzorom, dlhé čižmy a hnedá kabelku. Pre 

pánov sú tu jeansy, kabát a pulóver. Dámy si 

môžu oblečenie doplniť dlhým kabátikom. V 

takomto oblečení môžete do ulíc mesta aj v 

chladnejšom počasí vyraziť hneď! 

 

 

Sany 
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Spomienkáreň 

Rubrika je venovaná našim spomienkám na pekné chvíle. 

 

 

Ahoj, volám sa Sandra, mám jedenásť rokov a táto Spomienkáreň slúži nato, aby sme si spomenuli na príjemné 

zážitky alebo situácie z našej minulosti. Neviem ako to zvládnu kamarátky z redakcie, ale poďme nato. 

Pamätám si na detské chvíle plné smiechu, kedy som sa radovala aj z najmenšej maličkosti. Bábiky Barbie, 

Winx a Witch. Zázrak, že si tie mená vôbec pamätám. A bláznila som po Hannah Montana. Po izbe som si lepila 

kadejaké obrázky Hanny. Potom si ešte pamätám na dobu,  kedy som zbierala také malé zvieratká. Špeciálne pre 

vás som ich spočítala a vyšiel mi výsledok šesťdesiatštyri. Ja viem... moju maminu to muselo stáť celú ročnú 

výplatu.         

A ešte keď nepočítam všetky tie domčeky... Ďalej si pamätám, že som zbierala takých koníkov,  ale dokopy som 

ich tušim mala len dvanásť, ale domčekov štrnásť. Keď som začala chodiť do školy mama mi nekupovala 

hračky, ale poslednú hračku, čo mi kúpila boli baletné víly. Dnes na toto všetko spomínam so smiechom, lebo 

celý náš balkón je doslova zaprataný týmito vecami. 

Och, a aby som nezabudla, nad posteľou som mávala zavesené hviezdy, čo v tme svietili. Dnes už na toto všetko 

spomínam v  tejto úžasnej SPOMIENKÁRNI! 

  

 

Sany, V.B. 

 

 

Moje mačičky 

 

 

 

Moje asi najmilšie spomienky sú spomienky na moje mačičky. 

Moju prvú mačičku som dostala na Vianoce. 

 

Na Vianoce som dostala iba jednu čelenku. Bola som sklamaná a smutná,lebo som aj ja dala mojim rodičom 

darčeky. 

 

Potom mi povedali,aby som si sadla na gauč a zatvorila oči. 

Mala som pocit, že mám na kolenách mačičku.Keď som otvorila oči, zistila som, že mám pravdu. 

Mačičku sme nazvali Líza.Vždy som chcela mať mačičku a bola som veľmi šťastná. 

  

Druhá mačička skočila zo stromu do jazierka a ocko ju zachránil. Nazvali sme ju Maxík. 

Vodu má Max rád.Väčšinu času Maxík trávi vo vani a v umývadle. 

Raz nám Max vyskočil z balkóna. O dva dni sme ho našli s dolámanými pravými nohami a s rozbitou pusou. 

Mohol prísť o tie nohy,  no po dvoch mesiacoch sa mu to vyliečilo. 

Hoci už prešiel skoro rok od toho a stále kríva už skáče s Líyou do výšok a je šikovnejší než ona. 

Síce mám mačički doma iba dva roky,už som s nimi zažila veľa smutných,no aj veselých príhod. 

  

Bety 
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Horoskopy  
Naše vlastné, zaručene overené  

 
KOZOROŽEC  22.12.-20.1. 

So svojou  láskou pôjdete do reštaurácie a tam vám povie, že je upír a chce vás kusnúť. 

 

 

VODNÁR 21.1.-19.2. 

 Dávajte pozor, pri dverách čaká na vás vedro s vodou. 

 

 

RYBY 20.2.-20.3. 

 Dávajte si pozor na kúpalisku lebo Vás môže stiahnuť chobotnica.  

 

 

BARAN 21.3.-20.4. 

 Bude sa vám veľmi dariť, ale na konci mesiaca  zistíte,  že ste zamilovaný do osoby toho  istého 

pohlavia. 

 

 

BÝK 21.4.-21.5. 

 Ste odsúdený na doživotie do blázninca,  lebo máte piskľavý hlas. 

 

 

BLÍŽENCI 22.5.-21.6. 

 Zajtra k vám príde Scooby-doo a dá vám pusu. 

 

 

RAK 22.6.-22.7. 

 Upozorňujeme vás, v najbližších dňoch zjete pokazené vajce. 

 

 

LEV 23.7.-23.8. 

 Ste silný,  ale zároveň nedôverčivý, na to doplatíte vlastnou nohou cestou do školy. 

 

 

PANNA 24.8.-23.9. 

Nekupujte si kofolu, lebo tam môže plávať žralok. 

 

 

VÁHY 24.9.-23.10. 

 Tento týždeň vám  neodporúčame chodiť do školy, lebo ju napadnú ufóni. 

 

 

ŠKORPIÓN 24.10.-22.11. 

Ste dobrí ľudia,  ale máte veľké nohy! Pozor! Niektorí vás volajú YETI. 

 

 

STRELEC 23.11.-21.12. 

 Pozor na cestách, koncom mesiaca vás môže prevalcovať parný valec,  bude z vás placka s grankom. 

 

Niki, Skaja, Miška 
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Receptár 

 
 

 

SYROVÁ NÁTIERKA 
 

 

SUROVINY: 

1 Tatárska omáčka 

2 dkg tvrdého syru 

1 strúčik cesnaku 

Štipka vegety 

 

 

 

 

 

Postup: 

 

Tvrdý syr nastrúhame do rozmiešanej Tatárskej 

omáčky, pridáme vegetu a nakoniec nastrúhame 

aj cesnak a nanesieme na pečivo. 

 

Prajem dobrú chuť. 

 

Marcipánová torta 
 
 
 
Cesto: 
- 8 vajec 
- 230g kryštálový cukor 
- 230g polohrubej múky 
- 8 PL vody 
- 2 ČL prášok do pečiva 
 
Krém: 
- 350ml mlieka 
- 20g zlatý klas 
- 125g masla alebo Hery 
- 250g jemný tvaroh 
- 4 PL práškový cukor 
- 2 PL kryštálový cukor 
- vanilka 
- jahody 
 
Na ozdobenie marcipán 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Postup: 
 

 

Vajcia vymiešame s cukrom a vodou do 

penista. Do múky  primiešame prášok do 

pečiva a postupne zašľaháme k vajíčkam. 

Cesto vylejeme do vopred vymastenej a 

pomúčenej tortovej formy. 

Dáme piecť do vyhriatej rúry pri 230°C        

na 35 min. 

Na krém  uvaríme puding (zlatý klas), do 

ktorého pridáme vanilku a kryštálový cukor. 

Puding necháme vychladnúť. Zatiaľ si 

vymiešame zmäknuté maslo s práškovým 

cukrom. Keď puding vychladne primiešame 

ho k maslu. Nakoniec zašľaháme tvaroh. 

Tortový korpus si rozrežeme na tri časti. 

Každú pokvapkáme jahodovou šťavou a 

plníme krémom a jahodami. Vrchnú časť a 

boky zarovnáme krémom. 

Marcipán si vyvaľkáme a položíme na tortu a 

môžeme ozdobiť zvyšným krémom a 

jahodami. Každý podľa vlastnej fantázie. 

 

 

Dobrú chuť. 

http://recepty.rodinka.sk/images/18130/obr1.jpg
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Záhady sveta 

 
 

BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK 

 
Bermudský trojuholník je najväčšiou záhadou sveta. Za posledných 45 rokov tam zmizlo desiatky 

lietadiel a lodí. Na tom mieste za 26 rokov zahynulo viac ako tisícka ľudí. 

 

 

Medzi ostrovmi Bimini, Andros a Miami na Floride sa nachádza takzvaný Bermudský trojuholník. Ako 

som už raz spomínala zmizli tam desiatky lodí a lietadiel (jedna loď sa dokonca raz potopila pred očami 

svedkov) a objavuje sa tam biela hmla akoby odnikadiaľ. 

 

Táto hmla obklopila už aj kapitána lode Good News a ťahala loď dozadu. Našťastie motory lode boli 

natoľko silné, že sa mu podarilo loď vytrhnúť. Takéto šťastie však nemalo Americké lietadlo    P-47 

(za pár sekúnd zmizlo). V Bermudskom trojuholníku však nedochádza len k hmle,   či tajomnému 

svetlu spod hladiny mora. 

V Bermudskom trojuholníku dochádza aj ku telepatickým javom a odkazom, ktoré pravidelne skúmajú 

rádiostanice. Mnohí bádatelia a vedci sú presvedčení, že pod hladinou Bermudského trojuholníka je 

stratená Atlantída. 

Francúzsky batyskaf Archimede dokonca našiel pod hladinou tajomné schody do hlbín Atlantického 

oceánu. Sú známe aj objavy múrov, schodov ba dokona aj pyramíd pri ostrove Bimini v roku          

1960-1968. 

Na záver by som chcela povedať, že niektorí z vás možno už niekedy počuli, že záhada Bermudského  

trojuholníka  je vyriešená, no nie je. Stále tam miznú lode či lietadlá... 

 

Sany 
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Volanie zo záhrobia 
Neúnavný český bádateľ, cestovateľ a spisovateľ Arnošt Vašíček sa stretol s  niektorými záhadami vo vyše 

osemdesiatich krajinách sveta, ktoré navštívil.  Spomína ich vo svojich knihách venovaných záhadám 

našej planéty.  Sú veci, obrazy, portréty, tváre, ktoré sa zrazu objavia a nik nevie, ako sa na dané miesto 

dostali. Ich príbehy, sú neuveriteľné, ale našťastie niekedy aj dobre zdokumentované, a tak nám neostáva 

iné, len ich prijať ako skutočnosť, ktorú si zatiaľ nevieme vysvetliť. 

Tvorivosť cez brány smrti 

Naše 21. storočie nám ponúka trochu iný pohľad na posmrtný život, aký nám poskytovali ešte nedávno 

nesmelé experimenty prvých bádateľov z minulých storočí, či cirkevné dogmy. Je to pohľad nanajvýš 

prekvapujúci, vo svojej podstate však veľmi logický. Pohľad, ktorý akceptuje ďalšiu „posmrtnú", netelesnú 

existenciu ľudskej bytosti ako čosi samozrejmé. 

Ešte donedávna vnímali mnohí informácie „z druhej strany" ako čosi nedôveryhodné, nepreverené, 

nepodložené, čosi, čo nie je „vedecky dokázané". Státisíce ľudí však zažili a aj v súčasnosti zažívajú rôzne 

druhy kontaktov, preto nepochybujú. 

Budhisti, ale aj kresťania, jogíni a mnohí iní učia, že je jednou z foriem energie a tá sa nestráca, iba mení. 

Tak ako sa z vajíčok motýľa vyliahne húsenica, ktorá sa neskôr zakuklí, aby umocnila znova zrod motýľa... 

Je Mesiac vinný za prírodné katastrofy?Obrovské lesné požiare v Chorvátsku, Taliansku či 

napríklad v USA, katastrofálne povodne v Brazílii, sneh uprostred júla v Alpách a Pyrenejach, severský 

chlad na juhu -- to všetko vyzerá tak, akoby sa zem začala točiť naopak. Ľudia hľadajú príčiny prírodných 

katastrof a živelných pohrôm vo všeličom. Jedna z teórií hovorí o zlom vplyve roka trinástich mesiacov (lún). 

Západná Amerika horí už od 29. júla. V ten deň vypukol prvý požiar na vŕškoch indiánskej rezervácia 

Pachanga, východne od Los Angeles. Oheň za osem dní zničil 5000 hektárov lesa a začal sa nebezpečne šíriť. 

Pohroma zasiahla postupne 11 štátov a zlikvidovala 1,6 milióna hektárov lesného porastu. S červeným 

kohútom na americkom Západe dodnes bojuje 20 000 ľudí. Americkým požiarnikom pomáhajú kolegovia z 

Kanady, Mexika a odborníci Austrálie, ale aj armáda. Zatiaľ sú však bezmocní. Oheň, ktorý vo väčšine 

prípadov spôsobili blesky v divokých, vyschnutých oblastiach, pravdepodobne celkom uhasí až prvý sneh. 

Možno v októbri, alebo až v novembri... Spojené štáty nemali podobné požiare už 50 rokov. 

 

 

http://tajomstva.org/posmrtny-zivot/volanie-zo-zahrobia/
http://tajomstva.org/posmrtny-zivot/tvorivost-cez-brany-smrti/
http://tajomstva.org/katastrofy/je-mesiac-vinny-za-prirodne-katastrofy/
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Doplň hlásky 

zaváranin__ 
 

 

                                              kúpaliskam__                                                             
zu__                                       v pivnic__ 

 

vo vajc__                                                            __čerajší                                                                                                   

v mor__                                      ľa__ký                                                                                                     

                                                                                                      

v pohor__                                                                    ní__ky                                                                                                    

 

výnimk__                                                                                                

krov__m                                                                   kre__ký                                                                                                    
sil__ 

 

otrokyňam__                            jedlam__                                                                    

ža__ka  

                                                                                                                    
súperkam__ 

 

po  líc__                                                                   __čielka                                                                                                    

studn__ 

 

                                          záhra__ka     
                                                                                                                                                   

                                                     s mláďatam__      
Kaja 
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Vymyslené rozprávky 

 Boj dobra proti fajčeniu 
 

Hanka a fajčiarska dedina 
 

 

Kde bolo, tam bolo, bola jedna dedina, v ktorej 

každý fajčil. Ľudia tam teda skoro umierali. Vládol 

im starosta tej dediny. On vlastne so všetkým začal. 

Spravil veľa zákonov,  ako napríklad:Každé dieťa 

staršie ako 4 roky musí povinne začať fajčiť. 

Každý tam bol úplne bláznivý, lebo boli stále opití a 

nadrogovaní. Nevedeli ani vymyslieť meno dediny. 

Vo vedľajšej dedine  poslali Hanku, aby išla podať 

žiadosť do  dediny,  aby prestali fajčiť. Možno boli 

od nich ďaleko, ale stále k nim stúpal dym. 

Hanka sa vydala na cestu a keď už bola skoro tam, 

zablúdila do lesa, v ktorom bol všade dym a nič v 

ňom nevidela. Blúdila tam asi deň, keď k nej prišiel 

malý  čistobiely obláčik, ktorý akoby svietil. 

 "Ahoj, " povedal jej, „vidím,  že si sa tu stratila. Ja 

ti pomôžem. Ja to tu veľmi dobre poznám. Poď za 

mnou." 

Hanka šla za ním a vyviedol ju preč z lesa. 

„Zober si toto, " povedal jej obláčik a podal jej malú 

dýku. „Bude sa ti to tam hodiť.     Veď si mi 

pomohla!" 

"Ďakujem. Ale ja som ti predsa nijako nepomohla, 

"povedala Hanka. 

"Ale áno. Mal som pomôcť sto ľuďom,  aby sa 

dostali preč z lesa. Pokiaľ  som tú úlohu nesplnil, 

nemohol som odísť. Už som pomohol 

devatdesiatimdeviatim,  ale zrazu sem  prestali všetci 

chodiť. Čakal som dvadsať rokov a stále sem nikto 

neprichádzal. Až kým si neprišla ty,“ hovoril 

obláčik. 

"Veľmi ti ďakujem,“ povedala Hanka, "ja už musím 

ísť do dediny. Ahoj!" 

Hanka sa preplížila dedinou a vošla do starostovho 

domu. Ten ju tam už čakal v sieni. Bol k nej veľmi 

milý a vypočul si jej požiadanie. 

"Nemyslím si,  že to môžem urobiť, " povedal. 

"Prečo?!" spýtala sa Hanka. 

"Lebo ja rád fajčím. A ty by si tiež mala  fajčiť podľa 

nášho zákona." 

"Nie. Mňa sa váš zákon  netýka!" vykríkla Hanka. 

"Veď si v našej dedine predsa?“ povedal starosta. 

Vtom ju zdvihol do vzduchu  a dal ju do väzenia. Ani 

nevedel, prečo to spravil. 

Vtom tam cez okno vkĺzol obláčik a začal lietať po 

miestnosti. Starostovi sa z neho zatočila hlava a 

spadol na zem. Pritom rukou priviezol spať Hanku. 

Tá ho odvliekla do vazenia a spravila nové zákony. 

Odvtedy tam vládla ona a v dedine už nikto nefajčil. 

  Bety, 5. B. 

 
CIGARETKOVO 
 

Kde bolo, tam bolo, bola jedna krajina, kde bol veľký 

Slnečný vodopád. Voda sa tam krásne ligotala a ľudia tu 

boli veľmi šťastní. Kráľ tejto krajiny mal malého 

synčeka, ktorý sa volal Jakub. Princova mama chradla, 

ochorela a nakoniec skonala v ťažkej chorobe. 

 Plynuli roky a kráľ bol čoraz starší a syn čoraz 

krajší. Jedného dňa kráľ nevládny ležal na posteli a 

dozvedel sa hroznú správu. Dal si teda zavolať svojho 

syna z poľovačky. Princ zhrozene uteká zo svojej 

poľovačky za otcom..Keď prišiel princ do kráľovstva, 

dozvedel sa od otca, že mladú dievčinu aj s dvoma 

malými deťmi uniesol Cigaretík. Cigaretík je kráľ v 

krajine Cigaretkovo, čo je o šesť dolín a kopcov ďalej. 

Unáša ľudí z ich krajiny, aby si ich podmanil svojou 

cigaretovou vôňou. Princ bežal k Slnečnému vodopádu, 

údajne tam Cigaretík ešte bol. Keď tam prišiel, dievčina 

stála hore, na okraji vodopádu. Cigaretík, ako zvyčajne 

mal v ústach cigaretu a po vreckách cigaretové škatuľky. 

  Dievčina aj s dvoma deťmi v náručí sa potkla a 

padala, padala a padala a princ sa zhrozil, že dievčina aj s 

dvoma deťmi v náručí si ublíži, no namiesto toho, aby sa 

rozpľasla na hladine vody, zahučal dym a dievčina sa 

vyparila. Cigaretík ešte raz zakašľal a povedal:  

"Ešte sa uvidíme!" a zmizol v cigaretovom dyme. 

  Princ bol z toho veľmi zmätený, no rozhodol sa 

konať správne a povedal si: "Zachránim tú statočnú 

dievčinu aj malé deti." 

Princ si zobral z kráľovstva koňa a fičal do Cigaretkova. 

Kôň zastal pred malou a úzkou riečkou.   

 

Princ po chvíli povedal: "Hijó! Hijó koník!" No kôň sa 

ani nehol. "Pohni sa už, ty hlúpy kôň!" 

Princ si až potom uvedomil, že Cigaretík si pre princa 

pripravil cestu plnú nástrah.     V rieke plávali cigarety s 

plutvami. Sú pre ľudí z  krajiny, kde žil princ veľmi 
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nebezbečné. Keď do rieky čo i len namočíte prst,  už 

nikdy nebudete vedieť prestačť fajčiť. 

Zrazu okolo išla starenka zahalená v čiernom plášti. 

"Čo potrebuješ mládenec?" spýtala sa. 

"Ale nič teta. Vy mi sotva pomôžete!" odpovedal princ. 

"No len nebuď prekvapený mládenec!" 

Princ sa pousmial, otočil a most z drevených latiek stál 

nad riekou. Princ sa s úžasom otočil a chcel sa 

poďakovať starenke,  no tá tam už nebola. Tak sa teda 

vydal na výpravu, aj s koňom a preklusal most z 

drevených latiek. O chvíľu sa dostali na veľkú čistinku. 

Princ začul brechotať psa. O pár sekúnd k princovi 

pribehol dajaký pes. 

"Dobrý deň princ môj. Zvestujem vám správy,  že matka 

dievčiny,  sa hlási,  aby ste jej dcéru našli." zahlásil psík. 

"Och! Nájdem,nájdem psíček! Len sa ty neboj." 

odpovedal princ. Psíček za ním trocha pobehol. Potom 

radostne vyskočil. Princ začal byť nervózny. 

"No, a nechceš sa už vrátiť naspäť do kráľovstva?" spýtal 

sa. 

"Ani nie. Radšej pôjdem s tebou na výpravu." odvetil 

psík. 

"A aké je tvoje meno?" 

"Klork!" odpovedal natešený psíček. Začalo sa pomaly,  

ale iste stmievať. 

"Neďaľeko je hostinec. Tam sa pred tmou schovať 

môžeme," povedal princ. Koňa si princ nechal vonku a s 

Klorkom si vypýtali kľúč od izby a zaspali  v mäkkých 

posteliach. Ráno sa princ zobudil prvý a poprebúdzal aj 

Klorka s koňom. Cestovali  a putovali cez šesť kopcov a 

šesť dolín, až sa nakoniec dostali do Cigaretkova. Toto 

bola krajina,  kde na každom rohu boli cigarety a 

namiesto bielych obláčikov na nebi boli chuchvalce 

dymu z cigariet. 

     "Haló! zakričal princ keď s Klorkom vošli do 

zafajčenej miestnosti paláca. Zrazu sa z cigaretového 

dymu zjavil  so svojou zvyčajnou cigaretou v ruke 

Cigaretík. 

"Prišiel si si po ľudí z tvojej krajiny?!" spýtal sa 

Cigaretík. 

"Áno! Vydaj mi ich Cigaretík!" zvolal princ. 

"Nie tak rýchlo! Najprv mi upečieš koláč veľký ako 

strom, v ktorom budú štyri  pomaranče, osemnásť 

dymových chuchvalcov, štyridsať cigariet. A viackrát 

tento zoznam neopakujem!" 

"Čo to vravel? Zapamätal som si len polovicu toho 

zoznamu!" sťažoval sa Klork. Princ si navliekol zásteru a 

pobral sa do Cigaretíkovej kuchyne. 

"Takže ja si pamätám len osemnásť dymových 

chuchvalcov a štyridsať cigariet. A ty Klork?" spýtal sa 

princ. 

"Ja len pätnásť litrov jahodového džúsu." 

"Len toľko?" 

"My psi si toho veľa nepamätáme!" Tak sa s princom dali 

piecť. Piekli až do neskorej noci, no výsledok nebol taký,  

aký si predstavovali. Niektoré prísady možno aj zabudli. 

Zrazu sa princovi pred očami zjavila starenka v čiernom 

plášti."Ach! Ja už asi od vyčerpania blúznim!" hovoril si 

princ sám pre seba. 

"Spi! Odpočiň si mládenec!" zvolala starenka. Princ od 

vyčerpania klesol na zem a zaspal. Ráno sa aj s Klorkom 

zobudili a koláč veľký  ako strom stál pred nimi. Odniesli 

ho teda Cigaretíkovi. 

  "Dobre. Keď si vyslobodíš ľudí z tamtej mreže, budú 

tvoji!" odpovedal Cigaretík. Princ dostal nápad. Klorka 

vyložil na koňa a sadol si naň. Otočil sa chrbtom k 

mrežiam, dal koňovi povel, aby kopol a kôň vykopol 

mreže tak silno, až mreže odleteli a zrazili Cigaretíka k 

zemi. Dievčina nasadla na koňa spolu s deťmi. 

"Ďakujem princ môj." povedala. Odfrčali z kráľovstva 

rýchlosťou vetra a nikde sa nezastavovali. Keď prišli do 

ich krajiny tak sa konali veľké oslavy a dievčina s 

princom sa vzali. Cigaretík sa potom  ani pohnúť 

nemohol,  ale s fajčením neprestal. A už nikdy sa do ich 

krajiny vracať nebude. Starenka zahalená v čiernom 

plášti sa premenila na krásnu mladú dievčinu. A  žili 

šťastne, až kým nepomreli. 

 

Sany, Sandra Garrapová, 5.B. 
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Rozhovor s učiteľmi na otázky: 

 

Čo by ste si kúpili, alebo urobili, keby ste vyhrali milión eur? 

Vybrali by ste si opäť povolanie učiteľa, keby ste mohli ísť opäť študovať? 

 

 

 

Pán učiteľ Števík: 

Určite by som pomohol zariadiť školské priestory novými lavicami, tabuľami a technikou. 

V žiadnom prípade by som nedal prostriedky (finančné) na účty nadácií. Podporil by som 

len zdravotne postihnutých a chorých tým, že by som im kúpil potrebné vybavenie. 

Neviem presne, či áno, ale táto profesia mi nerobí žiadne problémy, nakoľko celá moja 

rodina ako brat, mama, švagriná a ďalší príbuzní boli učitelia. Práca je náročná, ale ja 

osobne s deťmi pracovať viem a nemám problémy, ktoré by som nevedel zvládnuť. 
  

 

Pani učiteľka Majkráková: 

Určite by som časť peňazí invetovala do nehnuteľnosi, časť by som dala deťom, ktoré to 

najviac potrebujú, ďalšiu čiastku by som precestovala (exotické krajiny) no a zvyšok by 

som si užívala, samozrejme v dobrom zmysle slova, uspokojila by som si všetky potreby 

a priania.  

Práca s deťmi (so žiakmi) ma baví, napĺňa, no hlavne je to zmysluplná práca a tvorivosť. 

V tejto práci „aspoň si to myslím, pociťujem“, som sa našla. Absolútne si neviem 

predstaviť sedieť v kancelárii (asi po hodine by ma to prestalo baviť). Som rada, že som si 

vybrala povolanie učieľky – môžem deťom odovzdávať vedomosti, skúsenosti a poznatky. 

Nemenila by som. Aj keď v dnešnej dobe je veľmi ťažké byť učiteľom. Žiakom sa nechce 

učiť, nič ich nebaví, nezaujíma, no hlavne nemajú rešpekt (nevážia si učiteľa) ako pred pár 

rokmi dozadu. 

 

 

Pani učiteľka Kapráľová: 

Časť peňazí na renováciu rodičovského domu, ďalšia čiastka na kúpu prístroja (vyšetrenie 

zdravotných problémov žien), ak by zvýšilo, tak na relaxačný pobyt v luxusnom welness-

centre. 

Áno, v dnešnej dobe sú oveľa väčšie možnosti štúdia cudzích jazykov a ako vidím výsledky 

svojej práce (stretávam svojich bývalých žiakov, ktorí pokračujú v mojich šlapajách vo 

francúzskom jazyku.  

 

 

Pán učiteľ Marcinka: 

Postal by som dom. Odložil vnučke na vzdelanie. Dal na charitu. 

Možno, pretože  vzdelanie národa  považujem za dôležité. 

Redakčná rada 
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Pop star 
 
 

SELENA  GOMEZ     
                                                    

Selena  Maria Gomez je americká herečka, speváčka a návrhárka. Narodila sa 

22. júla 1992 v meste Grand Prairie v Texase v USA. Jej otec Ricardo Gomez 

je z Mexika a jej matka Amanda   „Mandy“  Teefay je bývalá divadelná 

herečka z Talianska. Jej rodičia sa rozviedli, keď bola Selena veľmi malá. Teraz 

žije so svojou matkou a nevlastným otcom Brianom. 

Selena má meno po  mexickej speváčke Selene Quintanille- Pérez, ktorá už 

bohužiaľ nežije. Časté prezývky- Selly, Sel alebo Selena. Svoju hereckú karieru 

začala vo svojich 8-9 rokoch na Jim Jame. Selenina najlepšia kamarátka je 

Demi Lovato. V roku 2003 získala malú rolu vo filmoch Spy Kidsa Walker, 

Texas Ranger, Trial by Firc. V roku 2004 ju objavila spoločnosť Disney. V roku 

2007 získala hlavnú rolu v  Disney seriály Wizards Waverly Place ako Alex 

Russo. Prvý deň natáčania bol presne na jej 15.narodeniny. Zahrala si hlavnú 

rolu v pokračovaní Modernej popolušky. V roku 2009 získala hlavnú rolu 

Carter Manson vo filme Princess  Protection Program so svojou najlepšou 

kamoškou Demi Lovato. V auguste v roku 2009 mal premiéru aj Disney film 

Wizard of  Waverly  Place The Movie, ktorý sa stal druhým najsledovanejším 

filmom na Disney Channel. V roku 2009 sa stala členom skupiny Selena Gomez 

a The Scene, ktorá 29. septembra 2009 vydala svoj prvý album Kiss a Tell. Na 

jar 2010 Selena natáčala nový kinofilm Monte Carlo, ktorý mal premiéru tento 

rok vo februári. Najväčšia časť sa natáčala  v maďarskom hlavnom meste 

Budapešť, kde natočila aj videoklip k pesničke Round and Round.   

Miška 
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Dobrodružstvá zvierat okolo nás 

 
 

 

Pes Rocky a teleport do imaginárneho sveta 

 

Raz pes Rocky išiel do svet ako túlavý pes. Potom v jednu noc sa rozpršalo a Rocky nemal kam ísť. 

Rocky mal šťastie, že išiel okolo starý, staručký starček s dáždnikom. Zobral mokrého Rockyho a išiel 

s ním domov. doma Rockyho položil na koberec a prikryl ho dekou. Na ďalší deň Rockyho okúpal 

a nechal ho poprechádzať sa po jeho dome. Rocky išiel do tajomnej izby, kde bola jedna skriňa a kreslo. 

Rocky vošiel do skrine a začal sa tam prehrabávať. Zrazu tam začalo niečo svietiť na fialovo. Rocky bol 

odvážny a tak tam išiel. Zrazu si všimol, že to je teleport. Tak tam vošiel. V teleporte stál aspoň desať 

minút, potom sa ocitol v imaginárnom svete, kde žijú ľudia a roboti. Sú tam robotickí psi, robotickí ľudia 

a sú tam robotické autá. Roboti poslúchajú ľudí a slúžia im. Pes Rocky zrazu bol na psích závodoch 

a mohol rozprávať. Rocky vyhral závod a stal sa bohatým psom. Potom sa vrátil z imaginárneho sveta 

bohatý a žil ďalej so svojim pánom deduškom, ako bohatý človek a pes.  

 

Leonard Takáč, 5. A. 

 

 

 

 
Dobrodružstvo pána Hrocha 

Kde bolo tam bolo,  žil v jednom močarisku pán Hroch. Žil sám, aj so svojou manželkou pani Hrochovou v 
jednom jedinom močarisku v celom lese. Jedného dňa sa spolu vybrali nájsť si potravu na hladine vody. A kde 
-  tu sa objavil veľký pán Krokodíl, a chcel pána Hrocha a pani Hrochovú schmatnúť do svojej veľkej papule. 
Ale na šťastie neschmatol, bolo to veľké šťastie, lebo skoro pani Hrochovú ulapil. Urobil jej veľký škrabanec, 
od svojich obrovských zubov. Pán Hroch sa o svoju manželku dobre postaral, aby sa jej niečo nestalo a išiel 
sám pre potravu. Pani Hrochová ho nechcela pustiť, že by sa mu niečo stalo, ale pán Hroch povedal,  že to 
zvládne, a že si dá veľký pozor na veľkého pána Krokodíla. Keď sa pán Hroch vrátil do svojho príbytku, kde 
ho čakala pani Hrochová, tak mal plné ruky dobrej potravy a pani Hrochová mu povedala: „Už som sa zľakla,  
že sa ti tam niečo stalo, že ťa tam ten zlý pán Krokodíl zhltol do posledného kúska tvojho tela. A pán Hroch jej 
na to odpovedal: „Neboj sa,  ty moja drahá, nič sa mi tam nestalo,  mal som veľké šťastie, lebo veľký pán 
Krokodíl sa opaľoval na veľmi silnom slnku. Keď sa už blížil večer, tak sa spolu najedli dobrej potravy, ktorú 
nazbieral sám pán Hroch. Keď sa dobre najedli, tak si povedali dobrú noc a v spánku čakali na pekné slnečné 
ráno. „A je to tu !!!“ povedal pán hroch. Keď sa zobudil ako prvý,  lebo pani manželka ešte spala, tak videl 
veľkú, príšernú vec. Po dlhom čase začalo pršať, ale to nebol len taký obyčajný dážď, ale dážď spolu s búrkou. 
Pán Hroch sa veľmi vyľakal,  keď to videl a rýchlo budil pani Hrochovú, a tá sa tiež vyľakala, keď to videla. 
Potom prestalo na pol hodinku pršať a pán hroch a jeho manželka sa rýchlo vybrali na cestu,  kam by sa 
mohli skryť. Keď si zbalili veci na dlhú cestu, tak odišli si hľadať nové miesto,  kde by sa mohli ubytovať. Kde - 
tu si našli svoj nový domov. Nevideli, že tam pri ňom býval príšerný  zlý vlkolak. Keď tam zaklopali ,či tam 
niekto býva,  tak sa nikto neozýval. Zrazu  zlý vlkolak na nich vyskočil a zhltol pani Hrochovú. Pán Hroch si to 
ani nevšimol, ale až vtedy, keď sa za ním zabuchli dvere, a povedal: „Och nie,  moja manželka, čo si teraz 
počnem !!! Musím ísť sám, sám dlhou ďalekou cestou. A to aj urobil,  no teda nič iné mu nezostávalo. Bál sa ísť 
sám lesom a našťastie mu vždy boli k dispozícii dobré víly, ktoré mu pomáhali v dobrom i zlom. A tak sa 
potuloval roky a roky sám po lese a vždy mu boli k dispozícii dobré víly,  ktoré sa oňho starali celé roky až 
kým nezahynul. 

Kajuška, Karolína Rajtáková, 5. B.  
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Rozprávky trochu naopak 

 
 

 

 

 

 

Snehulienka a sedem bojazlíkov 
 

 

 

 

 

Bolo raz v jednom kráľovstve úplne krásne. Lenže keď Snehulienke umrela matka, tak jej otec si našiel 

inú ženu. Jej macocha sa raz opýtala otázku svojho iphona 4, že kto je najkrajší na svete a ťukla do tlačít-

ka vyhľadávanie. Ukazovalo jej tam Snehulienku. Celá očervenela a išla si dať hlavu pod ľadovú sprchu. 

Dala si zavolať najväčšieho zabijaka na hrade. Bol to Alvin z Chipmunkov, ktorý dostal besnotu. A ako 

išla Snehulienka lesom na návštevu k Červenej čiapočke, počula ako niečo šuchoce na strome. Povedala, 

že vlka sa nebojí a už o ňom počula od Červenej čiapočky. Zrazu na ňu vybehol Alvin a povedal, že po-

kiaľ neprinesie jej srdce macoche, tak sa nemôže vrátiť do hradu. Tak Snehulienka vytiahla pištoľ 

a povedala Alvinovi, že pokiaľ jej niečo urobí, tak ho zastrelí. Alvin sa zľakol a utiekol, ale do hradu sa 

už nikdy nevrátil. Začalo sa stmievať, Snehulienka sa bála byť v lese sama. Keď uvidela v diaľke svetlo, 

išla za ním. Zaklopala na dvere. Z poza dverí bol počuť tenký hlas a opýtal sa jej, kto tam je. Snehulienka 

povedala, že je dcéra kráľa a opýtala sa tiež, že kto to stojí za dverami. Z dverí sa ozval hlas a povedal, že 

oni sú raperská skupina Sedem bojazlíkov. Snehulienka povedala, že ich pozná a oni jej otvorili dvere. 

O pár dní prišla zaklopať macocha na dvere domčeka a Snehulienka otvorila. Snehulienka ju nespoznala, 

lebo bola prezlečená za Rihannu a Snehulienka dostala šok a odpadla iba kvôli tomu, že videla Rihannu. 

Macocha na to povedala, že keby vedela, že sa má iba  prezliecť za Rihannu na to, aby Snehulienka od-

padla, tak nemusela kupovať také drahé jablká.  

Raz, keď išiel na prechádzku lesom Bruno Mars, tak našiel Snehulienku ležať na zemi. Zobral ju so sebou 

domov.  Keď prišiel domov, povedal svojmu poskokovi, aby mu dal lieky proti bolesti hlavy. Dal ich 

Snehulienke a o pár hodín bola v poriadku.  

Sedem bojazlíkov sa o ňu bálo, tak ju hľadali. O pár hodín zistili, že je u Bruna Marsa, lebo nechal na tom 

mieste, kde Snehulienka odpadla odkaz, na ktorom bolo napísané: 

 

 

„Tú odkvecnutú babu, čo tu bola na zemi som zobral k sebe domov.“ 

 Bruno Mars.“ 

 

 

 

O týždeň bola svadba, a potom sa konal program, v ktorom naspieval Bruno Mars a Sedem bojazlíkov 

super song s názvom Svadba so Snehulienkou. A tak žili šťastne, až dovtedz, dokiaľ sa zo Snehulienky 

nestala Lady Gaga.  

 

 

Miška, Michaela Turčániková, 5. B.  
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Zimulienka a zimní trpaslíkovia 

 

 

Zimulienka je dievčina z dediny, krásna ako ruža, milosrdná. No mala veľké tajomstvo. Keď bola malič-

ká, pri jej postieľke sa zjavili štyri zlé čarodejnice, ktoré začarovali jej krásu do čiernej ruže, dušu do trá-

vy a jej život do stromu. Všetky tieto štyri veci zasadili do Čierneho lesa, ktoré potom rástli spolu so Zi-

mulienkou. Zimulienka sa vydala pozbierať jahody do lesa. Keď všetky pozbierala, bola už hlboká noc. 

Potom v strede lesa našla chalúpku. Malú a útulnú. Keď Zimulienka nakukla dovnútra, bola tam malá 

kuchynka, knižnica a prikryla sa, potom zaspala. Keď ju v tom prebudili šepoty a šušoty. Potom zbadala 

sedem malých čiapočiek. Boli to trpaslíci. Spriatelili sa, zatancovali si, a potom si ľahli a zaspali.  

 

Medzitým zlé čarodejnice pozerali do zrkadla a spýtali sa: „Zrkadlo, zrkadlo, aká je najkrajšia dievčina na 

svete?“ A zrkadlo odpovedalo: „Vy ste moje najkrajšie vládkyne. Avšak jedno dievča, Zimulienka je 

krajšia.“ Čarodejnice sa nazlostili a vybrali sa pozrieť do veštiacej gule, kde si počkali na pravú chvíľu. 

Ráno sa trpazlíci zobudili a povedali: „Zimulienka, my ideme do lesa a ty tu ostaň, oper prádlo, navar 

a usteľ postele.“  

Zimulienka oprala prádlo, navarila, ustlala postele, dokonca aj natrhala kvety a dala ich do vázy. Neskôr 

sa išla pozrieť do lesa, kde boli aj štvorlístky, aj strom, aj čierna ruža i tráva. No boli tam aj čarodejnice, 

ktoré čakali na Zimulienku. Zimulienka ich zbadala a zľakla sa. „Neodchádzaj, ešte sme neskončili!“ za-

kričali. Použili svoje čary a zo zeme vytrhli štvorlístok. Zimulienka vtom stratila svoje šťastie. Potom 

vytrhli čiernu ružu, takže Zimulienka stratila svoju krásu. Nakoniec vytrhli aj strom a Zimulienku vytrh-

nutý strom obral o život a spadla do snehu. Čarodejnice odleteli. Keď trpaslíci vošli do lesa Zimulienku 

dali do sklenenej rakvy a zvláštne bolo, že odvtedy, čo Zimulienka zomrela, vonku snežilo. Keď k rakve 

prišiel princ, tak ju pobozkal a Zimulienka ožila. A žili šťastne až do konca života.  

 

Sany, Sandra Garrapová, 5. B.  

 

 

 

 

 

Dievčatko so zápalkami 
 

 
Bolo krásne teplé počasie. Blížil sa jasný večer. Bolo to v posledný deň roku, na Silvestra. V tom tep-
le išlo po ulici veľké bohaté dievčatko, čiernovlasé a obuté do krásnych šlapiek. Z domu vyšla 
v mikine, ale načo mu bola taká mikina, keď bolo tak horúco. Pred tým ju nosievala jej sestra, taká 
bola dobrá. Ako dievčatko utekalo, aby sa vyhlo dvom rozzúreným býkom, stratilo ju. „Nevadí. Kú-
pim si novú.“ Kašľala na ňu, keď videlo býka, ktorému sa zachytila o roh. Teraz išlo v krátkom trič-
ku, ale nevadí, však je teplo. V malej novej taštičke mala päťsto eur, držalo ju v tučnej ruke. Po celý 
deň si dievčatko kúpilo len niekoľko tisíc handier. Zdalo sa jej, že nekúpila nič. Chodila po uliciach 
prejedené, lebo bola v McDonalde a vyzeralo chúďa veľmi tučne. Pot y tepla pomaly stekal z jej tvá-
re po tukových valčekoch. Dievčatko však vôbec nemyslelo na to, že je tučné ako domáce prasiatko, 
pekne vykŕmené. Za všetkými oblokmi bolo zhasnuté a na ulici sa šíril smrad skapatej husaciny. 
Keď bol novoročný predvečer sadlo si do limuzíny. Tučné nohy si dalo na sedadlo. Nechcela ísť do-
mov, lebo sa jej nechcelo upratovať izbu. Začalo vyhadzovať dvojeurovky  von oknom. Keď dopadla 
na zem prvá, znelo to, akoby sa zrútili kachle. Druhá znela ako keby spadol strom a tretiu hodila do 
starej babky.  
 

Michaela Gajdošová, 5. B.  
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LAMOHLAVY  Lamohlavy   LAMOHLAVY 

 

 

 

 

 

Loptička v jame 

Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová loptička. Rúra bola len o niečo šir-
šia ako loptička, teda rukou ju vytiahnuť nemohol. Čo by ste mu poradili aby dostal túto loptičku 

von (bez jej poškodenia)? 

 

Čudné mince 

Dve mince dávajú dohromady 3 euro, aj keď jedna z nich nemá hodnotu 1 euro. Aké sú to    
mince? 

 

Čo je správne 

Je správne sedem a päť je trinásť alebo sedem a päť sú trinásť? 

Vlaky 

Z Bratislavy vyjde do Trnavy vlak. O päť minút neskôr vyjde vlak z Trnavy do Bratislavy             
a to dvojnásobnou    rýchlosťou. Ktorý vlak bude bližšie k Trnave, keď sa stretnú? 

Jablká 
 

V košíku máte 5 jabľčok. Viete,ako ich treba rozdať piatim deťom,aby každé dostalo jedno celé 
jabľčko,a aby jedno jablko ostalo v košíku? 

 

. 

Hrušky 
 

V záhrade je hruška s hruškami (dosť logické).Zafúkal vietor a spôsobil,  že na strome už nie  
sú hrušky, avšak ani pod stromom (ani nikde v okolí stromu).Viete to vysvetlit? 

 
 

Námorníci 
 

Na rozbúrenom mori plávala loď.Na obidve strany lode postavili strážnikov.Jeden sa pozeral    
na východ a jeden na západ. A obidvaja sa videli! Ako je to možné? 

 

Bety 
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Význam mena 

 
 

 

 

PATRIK 
 

Tento muž býva skvelým vodcom, ktorý je vo všetko presný, zodpovedný             
a     precízny. Je perfekcionistom, preto ak sa mu niečo nepodarí, len tak sa         
nevzdáva a vytrvalo pracuje na tom, aby dosiahol koniec, ktorý si predsavzal. Rád 
pomáha svojim blízkym, nikdy nevie povedať „nie“, čo býva samozrejme proti 
nemu zneužívané. Máva veľa    priateľov, no naozaj blízky je mu jeho rodina,  
ktorú si cení a váži. Iba v nich máva stopercentnú dôveru a istotu. Nerád zlyhá, 
preto si radšej berie príklad z neúspechov druhých. Preto býva často nedôverčivý. 
Má rád prehľad vo všetkom čo sa deje okolo neho, neznáša polovičatosť. Na      
jednej strane je usilovný, dobrý a láskavý, ale na druhej strane je ťažké s takým      
človekom žiť. Nevie vyjadriť svoje pocity a túžby, málokedy sa správa                 
romanticky a nežne.   Napriek tomu miluje verne, záleží mu na pohodlí a bezpečí 
rodiny. Snaží sa hlavne o finančné zabezpečenie, potrebuje mať istotu, že              
sa v každej  chvíli dokáže postarať o svojich blízkych.  

 

Karolína 

 

Žena menom Karolínka je láskavá a dobrosrdečná. Vždy má súciť s inými a má stálu     

potrebu pomáhať slabším.   Za svoju pomoc nikdy nič nežiada, ale aj napriek tomu jej 

dobrota je vždy spravodlivo odplatená. Táto žena je   narodená pod šťastnou hviezdou       

a v živote ju čaká mnoho dobrého. Má dokonale rozvinutú intuíciu, každý svoj krok             

prehodnotí, nezvykne v živote riskovať. Stále je obklopená priateľmi, ktorí si ju nesmierne 

vážia. Na svoje okolie vždy pozitívne vplýva a šíri okolo seba, len dobrú náladu.          

(Baby možno to nie je pravda, ale podla všetkého asi áno :- ) 

 

 

Miška 
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Zaujímavosti z našej civilizácie 
 

 

 

Prvé mydlo bolo vyrobené 2500 rokov pred n.l. 

 

Najvyšším hráčom v histórii NHL je Zdeno Chára, ktorý má 205 cm. 

 

75 000 litrov - Presne toľko tekutín vypije priemerný človek za celý svoj život –. Ak vezmeme vek 75 rokov, vyjde nám 

1 000 litrov na rok, a teda 2,75 litra za deň. To sedí! 

 

Prvý záznam o podávaní zmrzliny je z roku 1640. Od roku 1800 je zmrzlina všeobecne známa tak, ako ju poznáme 

dnes, a začala dobývať svet. 

 

Leňochod je jediný cicavec, ktorému rastie srsť na opačnú stranu. Ostatným rastie smerom ku končatinám, ale leňo-

chodovi rastie smerom od nich, keďže často sú v polohe s nohami nad zvyškom tela. 

 

Vlasy sú mŕtve. Živý je asi iba 1 centimeter pri korienkoch vlasov. 

 

Priemerné srdce urobí viac ako 100.000 úderov za deň, 3 miliardy úderov za celý svoj život a prepumpuje pri tom asi 

400 miliónov litrov krvi. 

 

Prvá PET fľaša bola recyklovaná v r. 1977. 

 

Svetoznámy spisovateľ Mark Twain nedokončil ani základnú školu. 

 

Žraločia kostra je tvorená chrupavkou, ktorá ale plní podobnú funkciu ako kosti. 

 

 

Zvláštne zákony v USA: Mačky v meste Cresskill, New Jersey, musia mať aspoň 3 zvončeky na krku, aby varovali 

vtákov, že sú blízko. 

 

 

Albatros má najväčšie rozpätie krídel na svete. Vzdialenosť medzi koncami krídel je 3,5 metra, čo je viac než výška, v 

ktorej je umiestnený basketbalový kôš. 

 

Vyššie vzdelanie odďaľuje možnosť ochorieť stareckou demenciou, ale každý rok vzdelania navyše znamená o štyri 

percentá rýchlejšiu stratu pamäti po ochorení demenciou. 

 

 

Najúspešnejším športovcom na Olympiáde bola ruská gymnastka Larissa Latynina. Na troch olympiádach získala 18 

medailí. 

 

Prvá reklama v televízii bola premietaná v roku 1941. Bola to 20 Sekundová reklama na hodinky a stála 9 dolárov.  

 

Oscar bol prvýkrát udelený 16. mája 1929. 

 

Voda v hrnci zovrie tri krát rýchlejšie ako ho prikryjete vekom. 

 

 

Na vysokých mrakodrapoch (napr. v New Yorku, Kuala Lumpur..) môžu ľudia na vrchu vidieť sneženie, zatiaľ čo 

ľudia na zemi vidia padať dážď. 

 

Hroch vydrží pod vodou aj 5 minút na jeden nádych. Mladý hroch však vydrží asi iba minútu. 

 

Najstarší kúsok žuvačky má 9000 rokov. 

 

 

Americkí rodičia strávia komunikáciou so svojimi deťmi denne v priemere 3 minúty (!!!). 

 

Niky 
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Vymyslené príbehy na pobavenie 

 
 

O malom škrečkovi 

 

„No hádam mi už konečne vymeníte tú vodu!“ 

sťažoval sa malý škrečok, menom Štupeľ. Bol ešte 

v predajni. O chvíľu mu klietku vyčistil predavač 

Miloš. Štupeľ mal vedľa svojej klietky, klietku 

kamaráta škrečka Fedora.  

„Počuj Fedor,“ povedal Štupeľ. „Myslíš si, že si   

nás niekto kúpi?“ opýtal sa Štupeľ.  

„Ja dúfam, že nie! Pretože sa mi tu veľmi páči! 

A bolo by mi smutno za tebou a za mojou láskou, 

Amandou, “ povedal Fedor a vyskočil na domček, 

ktorý mal v klietke. 

 Amanda sa veľmi páčila Fedorovi. Bývala na 

poličke nad Štupľom a Fedorom. Niekedy ich    

prišla navštíviť do ich poličky. Večer, keď všetci 

odišli, Štupeľ prišiel na návštevu k Fedorovi. 

 „Ahoj,“ povedal Štupeľ. 

 „Áááá, ako som sa ťa zľakol! Toto mi už niky 

nerob, prosím ťa!“ vykríkol vystrašene Fedor. „To 

vyzerám až tak zle?“ zažartoval Štupeľ.  

„Prišiel som k tebe, aby sme išli za Amandou,“ 

povedal Štupeľ.  

 „To pre mňa spravíš?“ opýtal sa Fedor.  

„No jasné, kamarát!“ odpovedal Štupeľ.  

Cesta bola ale nebezpečná, museli prejsť cez tieto 

problémy: Najprv ich čakalo drievko plné triesok,  

po ktorom sa museli vyštverať. Potom nepríjemný 

škrečok Laco a nakoniec skoro odlomená a klzká 

polička, ktorú mali zajtra vymeniť.  

„No tak poďme!“ povedal Štupeľ. 

 Klietku otvorili pomocou zlomenej tuhy z ceruzky, 

ktorú zabudli u Fedora, keď merali miesto na jeho 

domček.   „A ako prejdeme toto?“ spýtal sa Fedor 

a ukázal na nohu poličky.  

To bol prvý problém.  

 „Postavím sa ti na hlavu a budem sa ťahať hore. 

Keď budem hore, zabehnem na koniec poličky ku 

nášmu priateľovi Michalovi. On si schová šnúrku   

od topánky. Ja ti ju hodím a je to!“ vysvetľoval 

Štupeľ.  

„Dobre, skúsme to.“ odhodlal sa Fedor. 

 Keď Štupeľ vyskočil Fedorovi na hlavu, začal sa 

štverať. Išlo mu to, pretože každý deň behával na 

kolese a cvičil na malej preliezke, ktorú mu dali do 

klietky.  

„Hotovo,“ povedal si spokojne, keď vyšplhal bez 

triesky. Utekal dozadu k Michalovi. 

 „Čau,“ povedal Štupeľ, keď uvidel Michala. Michal 

práve jedol zo svojej misky.  

„Ale, ahoj, rád ťa vidím,“ usmial sa Miško. 

 „Aj ja ťa rád vidím. Prišiel som ťa poprosiť o tvoju 

šnúrku. Neboj, ja ti ju hneď vrátim,“ poprosil ho 

Štupeľ. Miško na chvíľu odbehol dozadu. Štupeľ si 

už myslel, že sa šnúrky nedočká, ale Michal o chvíľu 

prišiel aj so šnúrkou. Štupeľ opäť bežal, ale tento raz 

k Fedorovi. „Chytaj!“ zakričal a hodil mu šnúrku. „ 

Mám to!“ ozval sa Fedor. „Šplhaj! Šplhaj! Šplhaj!“ 

povzbudzoval ho Štupeľ, až nakoniec Fedor 

vyšplhal.  

„Ó, nie, tu býva Laco!“ povedali jednohlasne. To bol 

druhý problém.  

„Poďme po špičkách. Možno si nás nevšimne,“ 

napadlo Fedora. Ale nepodarilo sa. 

 „Ale, ale. Koho to tu máme?“ spýtal sa Laco. 

„Nikam nepôjdete, pokým mi nezaplatíte!“ nástojil 

Laco. Štupeľ aj Fedor vedeli, že inak sa cez neho 

nedostanú.  

„A čo by si chcel?“ spýtal sa Fedor.  „To najlepšie 

jedlo. Z modrej misky!“ odpovedal Laco. Jedlo 

bývalo v modrej, červenej a zelenej miske. Z modrej 

misky bolo jedlo najlepšie, s obrázkami škrečkov. 

V červenej miske boli samé guľky. A v zelenej boli 

vitamíny. Našťastie na druhej strane býval škrečok 

Samo. Bol neporiadnik a spachtoš. Prišli k jeho 

klietke a samozrejme spal. Okolo klietky bolo 

porozhadzované jedlo. Naši kamaráti hľadali misku 

s obrázkom. Našli. Išli naspäť k Lacovi a podali mu 

jedlo. Nezostalo mu nič iné, len im uvoľniť cestu.  

 „Hotovo!“ tleskli si, keď odišli ďaleko od jeho 

klietky. A teraz tretí problém.  

 „Ups! Ako prejdeme túto poličku!?“ spýtal sa 

Štupeľ Fedora.  

„Netuším!“ odpovedal Fedor.  Po dlhom rozmýšľaní 

Štupeľ skríkol: „Tá šnúrka! Stále ju mám! Veď ty 

Fedor vieš výborne hádzať. Rozkrútiš šnúrku ako 

laso a chytíš ním roh starej klietky, kde bývala 

Natálka, ktorú zobrali pred štyrmi týždňami.“  

„Skúsim to,“ povedal bojovne Fedor.  

„Ty to zvládneš!“ kričal Štupeľ. „Ja už nevládzem!“ 

točil lasom Fedor. 

 „Skús to! Pre Amandu!“ povzbudzoval ho Štupeľ. 

A podarilo sa to. 

 „A teraz?“ spýtal sa Fedor Štupľa.  
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„Naskočím na šnúrku, rozhojdám sa a skočím na 

druhú stranu. Ty už len naskočíš a skočíš na druhú 

stranu!“ vysvetlil mu Štupeľ.  

 Ako povedal, tak aj urobili. Štupeľ sa rozhojdal 

a už-už chcel skočiť, ale šmykol sa. „Pomóóóc!“ 

zakričal. 

 „Už idem!“ povedal Fedor a skočil, ale neskočil 

dostatočne ďaleko, a tak skoro padol! 

 Ale našťastie sa zachytil. Štupeľ nemyslel na nič 

iné, len zachrániť kamaráta. Tak sa silou-mocou 

vytiahol nahor, rozhojdal sa a v poslednej chvíli 

chytil priateľa.  

„Ty si mi zachránil život!“ vykríkol Fedor a objal 

Štupľa.  

„Veď to je samozrejmosť. Aj ty by si to pre mňa 

spravil. Teraz to zvládneme!“ povedal Štupeľ 

a rozhojdal sa. Hojdal sa, hojdal, až sa mu podarilo 

preskočiť na druhú stranu. Šnúrka bola tak 

rozhojdaná, že sa hompáľala z jednej strany na 

druhú. Fedor naskočil a po niekoľkých sekundách so 

zatvorenými očami skočil na druhú stranu. 

 

 „Hurá za Amandou!“ kričal Fedor. Keď prišli k jej 

klietke, zaklopali na mriežkovú stenu. Amanda 

práve tancovala pred kolesom.   „Asi nepočula,“ 

povedal Štupeľ, keď Amanda neprestávala tancovať. 

 „Skúsme to ešte raz,“ navrhol Fedor. Klop, klop, 

klop, zaklopali obaja. Amanda sa otočila a usmiala 

sa ako slniečko, keď zbadala Štupľa, ale najmä 

Fedora: „Ahojte!“ 

 „Ahoj!“ povedal Fedor. 

 „Čau!“ povedal Štupeľ. „Poďte dovnútra.“  

Povedala Amanda. „Ale ako?“ spýtal sa Štupeľ. 

 „Na pravej strane klietky mám jednu širšiu 

medzierku. Tretia zľava.“  povedala Amanda. 

A naozaj.  

„No ako sa máš?“ spýtal sa Fedor Amandy, keď 

preliezli do klietky. „Výborne a vy?“ 

„Aj my sa máme dobre,“ odpovedal Fedor za oboch. 

Fedor bol ako omámený, keď bol blízko Amandy. 

 „Ako to, že ste prišli za mnou? Veď to ja chodím  

za vami. Lebo cesta hore je nebezpečnejšia ako ísť 

      dole!“ vravela Amanda.  

„My vieme, ale chceli sme ťa navštíviť!“ povedal 

Štupeľ.  

„Aha, tak  vám ďakujem,“ povedala Amanda. 

 „Ja si pôjdem zabehať do kolieska a nechám ťa tu 

s Fedorom osamote. Teda ak ti to nevadí,“ povedal 

Štupeľ.  „Nie, nie,“ povedala Amanda.  Tak sa 

Štupeľ pobral smerom ku koliesku. 

„No, vieš Amanda, ja ťa mám veľmi rád,“ povedal  

nesmelo Fedor.

  

 

 

„Aj ja ťa mám veľmi rada,“ povedala Amanda.  Ale 

to sa už Štupeľ vracal ku svojim priateľom.  

„Bože! To už je šesť! Otvárajú o pol siedmej! 

Musíme sa vrátiť!“ povedal Štupeľ a ťahal Fedora 

smerom k širšej dierke. 

 

 „Ahoj Amanda,“ zamával Fedor.  Keď sa dostali 

von z klietky, spomenuli si, že stále šnúrka visí nad 

zlomenou doskou.  „Poď, preskočíme to!“ povedal 

Štupeľ.  

 

„Chyť sa ma a drž, až pokým nebudeme na druhej 

strane!“ Štupeľ išiel dozadu. „Rozbehneme sa 

a preskočíme to!“  

Fedor sa chytil Štupľa a bežali vpred. BUM! 

Zaznelo, keď dopadli na druhú stranu.  Štupeľ 

šnúrku odtrhol, aby ju mohli vrátiť. Fedor sa stále 

nepustil Štupľa.  

 

„No, tak už sa pusti! Otvor oči!“ povedal mu Štupeľ.  

„Skúsim to,“ rozhodol sa. Nakoniec sa pustil. „Poď, 

musíme ešte vrátiť šnúrku,“ pripomenul mu Štupeľ. 

 „Ahoj Michal. Tu je tvoja šnúrka,“ povedali, keď 

prišli k jeho klietke. Ale nezdržali sa dlho, lebo sa 

veľmi ponáhľali.  „Po tejto nohe poličiek skĺzneme,“ 

povedal Fedor. Netrvalo dlho a už boli dole.  

 

„Rýchlo do klietky!“ kričal Štupeľ. Horko ťažko sa 

dostali do klietky. Štupeľ pozrel na hodiny a videl 

6:30. Hurááá, stihli sme to!“  Tak sa skončil príbeh 

malého škrečka Štupľa, ktorý zažíva svoje 

dobrodružstvá každý deň so svojimi priateľmi 

a úžasne sa pri tom všetci zabávajú.   

 

                                Niky 
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Najvýznamnejšie úspechy našej školy v školskom roku 2011/2012 

 

 

Olympiáda zo  slovenského jazyka        
a literatúry 

 

V piatok 2. decembra 2011 sa konalo v Základnej škole 

na Budatínskej ulici regionálne kolo 

Olympiády zo  slovenského jazyka a literatúry. 

Našu školu reprezentovala víťazka školského kola 

Diana Mugraurerová z IX. A triedy. 

Vo veľmi silnej konkurencii súťažiacich z 13-tich škôl Petržalky 

získala pekné 3 miesto. 

Srdečne blahoželáme. 

 

 
 

 

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY 
V NEMECKOM JAZYKU 

 

Dňa 20. januára sa konalo na ZŠ Holíčska 50 Okresné kolo 

olympiády v nemeckom jazyku. 

Našu školu reprezentovala žiačka 8.A triedy 

Kristína Petritz. 
V kategórii 1 B obsadila 

prvé miesto 
a postupuje do Krajského kola. 

Srdečne jej blahoželáme! 

 

 

iBobor 
 

V dňoch 7. - 11. 11. sa konala na Slovensku informatická súťaž 
iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o 

informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých 
žiakov.  

Na našej škole sa jej zúčastnilo 143 žiakov. V kategórii Bobríci 
súťažilo 70 žiakov 3. a  4. ročníka. Bobríci museli vyriešiť 12 
úloh za 30 minút. Súťaž sa deťom veľmi páčila, ich výkon bol 

odmenený reflexnou páskou. V kategórii Kadeti súťažilo                      
27 žiakov 8. ročníka. Veronika Kleofasová z 8. B získala 
maximálny počet bodov 80 a skončila spolu s ďalšími 11 

súťažiacimi na 1. mieste.  V tejto kategórii súťažilo 8253 žiakov. 
V kategórii Benjamín súťažilo 46 žiakov naše školy. Aj tu máme 

pekný úspech . Žiačka Patrícia Chlpíková zo 7. A  sa medzi    
12 777 zúčastnenými  umiestnila  s ďalšími 83 súťažiacimi 

na 1. mieste. 
Obom dievčatám blahoželáme k úspechu a súťažiacim 

ďakujeme za reprezentáciu školy. 
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Maketa Kaštieľa v Diviakoch 

 
Vážení čitatelia, určite ste si všimli, že na prvej strane nášho webu boli uverejnené fotografie mimoriadne úspešných žiakov 

našej školy, ktorí stáli okolo makety Kaštieľa v Diviakoch. Maketa kaštieľa očarila zástupcov Ministerstva školstva SR a bolo 

nám ponúknuté, aby sme ju prezentovali  na dobu jedného mesiaca  v ich vstupných priestoroch. Aby sa  s maketou kaštieľa 

mohlo oboznámiť, čo najviac divákov, fotografie z jeho inštalácie sú uverejnené aj na Facebooku  Ministerstva školstva. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.250655241639371.56884.136081869763376&type=1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Technická olympiáda 
 

Dňa 14.2. 2012 sa konalo Krajské kolo Technickej olympiády. 

Tradične sme v ňom obsadili vynikajúce umiestnenie, tentokrát 

dokonca 

   

1. miesto, 

ktoré získala 

 Renáta Lištiaková 

 

a postúpila do celoslovenského kola. Iba jedna sekunda deli-

la Petru Zubajovú a Jaroslava Kuchárika od 1. miesta a 

napokon v krajskom kole skončili na druhom mieste. Blahože-

láme a dúfame, že Renáta podobne dobre dopadne aj                               

na celoslovenskom kole.  

 

 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.250655241639371.56884.136081869763376&type=1
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Futbalové výsledky 
 

Chlapci = V Pondelok 24.10.2011 sa mladší žiaci našej školy zúčastnili školského pohára vo 
futbale. Reprezentovali nás títo žiaci.:  

D.SLAMKA (9 gólov), V.MAREČEK, D.VARGA, J.ČECH (2 góly), E.FLEŠKO, D.MISIARZ (4 
góly), 

K.NAGI, E.KYSELÁK (1 gól), E.MALEC 
Výsledky : ZŠ Dudova – ZŠ Holíčska 8:5 

                   ZŠ Dudova – ZŠ Vývojová 8:2 
                 ZŠ Dudova – ZŠ Lachova 5:0 

Chlapci postúpili do ďalších bojov v rámci SLOVENSKA. 
 

GRATULUJEME! 
 
 

Dievčatá = 27.10.2011 Našu školu ZŠ DUDOVU 2 reprezentovali v malom futbale tieto žiačky. 
R.KOŽKOVÁ, H.VOTAVOVÁ (2 góly), T.ECKEROVÁ (1 gól), A.BOTÍKOVÁ (1 gól), 

S.KLEINOVÁ, V.POLYAKOVÁ (1 gól), A.KYSELÁKOVÁ (1 gól), M.HOLÍKOVÁ, K.KRIŠKOVÁ, 
V.TRČÁLKOVÁ. 

ZŠ Dudova – ZŠ Gessayova 1:5 
ZŠ Dudova – ZŠ Pankúchova 2:1 

ZŠ Dudova – ZŠ Černyševského 2:3 
ZŠ Dudova – ZŠ Turnianska 1:1 

Dievčatá skončili na peknom 4. mieste , aj keď patrili medzi najmladšie. 
 

GRATULUJEME! 
 

Napísala: K.KRIŠKOVÁ 
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Vianočný turnaj 
 

Na Dudovej 2 to tradične pred Vianocami žilo športom. 

V utorok 20. 12. 2011 sa konal vianočný turnaj vo vybíjanej medzi žiakmi 4. až 9. ročníka .  

 

1.miesto: 8 A.B   Janícseková Michaela, Nackinová Katka, Majzúnová Julka, Kyseláková Adriana, 

Garajová Vanessa, Malecová Nikola  

 

2. miesto: 7.B     Sarah Kleinová, Renáta Lištiaková, Karin Slamková, Vanessa Polyaková, Simona Meszárošová, Soňa Bojňan-

ská    

3. miesto: 4.A    Klaudia Petrulová, Lenka Tomečeková, Michaela Cachovanová ,Sára Hlavačková, 

Natália Górová, Barbora Hašáková     

 

V stredu 21. 12. 2011 sa konal vianočný turnaj o putovný pohár riaditeľky školy Mgr. H. Závodnej vo futbale medzi žiakmi 4. až 

9. ročníka. 

 

1.miesto :  9.B  Malošík, Kuchárik, Pylypov, Szijjárto, Čarnecký 

2.miesto :  7.A  L.Valachovič, Dobrovodský, Vachálek, Hronček, Fošnár, Šustrík 

3.miesto :  5.A  Fleško, Čech, Duni, Ágh, Takáč, Petráš     

 

Najlepším strelcom sa stal: M. Pylypov- 9 gólov,  6 gólov dali Szijjárto, Malošík, Slamka, Dobrovodský, Fleško, Čech, 4 góly-

Hronček. 

Vo štvrtok 22. 12. 2011 bol prestížny zápas v basketbale medzi žiakmi 9. ročníka a učiteľmi. Učitelia nastúpili v zostave:  pani 

riaditeľka H. Závodná, pani učiteľky S.  Majkráková (16 bodov), S. Strmeňová a pán učiteľ V. Marcinka (3 body), zostavu doplnil 

bývalý pán riaditeľ A.  Polách (2 body). Vek učiteľov prekročil magických 250 rokov.  

Žiaci hrali v zostave: Čarnecký (6 bodov), Belovič (2 body), Pylypov (2body), Šingliar (14 bodov), 

Novota (14 bodov ), Malošík. 

 

Zápas po dlhých rokoch vyhrali žiaci 38 : 21 a získali putovný pohár. Finalistov prišli povzbudiť aj spolužiaci, ktorí im vytvorili 

búrlivú atmosféru. Zápas deviatakov proti učiteľom bol peknou bodkou pred sviatkami. Všetkých zápasov sa zúčastnilo 120 detí, 

čo tvorí 57% žiakov zo spomínaných ročníkov. 

 

 

Foto a text  Jaroslav Kuchárik 

  

 



33 

 

Sudoku - obvodné kolo 

 

 

 

V obvodnom kole na ZŠ Tupolevova sa nám tento rok veľmi darilo. 

V I. kategórii (5. - 7. ročník) sme obsadili prvé tri miesta. 

 

1. miesto: Laura Bieliková 

2. miesto: Erik Fleško 

3. miesto: Erik Malec 

 

V II. kategórii (8. a 9. ročník) sa na 2. mieste (so stratou 1 bodu) umiestnila Ivana Müllnerová. 

 

V súťaži škôl sme obsadili 1. miesto a dostali sme veľmi pekné knihy. 
 

 

 

Sudoku 

 

 

9. februára sa uskutočnilo školské kolo v riešení číselného hlavolamu Sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 

30 žiakov 5. až 9. ročníka. Za 90 minút mali vyriešiť 5 hlavolamov rôznej obtiažnosti. Všetky Sudoku 

v danom časovom limite vyriešilo 8 žiakov. V obvodnom kole nás budú reprezentovať: 

 

Kategória 5. - 7. ročník: E. Malec, E. Fleško, L. Bieliková 

 

Kategória 8. a 9. ročník: I. Müllnerová, J. Roman, K. Tomajová. 
 
 

Matematická olympiáda - obvodné kolo 

 
 

Obvodného kola matematickej olympiády v kategórii M5 nás reprezentovali: Alex Duni a Norbert Ágh 

z 5. A triedy. 
 

Alex Duni obsadil veľmi pekné 2. miesto. 
 

 
 

Pytagoriáda - školské kolo 

 
 

V dňoch 7. a 8. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorej sa zúčastnilo 60 žiakov 

našej školy. 
 

Úspešný riešitelia: 

 

P4: Romana Čalfová,  Rastislav Trška 
 

P5: Norbert Ágh 

 

P6: René Uharček 

 

P7: Vladimír Vachálek,  Sebastián Vánik,  Kristína Krišková, Tomáš Valachovič 
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SÚŤAŹ –  „DOTYKY PAPIERA“ 
 
 
 

V období október a november 2011 
usporiadala spoločnosť Antalis,            
a.s. kreatívnu súťaž pre školy a tvorivé 
dielne pod názvom Dotyky papiera. Do 
súťaže sa prihlásilo viac než 60 
subjektov, ktoré získali exkluzívne 
papiere pre prácu svojich študentov. 
Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť 
ľubovoľné diela z papiera. Na adresu 
sídla spoločnosti boli doručené stovky 
mimoriadne krásnych prác, z ktorých 
odborná porota v zložení akad. maliar 
Doc. Stanislav Harangozó a galerista    
p. František Heffner, vybrala v každej 
kategórii víťazné práce. 
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Uhádnite, aká rozprávka sa ukrýva v príbehu? 

 

 
Pod mostom Apollo už dvanásť rokov prebýval starý zanedbaný bezdomovec. Každý deň 
veľmi rád chodil okolo kontajnerov a poškuľoval po skrutkách, tyčiach a iných kovových 
predmetoch. Raz prišli k jeho príbytku dvaja iní bezdomovci, ktorí vedeli o jeho 
zberateľskej vášni a priniesli mu konštrukciu zo starého zošúchaného kočíka. 
Presviedčali ho, že zo zozbieraného materiálu si dokáže zhotoviť „auto“. Tak začal na 
spomínanú starú konštrukciu pridávať skrutky, kolieska, kovové tyče. Až nakoniec mal 
naozajský pocit, že si zostrojil „auto“. Rozhodol sa ísť pochváliť. Vybral sa za svojimi 
kamarátmi do iného mesta. Keď išiel po diaľnici, čudoval sa, prečo všetky okoloidúce 
autá po ňom trúbia. Zastavili ho policajti a poučili, aby nechodil po diaľnici, lebo svojím 
tragačom prekáža iným vozidlám. Nechápavo na nich pozrel a povedal, že jazdí na 
najnovšom type Šorche bariéra 912. Svoje vysnené auto bezdomovec však nikdy nevidel, 
no nechcel byť tak hlúpy, tak Šorche bariéra 912 radšej zaparkoval na najbližšom 
parkovisku.  

Noro Ágh, 5. A. 

 

Slová na záver a poďakovanie 
 

Nová redakčná rada začala v septembri 2011 s redaktorkami: šéfredaktorka -  Niky, 
Betka, Sani, Kaja, Kaja, Paula, Veva, pod vedením Mgr. Daniely Lexmannovej. 

Snažili sme sa, čo najviac Vás zaujať, pobaviť a inšpirovať. Ďalšie úspechy, aktivity 
a činnosti zahrnieme do nasledujúceho čísla.  Zároveň Vás chceme podporiť vo Vašich  
budúcich aktivitách a príspevkoch do jednotlivých rubrík a ospravelniť sa za prípadné 

nedostatky. Dúfame, že sa Vám Dudoviny budú aj napriek všetkému  páčiť.                   
Ešte raz, veľká vďaka.  

Redakčná rada 

 
Úspechy redakčnej rady aj mimo školy: Paulína sa venuje intenzívne umeniu, maľbe, kresbe 

a ďalším technikám a aktívne sa zapája do súťaží.  Karolína Smolárová a Karolína Rajtáková  sa 
venujú tancu a taktiež sa aktívne  zapájajú do súťaží. Nikola a Sandra Garrapová literárne tvoria 

rozsiahle literárne diela a venujú sa literatúre. Michaela a  Veronika sa venujú športu a hudbe 
a vo svojom voľnom čase zbierajú dostupné materiály v týchto oblastiach.  Skutočne šikovné 

žiačky -  redaktorky. Na záver ešte niečo z ich tvorby:  
 Fialový kvet – súťaž známky           

 Paulína Rajtáková – jediná z  Bratislavy. 
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REKLAMA 
NIVEA VISAGE 

 

ZVLÁČŇUJE                                   A                                POKOŽKU 

                      ODSTRAŇUJE                                                 PÓRY 

POZOR!  

NEVHODNÉ PRE ALERGIKOV: Môže spôsobiť ovísajúcu kožu a vráskavé čelo! 
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