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Fotografie z akcie – Stretnutie so športovcami – Danielou Hatuchovou a bratmi 
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a samozrejme skvelá predvianočná atmosféra. 
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Predstavenie redakčnej rady 

 

Karolína Smolárová, 7. B. – veľmi rada 

tancujem a chodím von s kamarátmi. 

 

Alžbeta Szabová, 7. B. – rada veľa čítam, 

píšem a kreslím, počúvam hudbu. 

 

Michaela Turčániková, 7. B. – rada 

tancujem, chodím von a chodievam na 

futbal. 

 

Sandra Garrapová, 7. B. – rada píšem 

príbehy a veľa čítam. 

 

Paulína Rajtáková, 7. B. – moja 

najobľúbenejšia záľuba je kreslenie 

a čítanie. 

 

Tomáš Vranovič, 7. A. – Najradšej kreslím 

a modelujem. Ak je čas, tak športujem.  

 

Sandra Mokrišová, 7. B.  – Veľmi rada 

chodím von s kamoškami, čítam, kreslím 

a tancujem.  

 

Veronika Rašmanová, 7. B. – rada počúvam 

hudbu, chodievam na hokej a von 

s kamarátmi. 

 

Vladimír Vachálek, 9. A. – mám rád hudbu, 

šport a počítače.  

 

Vanessa Polyáková, 9. B. – rada píšem 

a čítam zaujímavé príbehy. 

 

Filip Hano, 9. B. – mám rád hudbu, počítače  

a cestovanie.  

 

Natália Ondrišáková,7.B. – rada počúvam hudbu, tancujema chodím von s kamoškami. 

 

Miroslava Aksamitová, 9.A. – rada počúvam hudbu, 

čítam a píšem.  

Každoročná mikulášska akcia na 

našej škole.  

Kto sa skrýva pod Mikulášom? 

 

 

Pripravila: Redakčná rada 
Foto: www.zsdudova.sk 
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http://www.zsdudova.sk/


 

Rozhovor s pani riaditeľkou školy  

Mgr. Hanou Závodnou 

Mohli by sme začať našou vzácnou 

návštevou. Čo takto blízko pred 

Vianocami robili slávni športovci, slečna 

Hantuchová a jeden z bratov 

Hochschornerovcov, Peter, na našej 

škole? Daniela Hantuchová je bývalá 

žiačka 

našej školy. 

A aj to bol 

dôvod, 

prečo 

navštívila 

spolu 

s Petrom 

Hochschor

nerom našu 

školu pri 

príležitosti 

propagácie 

zdravého životného štýlu a porozprávala o 

zdraví, pevnej vôli a potrebe aktívne cvičiť. 

Verím, že ešte sa s ňou i inými športovcami 

stretneme, aby sme spoločne našich žiakov 

motivovali viac športovať, lepšie sa 

stravovať a vzdelávať sa.  

Aký ste mali pocit zo slávnych 

slovenských športovcov? Bolo príjemné 

a vzácne stráviť v ich spoločnosti tie chvíle. 

Pocit zo stretnutia bol teda veľmi dobrý, 

príjemný. Sú to úplne normálni ľudia, ale 

vo svojom živote niečo už dokázali a mohli 

by byť pre mnohých z nás príkladom. 

Keď už spomíname Vianoce, tešíte sa na 

blížiace sa sviatky radosti a pohody? 

Navštívili ste už Vianočné trhy? S kým 

strávite Vianoce? Na Vianoce sa 

prirodzene veľmi teším. Sú to naozaj 

sviatky radosti a pohody. Radosti zo 

samotných sviatkov, z darčekov, ktoré som 

pripravila pre všetkých mojich blízkych. 

Radosti zo stretnutí s rodinou a priateľmi. 

A pohoda, tak na tú sa teším tiež a dúfam, 

že si ju užijem, že vypadnem z  kolotoča 

pracovných povinností a starostí. Vianočné 

trhy som už navštívila. Bola tu krásna 

príležitosť vidieť vystúpenie našich žiakov 

4.A triedy, bola som  pyšná,  že takto skvele 

reprezentovali našu školu, nie každý má 

príležitosť sa  takto sa    prezentovať.   Bola 

som tu i na veľmi milom, zábavnom 

vianočnom stretnutí s priateľmi. Vianoce 

strávim samozrejme, tak ako každý rok, 

s najbližšími, s rodinou, veľmi preveľmi sa 

teším, neviem sa tých 

dní dočkať. 

Po Vianociach sa 

pripravujú ohňostroje, 

blikajúce prskavky 

a hlavne Silvester. 

Máte rada tento 

sviatok? Nájdu sa aj 

takí ľudia, ktorí ho len 

pretrpia a pripijú si na 

Nový rok. Ako strávite 

posledné hodiny 

v tomto roku? Silvester 

a i Nový rok mám rada, v týchto dňom 

niečo končí a niečo nové začína. Keď som 

bola mladšia, veľmi rada som Silvester 

trávila v spoločnosti hudby tanca, zábavy 

ale dnes to pre mňa už vôbec dôležité nie je. 

Tento rok strávim Silvestrovský večer asi 

doma. Možno sa pôjdeme pozrieť pred 

polnocou do mesta, možno si ohňostroj 

pozriem z okna : ). Uvidím, nechám to na 

náhodu, ale nič neplánujem.                      

Čo by ste si na Vianoce priali? Máte 

nejaké špeciálne želania, ktoré by Vám 

žiaci tejto školy mohli splniť?  Na 

Vianoce si prajem ich radostné prežitie, 

plné pohody, lásky, stretnutí s rodinou 

a priateľmi. Priala by som si zdravie 

a šťastie pre moju rodinu a známych. 

Špeciálne želanie, ktoré by mi mohli naši 

žiaci splniť nemám. Asi to bude znieť tak 

obyčajne, ale priala by som si, aby sa všetci 

správali ako slušné, vychované deti, ktoré 

sú radi, že sú žiakmi našej školy, aby sa 

snažili mať čo najlepšie výsledky v škole 

i mimo nej a to nielen kvôli rodičom 

a učiteľom, ale najmä kvôli sebe.  

Rozhovor pripravila Sandra 

Garrapová,7.B.                                                                      

Foto: http://www.facebook/dudovacizbecky 

 



 

Daniela Hantuchová a Peter 

Hochschorner na ZŠ Dudova 2 

Je nepopierateľným faktom, že to 

najcennejšie, čo človek vlastní je zdravie. 

Práve preto je dôležité začať s osvetou na 

túto tému čo najskôr. Na Základnej škole 

Dudova 2 včera v dopoludňajších 

hodinách dvaja svetovo známi športovci, 

ktorí sú pre mnohých žiakov vzorom, 

porozprávali nielen o svojich športových 

začiatkoch a výhrach, ale aj o zdraví, 

aktívnom životnom štýle a pestrom 

stravovaní. 

 

Aj keď sa Daniela Hantuchová narodila 

v Poprade, základnú školu navštevovala 

v bratislavskej Petržalke na Dudovej 

ulici 2. Aj z tohto dôvodu sa rozhodla 

vrátiť sa do Petržalky, aby terajším 

žiakom porozprávala o zdraví, pevnej 

vôli a potrebe aktívne cvičiť. Vzácnych 

hostí okrem zástupu detí privítal starosta 

Vladimír Bajan a riaditeľka školy Hana 

Závodná, ktorí predstavili v krátkosti 

nielen úspechy tejto školy a jej žiakov, 

ale aj víziu ďalších aktivít v budúcnosti. 

Daniela Hantuchová spolu s Petrom 

Hochschornerom a dvomi 

dobrovoľníkmi z radov žiakov názorne 

predviedli ostatným s pomocou drepov 

urobených za určitý čas a asistencie 

zdravotnej sestry, ako sa so záťažou 

vyrovnáva telo aktívneho športovca a 

ako je to u niekoho, kto sa športu 

nevenuje. Žiaci každoročne pripravujú 

súťaž v príprave zdravých šalátov a 

tento rok ani netušili, že ich 

„chrumkavé“ diela bude posudzovať tá 

najvyššia porota zložená z dvoch 

svetoznámych slovenských športovcov a 

starostu Petržalky. Porota – po dlhom 

ochutnávaní, posudzovaní a radení – sa 

nakoniec uzniesla, že nedokážu vybrať 

ten najlepší a najzdravší šalát, a tak 

všetkým udelili prvé miesto. Na záver 

každý dostal od Daniely a Petra perníček 

a jabĺčko ako symbol zdravia a 

samozrejme nesmela chýbať ani 

autogramiáda. 

 

Podpora športu na školách je v Petržalke 

neoddeliteľnou súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu. Zdravý životný 

štýl to nie je len zdravá a pestrá výživa, 

ktorú žiakom zabezpečujeme v školských 

jedálňach, ale aj ponuka adekvátnych a 

dostupných možností na športové 

aktivity. Čím skôr ich naučíme 

pristupovať k zdraviu zodpovedne, tým 

skôr sa nám to odzrkadlí na menšej 

chorobnosti a lepšej zdravotnej kondícii 

našich detí. „Už o pár dní, na najbližšom 

zastupiteľstve, rozhodnú poslanci o 

otvorení úplne prvej triedy s hokejovým 

zameraním v Petržalke, a to práve na 

Základnej škole Dudova 2,“ dodal 

starosta Vladimír Bajan. 

 

Mestská časť kladie veľký dôraz aj na 

športovanie mládeže a dospelých, a preto 

v tomto roku investovala do opravy 

ďalších piatich polyfunkčných 

športovísk, kde si Petržalčania môžu 

zahrať basketbal, futbal, volejbal či 

tenis. Okrem najväčšej tenisovej školy a 

nedávno postaveného zimného štadiónu 

bude v Petržalke onedlho stáť aj verejná 

plaváreň a bowlingové centrum. 
  

Zdroj článku: http://www.petrzalka.sk/2013-12-05-zdravy-

zivotny-styl-na-petrzalskej-skole-prezentovali-daniela-

hantuchova-a-peter-hochschorner/ 

 

Na nasledujúcej strane si môžete pozrieť 

fotografie z akcie, nechýbala ani 

autogramiáda, fotografovanie, súťaže, 

rozhovory. Niektorí učitelia a žiaci si 

nenechali ujsť príležitosť a 

vyfotografovali sa s Danielou, ktorá bola 

kedysi ich žiačkou.  

 

Pripravila: Redakčná rada 

Foto: www.facebook.com/dudovacizbecky 
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Rozhovor s pánom učiteľom Števíkom 

 

 

Na škole ste už dlhé roky, páči sa Vám 

tu? Asi áno, keby nie, tak som už dávno 

preč. 

Ako plánujete stráviť vianočné sviatky? 

Vianočné sviatky trávim striedavo 

u syna a dcéry. Máme to tak zaužívané. 

Čo by ste zmenili na škole? Najviac 

vybavenie tried novými lavicami, 

tabuľami, počítačovou technikou 

a v neposlednom hygienické zariadenia, 

ktoré sú v havarijnom stave.  

Koľko rokov učíte na škole? 

Na škole som od roku 1999, teda už 15 

rokov. 

 

 

Rozhovor pripravila  Paulína Rajtáková, 

7.B. 

Ako si predstavujú ideálnu školu, učiteľa a školský 

poriadok naši žiaci? Poďme sa spolu na ňu pozrieť 

 Ideálny školský poriadok 

V tomto článku vám uvedieme pár návrhov na ideálny školský poriadok, ktorí navrhli 

žiaci 7. a 9. ročníka. Len neviem, či by nám takýto prešiel  Pokračovanie v druhom 

čísle Dudovín.  

- dievčatá musia byť pekné 

- do školy sa chodí len vtedy ak chceme 

- učitelia nás nemôžu vyrušovať 

- v triedach sa môže športovať 

- môže sa hrať na mobiloch 

- v triede sa môže spať 

-  do školy sa chodí iba rozprávať 

 

- nesmú sa napodobňovať zvieratá  

- môžeme chodiť do školy 3-krát za 5 dní 

- môžeme behať po chodbách 

- na hodine môžeme jesť 

- môžeme chodiť do automatu, kedy chceme 

- cez hodinu môžeme s kamošmi behať po 

škole  

Erik Fleško 7.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideálny učiteľ – predstavy žiakov 9.A. triedy  

Aby vedel dobre a v kľude učiť, vedieť vysvetľovať, chudý, dobrý, chcieť robiť svoju 

prácu, múdry, mal by vedieť zaujímavo prednášať svoj výklad, mať jedného vyučeného 

učiteľa na každý predmet, vedieť dať voľno, ale zároveň aj učiť (Viktor Bílický) 

Mladá, dávať ospravedlnenky na požiadanie. Posielať žiakov kupovať pizzu. Posielať 

ich kúpiť si jedlo. Chodiť na výlety do Tatier. Organizovať rôzne súťaže. Nedávať 5ťky. Musí 

fandiť Real Madrid.  (anonym) 

Chápavá, inteligentná, komunikatívna, prísna, srandovná, inšpirujúca, športovonadaná, 

priateľská, milá a štýlová. (anonym) 

Milá, veselá,  šťastná, stredného veku, nedávať 5ťky, normálne riešiť problémy, 

vedieť sa s nami zabaviť, mal by mať rešpekt pred nami  nemli by po náš kričať, šikovná, 

mala by nás chápať v nejakých veciach, brávať nás na výlety, dovoliť nám jesť, mobil, 

slúchatká. (Veronika Ďurišková) 

Mladý, dobrý na žiakov, nechať žiakom viac voľna, učiteľky by mali byť pekné, 

nedávať 5ťky, iba 1tky, zábavný, viackrát chýbať, priateľský, mali by byť MISS učiteľky, 

modelky, pustiť nás po 1vej hodine domov, pozerať s nami filmy, hrať s nami futbal, 

nenadávať žiakom, nechať nás robiť, čo chceme, fitness učiteľky, fanúšičky Real Madrid  

(anonym) 

Dobrý na žiakov, nech nehučí, inteligentný/á, nech si vie vybudovať rešpekt, milý/á, 

kamarátsky/a, nech neberie všetko tak vážne (školu), vie sa aj usmiať, taká aby aj ostatní 

chodili s radosťou do školy, časté vychádzky von. (Veronika Bogárová) 



 

Návrhy pôdorysu ideálnej školy, akú by sme chceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juraj Čech 7.A. horný nákres, Tomáš Vranovič 7.A., spodný návrh. 

Musíte uznať, že niektoré požiadavky na školu, či učiteľa sú naozaj bláznivé 

a sme zvedaví, ako by to skončilo v skutočnosti.  Ale za nápad to stálo.  



 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka  27.9. 2013 

27.9.2013 o 10:00 hod v CC Centre na Jiráskovej ulici 3 v Bratislave – Petržalke sa 

uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnych prác z celého Slovenska   na 

základe  hodnotenia odbornej poroty v zložení Dado Nagy, predseda, Marta Hlušíková, 

Miroslava Abelová, členky. Zároveň sme sa zúčastnili spoločného seminára s členmi poroty a 

ocenenými, ktorý sa konal o 11.30 Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ul. č. 5.  

Prikladáme zopár fotografií zo slávnosnej akcie a taktiež nesmela chýbať známa osobnosť, 

tentokrát  Juraj Kemka, s ktorým sa chcel vyfotografovať takmer každý. Zároveň   

pripájame aj pár fotografií a úryvky z tvorby našich žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Víťazi: Filip, Vladislav a Ema 

 

Taktiež ani Vlado a Tomáš 9.A. si nenechali ujsť príležitosť, spoločne s Vanessou 9.B. 

a Mirkou 9.A a vyfotografovali sa s Jurajom Kemkom, s naším známym slovenským hercom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Nečakané rozuzlenie 

 
Bolo sobotňajšie ráno, počasie pod 

mrakom a jemne mrholilo. „Ach,“ povedal 

som si, ‚‚nejako ma bolí hlava.‘‘ Toto 

nebolo jediným zvláštnym znamením 

dnešného dňa. Zobudil som sa ešte pred 

svitaním, čo sa mi snáď ešte nestalo. Vedel 

som už dopredu, že tento deň nebude 

obyčajný. Aj keď bolo len päť hodín ráno, 

už som nevládal ďalej spať. S hrmotom 

som sa vyvalil z postele. Dokonca ani môj 

pes ku mne tentoraz nepribehol, ale tvrdo 

spal v jeho milovanom košíku s kosťami. 

Išiel 

som sa 

pozrieť 

k oknu, 

či nie 

som 

jediný 

v okolí, 

kto 

vstal 

tak 

skoro 

ráno. 

 

A bola 

to 

pravda, vonku boli asi desiati ľudia blúdiaci 

ulicami mesta. Nevyzerali veľmi nadšene 

a niečo na nich bolo zvláštne. Nevedel som 

prísť na to, čo to je. Zrazu  zmizli. Pretrel 

som si oči, či to nie je len zdanie, ale ľudia 

tam na počudovanie naozaj neboli. Ďalšie 

znamenie, že deň nebude všedný. Niečo mi 

hovorilo, nech idem od okna preč, tak som 

ten záhadný hlas radšej poslúchol. Zrazu 

začal fúkať neuveriteľne silný vietor a okno 

sa s buchotom vytrhlo a padlo na zem. Moji 

rodičia sa zobudili a vystrašene pátrali po 

tom, čo sa stalo. Keď videli, aký je vietor 

a čo sa stalo s oknom, radšej mi povedali, 

nech sa schovám do pivnice, keďže tam nie 

sú žiadne okná. Tam som potom rozmýšľal, 

odkiaľ sa vzal hlas, ktorý mi poradil 

vzdialiť sa od okien. Nič vhodnejšie mi 

nenapadalo, tak som načúval, čo hovoria 

rodičia. Mama hovorila, že to okno musí 

dať do poriadku opravár. Ale čo budeme 

robiť teraz, keď je vonku zima a medzi 

oknami je diera? Otec navrhol zakryť dieru 

kartónom, a tak sa aj stalo. Počul som, ako 

starký narieka, aké má bolesti hlavy. Tento 

deň musí nevhodne vplývať na viacerých 

ľudí. Ale prečo? Vonku pomaly svitalo 

a vietor ustával. Vyšiel som z pivnice a cítil 

som neodolateľnú vôňu syrových toastov. 

Vôňa však nešla z našej kuchyne, ale od 

susedov. Rodičia museli odísť a starký si 

šiel ľahnúť, takže raňajky zostali na mne. 

Keďže som nemal chuť pripravovať si ich 

sám, vybral som sa k susedom spýtať sa, či 

by ma neponúkli nejakými chutnými 

raňajkami.  

So susedmi sme mali dobré vzťahy 

a v mnohých veciach si pomáhame. Vyšiel 

som na 

chodbu nášho 

činžiaku, 

ktorý sa 

nachádza na 

kraji mesta 

v menej 

známej 

mestskej časti 

Nemšová. 

Keďže je 

panelák 

otočený na 

východ 

a západ, celá 

chodba bola 

osvetlená 

slnkom a bolo v nej teplejšie ako u nás 

v byte. Zastal som pred dverami susedov, 

zaklopal som a čakal, kým mi otvoria.  

Otvorila mi pani Futrová spolu 

s dcérou Majkou. Pozdravil som ich a 

opýtal sa, či by som nemohol dnes 

raňajkovať u nich. Obidve prikývli, vošiel 

som teda dnu. Ich byt bol menší ako náš 

a bol zariadený moderne, no miestami 

pôsobil preplnený. Pani Futrová ma pozvala 

do kuchyne, kde už boli na stole pripravené 

veľké voňavé raňajky. Usadili ma a vzápätí 

sme sa spoločne pustili do chlebíkov so 

šunkou a syrom, toastov s paradajkami 

a sladkých voňavých croissantov. K tomu 

bola ešte vynikajúca pomarančová šťava zo 

záhrady sestry pani Futrovej. Medzi jedlom 

som nenápadne vyzvedal, či aj im 

nevypadli okná, ako sa to ráno prihodilo 

nám. Povedali, že našťastie nie, pretože ich 

okná sú z veľmi kvalitného materiálu od 

renomovanej švajčiarskej firmy. Naše okná 

sú lacnejšie, pretože sme v tom čase nemali 



 

veľa peňazí, a keďže staré okná boli 

v kritickom stave, výmena musela byť 

rýchla. Hneď ako sme dojedli, pani Futrová 

mi ponúkla, že môžem u nich zostať ešte 

dlhšie. Ale ja som nebol vo svojej koži 

a tak som povedal, že ma bolí hlava. Pani 

Futrová ma potom vyprevadila k dverám.  

Ako som sa vracal do nášho bytu, 

zrazu som si spomenul, že nemám kľúče. 

Preto som zazvonil.  Po dlhšej dobe mi 

otvoril starký. Ako som vošiel, náš pes vstal 

a hneď na mňa vyskočil, len čo som prišiel 

do izby. Až teraz som si uvedomil, že 

starký nevyzeral veľmi zdravo. Spýtal som 

sa, či nepotrebuje nejaké lieky. Pokýval 

hlavou a posťažoval sa na silné bolesti 

hlavy. Obával sa, či to nebude chrípka. Dal 

mi peniaze, zobral som teda psa, vzal si 

kabát aj kľúče. Vyštartoval som do lekárne 

na Modranskú ulicu v centre mesta, pretože 

lekáreň pri našom vchode bola v sobotu 

zatvorená a iné lekárne už bližšie neboli.  

Zišiel som výťahom zo štvrtého 

poschodia na prízemie. Pred dverami 

susedného vchodu nervózne pochodoval 

nejaký človek, ktorý vyzeral mrzuto. Zdal 

sa mi známy. Spomenul som si, že to bol 

presne ten, ktorého som videl nadránom 

vonku na ulici.  Všimol si môj sústredený 

pohľad a zdalo sa mi, že sa ma chce niečo 

opýtať. Podišiel bližšie a drzo sa ma spýtal: 

„Hej ty, nevieš, kde býva Majerčák?“ 

Odpovedal som vyhýbavým nie. Ja som 

však vedel, že býva na Zelenej ulici č. 4 

neďaleko bohatej štvrte Monopolis. Ten 

chlap však vyzeral, že chce tomu 

Majerčákovi spraviť niečo zlé, preto som 

radšej klamal. Chlap sa nahneval 

a zvrieskol na mňa, vraj čo to táram, že 

dobre viem, kde býva. Pohrozil, že ma čaká 

niečo zlé a to už čoskoro. Chlap utekal na 

ulicu, kde som ho zazrel prvýkrát 

a následne zmizol z dohľadu… 

Pokračovanie v nasledujúcom čísle 

Dudoviny2.  

 

Čestné uznanie, Filip Hano, 9.B. 

 

 

Nebezpečná detektívka 

 

Jasné. Akoby to nebol môj pravidelný 

denný rituál. Keby som nespadla ráno pred 

školou na ľade, bol by to zázrak. Neviem sa 

korčuľovať a 

ľad z duše 

neznášam. Moja 

najlepšia 

kamarátka Bela 

ma podoprela 

rukami a 

pomohla mi na 

nohy. Vďačne 

som sa na ňu 

usmiala a 

oprášila som si 

nohavice. 

Rozhliadla som sa naokolo a skúmala som 

pohľadom prázdnu ulicu. Je to dosť zlé aj 

bez toho aby niekto uvidel mňa, Maju 

Santrorovú padnúť na zem doprostred ľadu. 

Všetci ma považovali za čudáka a to iba 

preto, že nenadávam a nepočúvam rep a 

populárne moderné skladby, ale cez 

prestávku si s Belou čítame staré 

detektívky. V 

skratke by som to 

nazvala asi takto: 

som terčom 

posmechu. 

Zrazu sa za mňou 

ozvalo dievča, 

ktoré ma ponižuje 

najviac. Jessica. 

"Aha! To je tá baba 

s nosom pod 

lavicou! Akože sa 

to..... jáj...M-A-J-

A!! A nebudúce skús udržať rovnováhu!" 

zachichotala sa a potom sa zamyslela. 

"Mmm... Ešte niečo som ti chcela 

povedať...A! Nešpiň tu vzduch!" sladko sa 

usmiala a mávla ku mne rukou akoby 



 

odháňala nepríjemný hmyz. Prešla porpi 

mne, s celou svojou družinou 

chichotajúcich sa blondíniek a na konci 

som uvidela JEHO. Jediného, ktorý sa silne 

mračil s rukami vo vreckách. Smutne som 

sa naňho usmiala a on mi úsmev opätoval. 

Najkrajší chlapec s celej školy chodil s 

najhoršou babou na svete (Jessicou), Hans 

Wilson. Častokrát som si na ruky v škole 

písala niečo ako: "Maja Wilsonová" alebo 

"Maja & Hans". Nie je to obyčajná 

zamilovanosť alebo chvílkové poblúznenie, 

je to láska. Viem to lebo často počúvam s 

uchom na dverách o čom sa rozprávajú 

chlapci v triede, keď sú tam ako poslední, a 

Hans často nadväzuje na tému prečo je 

Jessica taká odporná. Ako Vám už iste teda 

došlo, som doňho až po uši, preto keď 

prešiel okolo mňa, podlomili sa mi kolená. 

Keď som po škole vyšla do svojej izby, 

zamkla sa za sebou dvere. Môj mladší brat 

sa totiž s obľubou špáral v mojej izbe, a 

vysmieval sa mi z fotografie, ktorú urobila 

moja mama ešte keď som mala rovnátka a 

usmievala som sa na nej ako šialená. 

Zatiahla som závesy a išla som sa učiť. 

"Maja?! Maja! Vyjdi preboha z tej izby!" 

na dvere mi začala klopať mama a teda som 

bola nútená otvoriť."Prosím?" spýtala som 

sa. 

"Maja, babka ti posiela toto. Keď to takto 

pôjde ďalej, tvoja knižnica bude mať vecnú 

cenu." do náručia sa mi zosypalo asi tucet 

ťažkých a hrubých kníh. Za tou kopou 

papiera mama nadvihla obočie a spýtavo sa 

na mňa pozrela. 

práve moja babka je zdrojom všetkých 

mojich detektívok, ktoré čítam, a moja 

mama je takého názoru že každá kniha, 

ktorú prečítam by sa mala ihneď predať. 

Prevzala som ich od mamy a zavrela dvere. 

"Idete jesť, či nie?" spýtal sa ocko z 

prízemia. Spolu s mamou sme obidve 

odpovedali nie. Keď som sa doučila zhasla 

som všetky svetlá v izbe a zapálila som si 

medovú sviečku. Pri detektívkach som mala 

zapálenú výhradne takúto sviečku, nijakú 

inú. Keď som si šla ľahnúť na pohovku, 

prešla som okolo okna. Na chvíľu som sa 

zahľadela dole na ulicu. Nikdy som 

nevidela, akých máme susedov a kto žije v 

domoch oproti či vedľa, a nikdy asi ani 

poznať nebudem. V nijakom dome sa 

nesvietilo aj keď už bola dávno tma. Ulica 

bola tmavá a nevýrazná, až na dvoch 

mužov v čiernych plášťoch, pod lampou. 

Zbystrila som pozornosť. Muž, ktorý prišiel 

z ľavej strany ulice sa najprv rozhliadol a až 

potom podal mužovi napravo malú 

ošúchanú obálku. Muž, ktorý ju s kývnutím 

hlavy prijal sa ponáhľal na cestu kde 

nasadol do čierneho Fordu a odfrčal. Muž, 

čo obálku podával sa rýchlo presunul a tiež 

nasadol do čierneho auta. Po tomto výjave 

som nadvihla obočie zastrela závesy a išla 

som si čítať. No nemohla som sa sústrediť, 

preto som sa vždy pristihla ako sa pozerám 

na moju improvizovanú menovku: Maja 

Santorová - SÚKROMNÉ OČKO. Vyrobila 

som si ju keď som mala desať a pozerala 

som seriály o detských vyšetrovačkách. 

Rozmýšľala som nad dvoma mužmi, ale 

stále som prichádzala k záveru že by som 

potrebovala "dôkazy" - t.j. obálku. Veľmi 

som túžila aspoň nachvíľu uzrieť čo sa v 

nej skrýva. Z tej túžby mi až brnelo v 

bruškách prstov. Preto som sa zaprisahávala 

sama sebe, že pred školou sa tam pôjdem 

pozrieť. 

Keď som za sebou zavrela dvere nášho 

domu, ponáhľala som sa k lampe na ulici. 

Preľakla som sa keď som na druhom konci 

ulice zbadala postavu. Potom som si 

uvedomila, že ak išlo o niečo dôležité, muži 

sa stretávali asi iba v noci. Alebo sa stretli 

iba raz a to náhodou pred mojimi očami. 

Pošúchala som si čelo. Bolo lepšie o 

detektívkach čítať, než ich ozaj prežívať, 

pomyslela som si. Sú veľmi zložité. V 

duchu som to nazvala detektívka lebo 

každý podozrivý prípad ako bol tento som 

mala tendenciu nazvať tak už automaticky. 

Ako som išla už po ulici postava sa pomaly 

zväčšovala a naberala zreteľné obrysy. Už 

som sa nebála, ale pre istotu som sklonila 

hlavu a hľadela som si na topánky. Pod 

nohami mi vržďal sneh. Snažila som sa na 

zamrznutom snehu udržať rovnováhu a 

nepútať pozornosť. Tvárila som sa, že 

normálne kráčam do školy….. 

Pokračovanie v ďalšom čísle Dudoviny2.  

Sandra Garrapová 7.B. 

 

Pripravila redakčná rada 
Fotozdroj: http://www.facebook/dudovacizbecky 



 

Krúžky na našej škole 

Na našej škole je možné sa prihlásiť  na mnohé zaujímavé krúžky, ktoré 

prostredníctvom nášho školského časopisu dávame do pozornosti všetkým žiakom 

a prikladáme pár fotiek. Týmto všetkých žiakov srdečne pozývame na naše krúžky aj 

v nasledujúcom školskom roku. Ponuka je bohatá, len si treba vybrať. 

Rande pod Eiffelovkou  - pondelok, 14:00 p. Zelenková,  p. Kapraľová 

Mladé talenty utorok, 14:00 p. Beláňová 

Výtvarné techniky štvrtok, 14:00 p. Lexmannová 

Výtvarný krúžok- II. stupeň utorok, 14:00 p. Petiková 

Počítačový krúžok pre 1. a 2. ročník ,streda, 13:30 p. Martinková 

Florbalový krúžok – II. stupeň štvrtok, 14:00 p. Majkraková 

Cestujeme po pamiatkach UNESCO podľa dohody p. Matejkinová 

Športový krúžok utorok, 14:00 p. Matejkinová 

Krúžok spoločenských hier streda, 13:30 p. Gašparíková 

Výtvarný krúžok – I. stupeň utorok, 13:30 P. Vargová 

Žurnalistický krúžok – II. stupeň podľa dohody p. Lexmannová 

Informatika pre 3. a 4. ročník piatok, 13:30 p. Vyskočová 

Technický krúžok streda, 14:00 p. Števík 

Supertrieda – 4. A pondelok, 13:00 p. Lampertová 

V spolupráci s partnermi školy: 

ZUŠ - Dramatický streda, 13:00 p. Lampertová 

ZUŠ - Výtvarný utorok, 14:00 p. Krajčovičová 

ZUŠ - Gitarový piatok, 13:00 p. Gajdošech 

ZUŠ - Spevácky piatok, 13:00 p. Gajdošechová 

Charlie Dance Studio utorok, štvrtok, 14:15 

hokejový – HC Petržalka 2010 streda, 14:00 štvrtok, 16:00 

basketbalový pondelok, streda, 15:30 p. Páleníková 

lukostrelecký pondelok, streda,  17:00 p. Polách 

tenisový – Tenisová škola Petržalka pondelok, 13:30 piatok, 17:00 

Hip Hop pondelok, 13:40 streda, 14:30 

Beni klub streda, 13:30 piatok,14:00 

futbalový – FC Scorpions utorok, 15:00 piatok, 15:00 

 

Fotoukážky  

z HC Petžalka. 

 

 

 

Svet práce - ukážky  

výtvorov  

našich žiakov. 

  

 

 

Stranu pripravila: Redakčná rada. 
Zdroj: http://www.zsdudova.sk/ 
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Krúžok výtvarných techník 

Krúžok výtvarných techník, kde si môžete vyskúšať rôzne techniky v rámci vývoja 

výtvarného umenia: Modelovanie zo sadry – praveké umenie, zbierka pravekých 

kameňov. Kašírovanie – egyptské umenie – zabalzamovanie egyptskej mačky – 

modelovanie pomocou škrobu. Maľba na sklo – gotické umenie, vytvorenie vitrážneho 

okna. Servítková technika – decoupage, maľba na kameň – dekoratívne umenie. Maľba 

soľou – zapúšťanie farby a soli. Mandala, či odtláčanie na textil a mnohé ďalšie 

výtvarné techniky si môžete vyskúšať na našom krúžku. Srdečne vás pozývame 

a prikladáme pár skutočne krásnych diel našich žiakov z 5. až 7. ročníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotozdroj: http://www.facebook/dudovacizbecky 
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Deň otvorených dverí 19.10.2014 

Naša škola každý rok organizuje Deň 

otvorených dverí, aby tak všetci priaznivci 

školy mohli prísť pozrieť, čo pekné 

a zaujímavé naša škola tvorí. Deň 

otvorených dverí je najmä pre deti, ktoré 

nastúpia v novom školskom roku do našej 

školy, aby sa tak mohli bližšie 

oboznámiť  so školou, pretože škola nie 

je len postrach, ako sa to vraví, ale 

môžeme sa v nej mnoho naučiť, získať 

zručnosti, zabaviť sa a spoznať 

mnoho fantastických ľudí. Preto 

neváhajte a pozrite sa, čo sme v tento 

deň pre Vás pripravili.  

Žiaci si mohli vyskúšať v učebni 

výtvarnej výchovy rôzne techniky, 

pozrieť sa na blší trh, kde žiačky 

našej školy prezentovali svoje výrobky. 

Pokusy si mohli vyskúšať žiaci 

chemickej učebni, v učebni cudzích 

jazykov zase spoznať rôzne krajiny 

a niečo sa dozvedieť o vyučovacích 

jazykov na našej škole. Nechýbala ani možnosť niečo malé upiecť v školskej kuchynke, 

či vyrobiť malú drobnosť v učebni techniky. 

Pripravila: Redakčná rada 
Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria 
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Bibliotéka 15.11.2013 

             

V piatok sme sa celá trieda aj s pani 

učiteľkou triednou vybrali na knižný veľtrh 

– Bibliotéka.  

Cestovali sme autobusom a keď sme 

vystúpili z autobusu, uvideli sme veľa iných 

žiakov. Rozdelili sme sa do skupín a ja som 

si vybral Laca a Paťa.  

Pani učiteľka nám rozdala papier s úlohami. 

Mali sme si ich vyplniť. Po splnení úloh 

sme si mohli vybrať knihu. Ja som si vybral 

knihu Lietadlá. 

Všetci sme sa mali stretnúť na začiatku 

vchodu o 12:10. 

Keď sme sa stretli, išli sme hneď  utobusom 

do školy.                        Samuel Milan 5.A 

 

15. novembra sme sa v škole učili len dve 

vyučovacie hodiny. Spolu s pani učiteľkou 

sme išli na výstavu kníh do Incheby. Na 

Bibliotéke som si kúpil knihu Príšerná veda 

– To je choré. Pani učiteľka nám dala za 

úlohu na papier napísať tri názvy kníh 

z biológie, geografie, tri české knihy a tri 

slovenské s menom autora a cenou. Chodili 

sme po skupinách a plnili úlohy. Ja som bol 

s Andrejom, Maťom, Karolom a Samkom. 

Na splnenie úlohy sme mali určený čas. Na 

výstave s nami boli aj šiestaci.                                                                    

Patrik Hataš 5.A 

Začal sa deň. Bol piatok 15.11. Išli sme do 

školy, učili sme sa iba dve vyučovacie 

hodiny. Slovenský jazyk a geografiu. Po 

skončení dvoch vyučovacích hodín sme išli 

na Bibliotéku.  

Pani učiteľka nám povedala, kým sme išli, 

že sa máme rozdeliť na skupiny a aby sme 

si na svoje veci dávali pozor aj na seba. Išli 

sme do šatne a tam sme sa poobliekali 

a poobúvali. Išli sme na zastávku a čakali 

sme na autobus 88. Keď došla 88, tak sme 

na ňu nastúpili a smerovali sme iba 

k Inchebe. Vystúpili sme na Einsteinovej. 

Potom sme išli po nadchode a prišli sme až 

k pokladni. Boli sme vo vnútri. Dohodli 

sme sa, kedy a kde sa stretneme. Pani 

učiteľka nám dala rozchod. Išli sme podľa 

svojej cesty. Ale zabudla som napísať, že 

nám dala pani učiteľka taký papier, ktorý 

sme museli vyplniť. Ja som ho vyplnila. 

Dúfam, že správne. Ja som si kúpila knihu 

Koník mojich snov za 3,56 eur. Mamine 

som kúpila knihu Psí raj aj som si ešte 

kúpila orechové oblátky. Mali sme sa 

stretnúť o 12:10. Všetci sme tam boli včas. 

Potom sme nastúpili a išli sme do školy 

a niektorí domov. Bolo tam super, chcela 

by som si to ešte zopakovať.                                                                                                

Viktória Smetáková, 5.A 

 

Dňa 15.11. sme sa s triedou výstavy kníh 

Bibliotéka v Inchebe. Keď sme tam došli, ja 

som bol v skupine s mojimi spolužiakmi 

Andrejom a Simonom. Pani učiteľka nám 

rozdala papiere, na ktorých sme mali úlohy. 

Napríklad sme mali nájsť tri knihy týkajúce 

sa geografie. My v skupine sme ako prví 

našli stánok s vojenskými lietadlami 

a vojakmi. Boli sme v rôznych stánkoch, 

napríklad sme boli v Panta Rhei. Bola tam 

zábava, lebo sme našli knihu so smiešnym 

názvom. Našli sme tam jednu knihu známu 

z televízneho seriálu Panelák. Tá kniha sa 

volá Sex a iné city. Môj spolužiak tú knihu 

kúpil mame na Vianoce. Pani učiteľka nám 

dala približne hodinu na to, aby sme splnili 

všetky úlohy. Keď sme mali všetky úlohy 

urobené, tak sme išli ku vchodu, lebo tam 

sme sa mali všetci čakať. Keď sme tam 

došli, všetci aj pani učiteľka, tak sme 

pomaly išli na zastávku a išli sme do školy.  

Karol Benkóczi, 5.A 
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Dňa 15.11.2013 sme išli na Bibliotéku. 

Najskôr sme sa ešte dve hodiny učili. 

Všetci sa už nevedeli dočkať. A keď už 

konečne skončila druhá hodina, všetky 

dievčatá (vrátane mňa) už boli pri dverách 

s pani učiteľkou, zatiaľ, čo chalani ešte 

jedli. Potom som sa aj so 6.B vydali na 

zastávku. Keď už zastavil autobus, tak 

viete, čo sa stalo? Nieže by sme nastúpili 

sme, ale autobus bol taký preplnený, že tam 

vošla iba 6.B. Potom sme asi 5-10 minút 

čakali, kým príde druhý. Tak sme teda 

nastúpili na 88 a išli do Incheby. Tam sme 

dostali úlohy, ktoré sme museli spraviť. 

Potom sme sa rozdelili do skupín. My sme 

boli štyri. Ja, Ema, Gabika a Nela. Najskôr 

sme zamierili k stánku so slovenskými 

a potom s českými knihami. A keď sme už 

mali úlohy hotové, tak sme sa rozdelili 

a začali robiť to, čo sme chceli. Najskôr 

sme sa s Emou stratili Nele a Gabike. 

Potom sme sa našli, ale po chvíli sme sa 

opäť stratili. Tak som si išla kúpiť knihy. 

Potom som našla Emu. Asi za dvadsať 

minút som sa babám stratila trikrát, tak som 

pokračovala sama. Už do konca výstavy 

som chodila sama. Sem tam som niekoho 

postretávala a nakoniec som sa zastavila pri 

hrách. Bola som tam asi 10-15 minút. 

Všetci sme sa stretli a vybrali do školy. 

Keď prišiel autobus, neuveríte koľko tam 

bolo ľudí! Ako sme nastúpili, boli sme tam 

namačkaní ako sardinky. Simon s Danou 

a niekoľkými spolužiakmi boli na 

najhoršom mieste. Vždy, keď autobus 

zatočil, všetci sa prevalili na Simona a keď 

sa otočil na druhú stranu, všetci sa vrhli na 

Danu. Keď sme už konečne prišli do školy, 

niektorí šli domov, niektorí išli na obed 

a niektorí do družiny. Ja som šla na obed 

a nevedela som sa dočkať, kedy poviem 

rodičom to, čo som tam zažila.  

Simona Gábrišová, 5.A  

 

Divadelné predstavenie 

Konštantín a Metod 

 

Naše skvelé bábkoherečky zahrali krásne 

bábkové divadielko podľa známeho 

príbehu o Cyrilovi a Metodovi, 

solúnskych bratov, nazývaných aj 

apoštolov, či slovanských vierozvestcov, 

ktorí priniesli na naše územie v roku 863 

písmo, vieru a kultúru a až do súčasnoti 

majú hlboký vplyv na našu krajinu. A 

tak dievčatá zo 7.A. a 8.A. zahrali pre 1. 

stupeň tento krásny príbeh, aby sme si 

pripomenuli hodnotu našej krajiny, do 

ktorej vstúpil Cyril a Metod pred 1151 

rokmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Redakčná rada 
Zdroj:www.zsdudova.sk 

 



 

Populárna pieseň 

Žiaci vyjadrili svoje názory, pocity a myšlienky na populárnu pieseň – napríklad Jozef 

Urban – Voda čo ma drží nad vodou, Miloš Zeman – Umenie žiť, skupina No name – 

Čím to je..., Zuzana Smatanová – Miesto, kde sa neumiera, Miroslav Válek – Jesenná 

láska.  Odpovedali na  otázky, aké pocity v nich vyvolala pieseň, čo sa im na piesni páčilo, 

verše, ktoré verše sa im páčili, ako rozumejú posolstvu piesne. Ako si predstavujú 

umenie žiť, či ideálne miesto, alebo čo je pre nich voda, ktorá ich drží nad vodou. 

Samozrejme nezabudli aj na krásne ilustrácie k týmto piesňam a farby, ktoré sa im k 

piesni páčia.  Posúďte sami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Práce žiačok – Karolína Smolárová, Michaela Turčániková, Sandra Garrapová, Alex Duni a Alžbeta Szabová, žiaci 7 ročníkov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haloweensky beh 29.10.2013 

 

Jednou z naších pravidelných akcií školy je haloweensky beh, ktorý pomáha 

zorganizovať vedenie školy. Podmienkou účasti je mať na sebe haloweensku 

masku a samozrejme bežať do cieľa. Účasť bola hojná a každý sa snažil ako 

najviac vedel. Po pretekoch sme mali napečený výborný koláčik, o ktorý sa 

postarala pani učiteľka Zelenková spolu s ďalšími pomocníkmi a nechýbal ani 

teplý čaj  Takto si spríjemňujeme chvíle v našej škole.  O rok sa opäť stretneme. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Redakčná rada. 
Zdroj: http://www.zsdudova.sk/ 

22 

http://www.zsdudova.sk/


 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Školského kola 13.12.2013 olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnili 

žiaci    8. a 9. ročníka (Miroslava, 9.A. Patrícia 9.A., Filip 9.B, Kristína 9.A. Vanessa 

Polyáková 9.B. – ktorá postúpila do krajského kola, Vladimír 9.A. Andrea Glasová 8.A. 

Simona 8.A. a Monika 8.A. Okresné kolo sa konalo na základnej škole Budatínska 61 a 

Vanessa získala krásne tretie miesto. Gratulujeme!  

Prinášame vám pár krátkych rozhovor so súťažiacimi zo školského kola, kde vám 

priblížia svoje pocity a poskytnú aj nejaké odporúčania do budúcnosti.  

 

Olympiáda pozostávala z troch častí: 

Prvá časť – všeobecné vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, princíp výber 

odpovedí zo štyroch možností. 

Druhá časť – písomná – napísať článok do mládežníckeho časopisu s názvom – V čom 

vidím nebezpečenstvo sociálnej siete. 

Tretia časť – ústna – vyjadriť svoj názor v krátkom vystúpení na tému: „Rád/a 

počúvam, keď rozpráva…“  inšpirovaná myšlienkou: Dobšinský obdivoval, ako „si sám 

ľud tú slovenčinu rečňuje, ohybuje a spletá v umné, vtipné, krátke a jadrné 

vety…“ Ladislav Švihran: Pavol Dobšinský 

 

Ktorá časť olympiády bola pre teba najťažšia a prečo? 

Najťažšia bola pre mňa úloha vymyslieť článok o nebezpečí na sociálnych sieťach, pretože 

som to musel písať z vlastnej hlavy a na minimálne 15 viet. (Filip, 9.B.) Ústna časť. Bolo to 

zložité a hlavne pre mňa stresujúce. Možno keby som si pamätala viac, bolo by to lepšie. 

(Vanessa, 9.B.) Asi písomný test alebo ústna časť sú také menšie nervy, či to mám správne 

alebo či to mám povedať. (Mirka, 9.A.) Podľa mňa, tá posledná, kde sme museli hovoriť. 

Bola to tréma  (Kristína, 9.A.) Posledná časť, kvôli zapamätaniu si presného textu a kvôli 

téme. (Patrícia, 9.A.) Posledná, lebo som tomu neporozumela. (Andrea, 8.A.) Asi tá tretia, 

pretože som na nič neprišla. (Simona, 8.A.) Ústna, ide v nej o to, vyjadrovať sa, čo pre mňa 

nie je až taký problém, no nesadla mi téma. (Vlado, 9.A.) Pre mňa bola najťažšia ústna časť, 

lebo som nevedela, čo mám povedať. (Monika, 8.A.) 

Čo ťa baví najviac na predmete slovenský jazyk a literatúra? 

Najviac ma baví vymýšľať príbehy, ale nie články do novín. (Filip, 9.B.) Mňa asi písať 

slohové práce alebo úvahy, kde môžem tvoriť a rozvíjať fantáziu. (Vanessa, 9.B.) Najviac ma 

baví písanie slohov, tam môžem napísať, čo cítim. (Mirka, 9.A.) 

Literatúra, básne a príbehy. Tvorba vlastných úvah a slohov. (Kristína, 9.A.) Literatúra a 

básne. (Patrícia, 9.A.)Písanie poviedok. (Andrea, 8.A.) Literatúra – čítanie básní a príbehov. 

(Simona, 8.A.) Osobne mám radšej prírodné vedy, ako jazyky, no literatúra je celkom zábavná. 

(Vlado, 9.A.) Na literatúra ma bavia poviedky. (Monika, 8.A.) 

Čo by si odporučil ďalším súťažiacim na olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry? 

Ďalším účastníkom odporúčam nebáť sa, ale mať hlavu plnú nápadov. (Filip, 9.B.) Aby neboli 

pod stresom. Aby sa uvoľnili, hlavne pri ústnej časti. (Vanessa 9.B.)Aby to vyskúšali a nebáli 

sa. Nie je to tak náročné, ako si myslia. (Mirka, 9.A.) Hlavne nemať strach! Potom sa ľuďom 

ťažšie rozmýšľa. (Kristína, 9.A.) Zabudnúť na trému a nepodceňovať sa. (Patrícia, 9.A.) Aby 

sa vôbec nestresovali. (Andrea, 8.A.) Aby nemali stres a nebáli sa hlavne tretej časti, lebo 

človek má obrovský stres, ale keď začne rozprávať, už sa nevie zastaviť. (Simona, 8.A.)Nebáť 

sa a skúsiť to. Nedá sa totiž nič prehrať, len vyhrať. (Vlado, 9.A.) Aby si precvičili ústnu 

formu. (Monika, 8.A.) 

 

Pripravila: Redakčná rada 
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Ukážka písomnej časti školského kola.  

V čom vidím nebezpečenstvo sociálnej siete? 

Sociálne siete ako každá vec na tomto svete, má svoje svetlé aj tmavé stránky. Problémom je 

však, že čím viac budú ľudia používať tieto sociálne siete, tým menej sa budú schádzať a živo 

komunikovať so svojimi priateľmi. Môže to so sebou okrem iného znížiť vyjadrovacie 

schopnosti a ľudia sa budú viacej schovávať za tie písmená. Predsa len rozprávať sa a písať si, 

je niečo iné. Ďalším nebezpečenstvom je týranie, či vydieranie a to v rôznych formách. 

Napríklad Ferko odfotí Janka v sprche na futbale a povie mu, že ak mu nedá peniaze, tak to 

hodí na facebook. Ďalším problémom sú hackeri, ktorí sa Vám cez tieto sociálne siete môžu 

dostať do počítača, ku všelijakým súkromným informáciám. Samozrejme falošné identity sú 

tiež bežné na týchto sieťach. Ľudia vytvoria účty s nepravými informáciami o ich totožnosti a 

môžu sa vydávať za niekoho úplne iného. Napíše nejakému dievčaťu, či sa nechce stretnúť, že 

je tak isto stará a že by si mohli rozumieť. Avšak, keď uvidí toho štyridsaťročného chlapa, 

bude zle nedobre. Závislosť síce vzniká skôr z hier a gamblenia, no byť celé popoludnie na 

twitteri až do večera mi nepríde normálne. Na druhej strane, aby sme neboli až takí kritickí, 

dá sa cez sociálne siete dohodnúť, nájsť nových kamarátov (aj keď to býva nebezpečené), či 

zabaviť sa  

                                                                                                   Vladimír Vachálek, 9.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odovzdávanie diplomu pani riaditeľkou ZŠ 

Budatínska 61, Mgr. Martou Režnákovou. 

 Naša úspešná Vanessa Polyáková, 9.B. 

získala krásne tretie miesto v okresnom kole. 

Ešte raz gratulujeme a želáme veľa  

úspechov v budúcnosti. 

 

Pripravila: Redakčná rada 

Zdroj: www. http://zsbudatinska.edupage.org/ 
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Futbalový turnaj 19.12.2013 

Vianočného turnaja sa zúčastnilo 108 žiakov zo 4. – 9. ročníka. 

1.miesto – 7. A 

2. miesto – 9. B 

3. miesto – 4. B 

Víťazi: zľava – Alex Duni, Leo Takáč, Filip Zeman, Erik Fleško, Noro Ágh, Juraj Čech, 

Marek Hataš, Dominik Ozorák 

Najlepší strelec: Daniel Slamka zo 9. B – 11 gólov 

Najlepší mladý hráč: Bohuš Zeman z 4. B 

O góly sa podelili: Slamka 11, Fleško 10, Dobrovodský 6, Čech 5, Caban 4, A. Piskalík 4, 

P. Piskalík 4, Fošnár 3, Vachálek 3, Hronček 3, Ágh 3, Turčánik 3, Ovčík 3, Dao 2, 

Rychter 3, Purdek 2, Rybár 2, Petráš 2, Duni 2, Nagi 2, Marečk 1, Vrabec 1, Požgay 1, 

Ozorák 1, Takáč 1, Kadlec 1, Zeman 1. 

Víťazi získali putovný pohár riaditeľky školy.  

Pripravila: Rekačná rada 

Zdroj: https://www.facebook.com/dudovaciz.becky 
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Vianočné posedenie 20. 12. 2013 

 pečenie a  varenie 

Naša vianočná akcia 

začala v triede 7.B., 

kde sme sa všetci 

obdarovali, toľko 

darčekov sme ani 

nečakali.  (Zľava – 

Sandra, Alžbetka, 

Juraj, Natália, Lukáš, 

Dominik, Paťo, dole 

sprava – Karolína, 

Dagmar, Veronika, 

Paulína a Miška  

Potom sme sa presunuli 

do našej krásnej 

kuchynky, kde sme 

začali s prípravami.  

Nechýbali nápoje, 

čerstvý chlieb, dobrá 

nálada  a vôňa čerstvej 

polievky. Mňam. 

 

 

Dvaja skvelí 

kuchári a 

strážcovia 

predvianočnej 

kapustnice Noro 

7. A. a Dominik 

7.B. 



 

 

 

 

Vianočné pečenie 

medovníkov si 

mohol vyskúšať 

každý. Priamo v 

akcii Tomáš zo 7.A. 

 

 

 

 

Prípravné práce, 

miešanie cesta bola 

namáhavá činnosť. 

Alžbetka a Sandra 

7.B.usilovne miesili, 

zatiaľ čo Alex 7.A. 

asistoval  

 

A takto sme si vychutnali vianočnú kapustnicu za spoločným stolom. 

Fotozdroj: facebook.com/dudovacizbecky 



 

Vianočný čas očami našich žiakov 

 

Rebeka a Vianoce 

 

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno 

dievčatko, ktoré sa veľmi tešilo na Vianoce. 

Štyri dni pred Vianocami sa Rebeka 

rozhodla, že na Vianoce dá do vianočného 

sromčeka kameru, aby videla Ježiška ako 

dáva darčeky pod stromček. Tak sa aj stalo. 

Nastal Štedrý deň. Pod stromčekom si 

Rebeka našla bábiku v kočíku, plyšáka, 

knihu pre najmenších, farbičky, oblečenie, 

barbie domček a ponožky. Bola veľmi 

šťastná. Už sa tešila na to, ako si pozrie 

video, Ježiška ako dáva darčeky pod 

stromček. Najprv sa ale musela pohrať 

s hračkami. Video sa pokazilo alebo vyplo 

počas natáčania. Tak z videa nič nebolo. Na 

druhý deň išla k babke na Vianoce. U nej 

dostala psíka. Dala mu meno Riky. Na tretí 

deň išla aj s rodičmi ku krstnej mame. Od 

nej dostala peračník s perami, ceruzkami 

a farbičkami. A tak Rebeka prežila krásne 

Vianoce.                    Lara Tublerová, 5.B. 

 

Na Vianoce sa teší asi každý. Najviac na 

darčeky. Ale Vianoce nie sú len 

o darčekoch, sú o sviatkoch prežitých 

s priateľmi a rodinou. Dúfam, že vy 

Vianoce prežijete skutočne dobre. Pretože 

môžu byť tie najlepšie aké ste kedy mali.                   

Sabína Lazarčíková, 5.B. 

 

Na Vianociach sa mi páči to, že sa celá 

rodina zíde alebo stretne pri jednom stole. 

A keď sú pod stromčekom darčeky a je aj 

vianočná atmosféra. Niekedy sa rodičia 

vrátia do detstva elbo si to užívajú s nami. 

Zaspáva sa so splnenými snami a sú krásne 

detské spomienky a sny. Potom ráno, keď 

sa narodil Ježisko, je tiež veľa zábavy hrať 

sa s novými hračkami. Dospeláci to niekedy 

idú osláviť do krčmy a deti zas s hračkami.  

Dalibor Bango, 5.B. 

Všetky deti chcú alebo si prajú na Vianoce 

darčeky, oblečenie, hry, elektroniku. Ja 

mám najradšej atmosféru a to, že sa celá 

rodina stretne. A k tomu vianočná hudba. 

Ešte keď sneží, tak to sú pre mňa tie 

najlepšie Vianoce, aké môžu byť.                       

Simon Šinka, 5.B. 

Vianočná kniha 

Bolo to tak, že som si na Vianoce želala 

knihu, ktorá sa 

volá Víla zo starej 

knižnice. Tak som 

netrpezlivo čakala 

a čakala. Prišiel 

Mikuláš a v škole 

ma pofarbili ako 

keby som bola 

handra. Prišla som 

domov a mama sa 

hnevala, že som 

celá čierna. Prešlo 

veľa času a boli 

Vianoce. Bol 

večer a všetci sme 

išli na večeru. Na 

večeru bola ryba, 

medajlónky, 

hranolky... Po večeri sme zazvonili a pod 

stromčekom boli darčeky. A ja som už 

vedela a dúfala, že tam tá kniha bude, tak 

som rozbalila si darčeky a v tom som zistila, 

že tam nie je tá kniha, tak som ďalej čakala, 

kým nebudem mať meniny. Pokračovanie 

nabudúce.          Diana Melichárová, 5.B.  


