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Na našej škole je pobočka Miestnej knižnice 

Petržalka. Tešíme sa tomu  a zároveň sme radi  

hojnej účasti našich žiakov, ktorí majú tak 

bližšie ku knihám a knižnici. 

  

BRATISLAVA 2. augusta (WEBNOVINY) 

- V základnej škole v bratislavskej 

Petržalke na Dudovej ulici otvorili detskú 

pobočku Miestnej knižnice Petržalka. 

Pobočku knižnice sa podarilo presťahovať z 

pivničných priestorov na Ambroseho ulici a 

slávnostne ju otvorili prvý deň nového 

školského roka. Agentúru SITA o tom 

informovala riaditeľka petržalskej miestnej 

knižnice Katarína Bergerová. 

Starosta MČ Bratislava - Petržalka 

Vladimír Bajan (vpravo) počas 

slávnostného otvorenia pobočky miestnej 

knižnice v budove základnej školy Dudova.  

Ako informovala Katarína Macenková z 

tlačového odboru petržalského miestneho 

úradu, bude to druhá pobočka miestnej 

knižnice nachádzajúca sa v priestoroch 

základnej školy. Jedna je už v základnej 

škole na Prokofievovej ulici.  

„Budeme tak bližšie k deťom, mládeži, ich 

rodičom aj pedagógom. To nám umožní 

poskytovať kvalitnejšie služby a rozvíjať 

spoluprácu miestnej knižnice a základných 

a materských škôl v oblasti výchovy a 

vzdelávania,“ povedala Bergerová.  
Zdroj:internet Foto: SITA/Jozef Jakubčo a www.zsdudova.sk 
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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. - 

 

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. -  

 

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. -  

 

     Ukážky kreslenej animácie 7.A. a 7.B.  

 

Pripravila: Redakčná rada 
Fotozdroj: www.facebook/dudovacizbecky 

http://www.facebook/dudovacizbecky
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Rozhovor s pani riaditeľkou školy  

Mgr. Hanou Závodnou  

na záver školského roka 2013/2014 
 

Koniec školského roka sa blíži. Aký je to 

pocit, byť riaditeľkou školy? Ako sa vám 

pracuje a pracovalo počas školského 

roka? 

Je ťažké napísať, aký je to pocit, byť 

riaditeľkou. Ale napadá mi, že je to pocit 

veľmi veľkej zodpovednosti. Zodpovednosti 

voči škole, kolegom, žiakom. Počas 

školského roka toho bolo naozaj veľa. Keď 

som jednu úlohu dokončila, prišla ďalšia 

a tak je to v podstate každý deň. Je to nikdy 

nekončiaci kolotoč úloh a povinností . 

 

Ako dlho by ste chceli byť riaditeľkou 

školy? V čom cítite, že ste obohatili školu? 

Nedá sa povedať, že som chcela byť 

riaditeľkou. Rozhodnutie prišlo, dnes už ani 

neviem ako a prepáčte za úprimnosť, veľa- 

krát som to i oľutovala. Je to veľmi ťažká 

práca. Či som školu obohatila, o tom by mali 

hovoriť iní, ktorí poznajú našu prácu. Lebo 

čokoľvek sa nám v škole podarilo, je 

výsledkom spoločnej práce nás všetkých, 

učiteľov i žiakov. 

 

Čo sa vám páči na tejto škole a čo by ste 

ešte chceli zmeniť, či vylepšiť? 

Naša škola sa mi páči a mám ju rada. Aj keď 

je najstaršou školou v Petržalke, dostávame 

od návštev v škole veľa pochvál, že máme 

peknú školu, čo ma samozrejme teší. A čo by 

som chcela zmeniť, zlepšiť? Tak toho je 

naozaj veľa. Bojujeme s rôznymi 

technickými problémami, v hroznom stave sú 

toalety, páčili by sa mi nové sprchy pri 

telocvičniach, počítače v triedach,....ani by 

mi nestačili tieto riadky určené na rozhovor, 

keby som všetko vymenovala. A nesmiem 

zabudnúť na žiakov, rada by som zmenila 

správanie niektorých z nich.  

Ktoré veci sa zmenili odkedy ste nastúpili 

na miesto riaditeľky školy? A s ktorými 

stále ešte zápasíte? 

Škola sa mení každým rokom. Pribúdajú 

žiaci, čo je výborné, podarilo sa nám dokúpiť 

školské pomôcky do viacerých kabinetov, 

získali sme počítače, nie nové, ale predsa, 

dataprojektory, máme novú interaktívnu 

tabuľu. Učitelia získali prístupy k moderným 

portálom, aby sme im uľahčili prípravu na 

vyučovanie, pracujú s internetovou žiackou 

knižkou. A s čím zápasíme? To sú práve 

technické problémy, ku ktorým som sa už 

vyjadrila, toalety, sprchy, páčilo by sa mi, 

keby boli počítače v triedach. A musím tiež 

povedať, že bojujeme s niektorými žiakmi. 

 

Leto sa blíži, aké máte plány na toto ročné 

obdobie?  

Plány sú jednoduché. Úspešne ukončiť 

školský rok  a odpočinúť si. Rada by som išla 

na dovolenku, venovala sa malým úpravám 

v byte, budem trochu pracovať i v záhradke 

a budem rada, ak si nájdem čas na svoje 

drobné záľuby. Uvidíme, bojím sa i tešiť, 

lebo to leto vždy akosi rýchlo ubehne a bude 

tu ďalší školský rok.  

 

Čo by ste chceli odkázať žiakom 9. 

ročníka, keďže tento školský rok je ich 

posledným rokom na základnej škole. 

Našim deviatakom prajem len to najlepšie. 

Verím, že si vybrali školu, kde sa im bude 

dariť a budú šťastní a spokojní. Chcem im 

popriať spokojnosť, šťastie, úspech, ale o ten 

musia niekedy zabojovať. A v kútiku duše 

dúfam, že budú na svoju základnú školu 

spomínať len v dobrom. 

 

Ďakujem za rozhovor. 

 

Rozhovor pripravil: Tomáš Vranovič 7.A. 
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Rozhovor s pani učiteľkou RNDr. Katarínou 

Jankelovou  

  

Ako dlho učíte na tejto škole?  Čo sa vám 

páči na tejto škole?  Čo konkrétne? Na 

tejto škole učím 2. rok. Páči sa mi tu 

celková atmosféra, aj organizovanie 

jednotlivých činnosti. Je tu výborný 

kolektív, vedenie školy a samozrejme aj 

žiaci, s ktorými sa mi veľmi dobre 

pracuje. 

 

Aký predmet učíte? Prečo ho učíte? Chceli 

by ste učiť aj iné predmety? A ktoré? 

Učím matematiku a anglický jazyk. Tieto 

predmety mám v aprobácii a mám ich 

veľmi rada, v podstate sú moje hobby. 

Okrem toho učím ešte etickú výchovu. 

O iné predmety nemám záujem. Na inej 

škole som učila aj nemecký jazyk, bavilo 

ma to. 

 

Čo by ste chceli na tejto škole dokázať?  

Predovšetkým chcem správne vychovávať 

mladú generáciu, pripraviť žiakov do 

života z mojich predmetov, a teda aj na 

monitor. 

Vediete nejaký krúžok? Ak nie, aký 

krúžok by ste radi mali v budúcnosti? 

Prečo? 

Krúžok nevediem žiadny. V budúcnosti by 

som mohla, ak by bol záujem, viesť 

krúžok z matematiky so zameraním na 

stredoškolské učivo, vzhľadom na to, že 

som dlhú dobu učila na strednej škole.  

 

Aké máte záľuby? 

Záľúby som už vlastne spomenula – je to 

matematiky a cudzie jazyky. Okrem toho 

mám rada prírodu, zvieratá a kvety. Mám 

rada športové aktivity – lyžovanie, 

plávanie, bicyklovanie a jogging.  

 

Mávali ste a mávate aj teraz rada školu? 

Prečo? 

Školu mám stále veľmi rada, keď som 

bola žiačkou, ale aj ako učiteľka.  Je to 

povolanie, ktoré som chcela robiť a stále 

rada učím. Je fajn, keď človek môže robiť 

to, čo ho baví.  

 

   

 

Ďakujem za rozhovor. 

Rozhovor pripravil: Tomáš Vranovič, 7.A

. 

 

6.A. sa zúčastnila výtvarnej  

súťaže   

Zomierajú 

 postojačky, 

 ktorá sa 

 uskutočnila 

 v Banskej Bystrici  

pod vedením 

 p. učiteľky 

 Lexmannovej,  

s ktorou prinášame  

rozhovor 

 na nasledujúcej 

   strane.  

 

  

 
Na fotke zľava: Michaela, Jakub, Jozef, Timotej, Natália, Kristína, dole: Miro, Christián, Martina 

Zdroj:facebook/dudovacizbecky 
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Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Danielou 

Lexmannovou 

 

Ktorý predmet učíte? Prečo ste sa 

rozhodla učiť práve tento predmet? 

Na škole učím slovenský jazyk a výtvarnú 

výchovu. Učila som anglický jazyk, ktorý ma 

veľmi baví. Rozhodnúť som sa nemohla, 

keďže úväzky stanovuje vedenie školy, takže 

musím byť spokojná  Najradšej mám  

výtvarnú výchovu, ale počet hodín na jednu 

triedu je stále málo a to je len jedna 

vyučovacia 

hodina. Vediem 

ešte krúžok 

výtvarných 

techník, kde sa 

nám tento rok 

skvele darí.  

 

Chceli by ste 

byť aj niekým 

iným ako je 

učiteľka? 

Pekná otázka. 

Len teraz 

neviem ako odpovedať. No možno nejakou 

vílou z rozprávky alebo princeznou na zámku 

 , ale asi by ma to začalo nudiť časom. 

Práca učiteľky je vlastne skoro to isté  ako 

v rozprávke, akurát tu chýba čarovný prútik, 

ktorým by sa dalo kadečo zmeniť, či 

vykúzliť :-D 

 

Aké ste mávali známky, keď ste vy boli 

žiačkou? 

Hm... žiačkou  na základnej škole? Tam som 

mala dobré známky, väčšinou jednotky, 

dvojky. Raz trojku z matematiky v 5. ročníku, 

a preto odvtedy radšej čítam knihy, ako 

počítam. Škola ma však vždy bavila, nikdy 

v nej nie je nuda. 

 

Akú triedu máte najradšej? Prečo? 

Obľúbenú triedu nemám,  skôr mám rada 

triedy, kde sú žiaci disciplinovaní,  

 

 

vedia počúvať, ale zároveň vedia aj hodinu 

spríjemniť dobrým vtipom, alebo nápadom 

 Hodnotím, či sa so žiakmi dá rozprávať, 

ako pracujú, alebo keď sa podarí  nejaká 

úloha, ktorú sme či už spoločne vytvorili, 

alebo som ju zadala ja.  

 

Ktorej triedy ste triedna učiteľka? Máte 

svoju triedu rada? 

Som triedna 

učiteľka 7.B., kde 

som triedna 

učiteľka už 4 roky. 

Je to dobrá trieda 

a je v nej plno 

talentov , na 

ktoré budem určite 

dlho spomínať. 

Hlavne na to, čo 

zažívame, keď sa 

nám niečo vydarí, 

ale aj nevydarí. 

Škola je predsa 

zábava. 

 

Ktoré predmety ste mávali najradšej v 

škole a ktoré nie? Prečo?  

Ja som mala rada viac-menej všetky 

predmety, som zvedavá, takže vždy sa nájde 

niečo, čo ma zaujme, skôr bol problém v tom, 

že som niektorým veciam nerozumela. 

Napríklad doteraz nechápem dejepis, ako je 

možné si zapamätať všetky tie mená, roky, 

kto odkiaľ pochádza a podobne. Doteraz sa 

mi to nejako zlieva všetko v jedno  

 

Na akú strednú školu ste chodili? Čo sa 

vám na nej páčilo? 

Chodila som na Strednú školu knihovníckych 

a informačných služieb. Škola to bola 

výborná, najmä učitelia a kolektív. Najviac sa 

mi páčilo, že som sa mohla naučiť strojopis 

a chodila som na celoslovenské súťaže 

v písaní na stroji. Ten ma bavil najviac.  

Ďakujem za rozhovor. 

Rozhovor pripravil Tomáš Vranovič, 7.A. 
Zdroj:facebook/dudovacizbecky 
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Basketbalový turnaj  s učiteľmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava prvý rad: František, Alex, Helena, Jakub, Tomáš, Samuel, Vlado 

Horný rad: p. učiteľ Marcinka, p. učiteľka Matejkinová, p. učiteľka Beňová,               

pani riaditeľka Hana Závodná, bývalý pán riaditeľ Polách, p. učiteľka Majkráková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj medzi chlapcami sa uskutočnil 2.4. 2014, ktorí získali 3. miesto a  turnaj medzi 

dievčatami 4.4.2014, tie získali 1. miesto. 

 

 

Gratulujeme! 
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Stranu pripravila: Redakčná rada. 
Zdroj: http://www.zsdudova.sk/ 

Náš pohľad na životné prostredie 

Aký význam má pre mňa životné 

prostredie? 

Životné prostredie je priestor, v ktorom 

všetky živé tvory a teda aj my, žijeme. 

Jeho ochrana by pre nás nemala byť 

ľahkovážna. Ide predsa o našu budúcnosť, 

budúcnosť ľudí.  

Človek využíval životné prostredie už 

odpradávna, no vtedy doňho nijako ničivo 

nezasahoval, lebo m poskytovalo všetky 

základné životné potreby (jedlo, voda, 

úkryt...) Tieto nároky na životné prostredie 

sa postupom času zvyšovali a stále sa 

zvyšujú. Dnes je človek pre životné 

prostredie „nočnou morou.“ Nielenže 

zmenšuje a ničí prostredie, ktoré nazývame 

prírodné, ale ho aj značným spôsobom 

znečisťuje. Veľmi veľa rôznych druhov 

zvierat už vymrelo a počty niektorých 

žijúcich sa stále znižujú. Dôvodom 

vymierania je okrem iného aj menenie 

prostredia pre život, čo má ako inak na 

svedomí človek. Činy človeka sa 

preukázali aj na globálnom otepľovaní, 

ozónových dierach, kyslých dažďoch a na 

iných nežiadúcich veciach. Našťastie si 

tieto veci niektorí ľudia stihli uvedomiť 

a robia niečo preto, aby zachránili, čo sa 

ešte dá. Boli založené aj rôzne organizácie, 

ako je Greenpeace, ktoré sa snažia čistiť 

a chrániť životné prostredie. 

 Okrem prírodného životného prostredia 

poznáme aj umelé, čo sú všetky mestá, 

dediny, budovy, cesty a všetko, čo vytvoril 

človek. Ďalej je to sociálno-spoločenské, 

ktoré tvoria ľudia a spoločnosť. Je teda 

nevyhnutné tieto zložky chrániť, aby aj 

naše deti mali, kde žiť a bývať. 

Vladimír Vachálek, 9.A. 

 

  Ja si osobne myslím, že životné 

prostredie hrá v našich životoch veľkú rolu, 

pretože ak by nebolo živočíchov a rastlín, 

alebo sa dá povedať fauny a flóry, tak by 

ľudstvo nemohlo existovať. Môj osobný 

názor je, že ak by vymreli zvieratá a všetky 

rastliny by uhynuli, ľudstvo ako také by 

nemohlo existovať. 

 Ľudstvo ako také by podľa mňa mohlo 

existovať po vymretí zvierat tak 

maximálne pár rokov. Ale ak vezmem 

v úvahu uhynutie rastlín, tak by ľudstvo 

mohlo existovať sotva pár minút bez 

kyslíka. Nechcem túto tému ešte viac 

rozpitvávať, pretože pomaly a iste 

odbočujem od danej témy. Teraz by som 

rád dal do pozornosti viac o ochrane 

živočíchov, pretože aj oni sú súčasťou 

životného prostredia. Napríklad pri 

Pripyati (Ukraina) žije druh koňa, ktorý 

potrebuje k životu určitú radiáciu, a preto 

je to oficiálne najohrozenejší druh na svete. 

Pytliaci ho chcú loviť pre výnimočnú srsť. 

Ja som napríklad vášnivý rybár a dosť ma 

zaráža, ba priam udivuje a veľmi ma to 

mrzí, keď vidím, ako máme naše vody 

zdevastované a akí sú ľudia bezohľadní. 

Ale asi najviac zo všetkého mi je ľúto, keď 

vidím ochranára, ako zahodí ohorok od 

cigarety na zem. A tá najhoršia vec je, keď 

nejaký „rybár“ chytí dvadsaťkilového 

kapra, ktorý je starý a podľa môjho názoru 

úctyhodný, tak toho zoberú domov a tam 

ho zjedia. Je to podľa mňa vrchol drzosti 

zobrať takúto úctyhodnú ryb domov a tam 

ju zjesť. Je mi z toho všetkého na nič. 

Podľa mňa je životné prostredie 

najdôležitejšie, pretože bez neho by sme 

neboli. Preto na rybách podporujem režim 

„chyť a pusť.“  

Alex Moravčík, 9.B. 

Pripravila: Redakčná rada 

http://www.zsdudova.sk/
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 Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria 

Súťaže a aktivity školy 

 

Chemická olympiáda a jej úspešní účastníci.  

Okresné kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo dňa 27.3. 2014. 

Už po jedenástykrát sa v našej škole konalo okresné kolo chemickej olympiády. Súťaže 

sa zúčastnilo 22 žiakov z  11  základných škôl a gymnázií. 

Našu školu reprezentovali žiaci z 9.B. -, Vanessa Polyáková, Sebastian Vánik,  

Karin Slamková. 

Všetci skončili ako úspešní  riešitelia Sebastián obsadil 6.miesto, Vaneska 7.miesto a 

najlepšie sa umiestnila Karin, získala 3.miesto a postupuje do krajského kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Vanessa, Sebastián a Karin z 9.B. Gratulujeme! 

 

         

Veronika, Mirka 9.A. a Nikola 

z 9.B. pripravili podmienky na 

súťaž pod vedením pani učiteľky 

RNDr. Zuzany Christophoryovej, 

ktorá vyučuje na našej škole 

chémiu. Veľká vďaka! 

 

 

 

 

Pripravila: Redakčná rada 

Fotozdroj: www.zsdudova.sk 
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Príbehy žiakov 

 

Zvieratká 

(NONSENS) 

 

Modrý zajac umýva riad, 

túto činnosť má nadovšetko rád. 

Červená myška, lieta nad oblakmi, 

mačičky učí lietať zázrakmi. 

Slon prelieza cez kľúčovú dierku, 

chce sa zas porozprávať s Vierkou. 

Krava fotí pamiatky,  

spomína si na sviatky. 

Ťava pláva v močarine, 

celým srdcom túži po víne. 

Nela Duniová, 5.A 

 

Superhrdina Janko 

(SCI-FI) 

Janko už od štyroch rokov pozeral 

seriály o superhrdinoch. Veľmi ho bavilo 

hrať sa na to, že dokáže lietať a pomáhať 

ostatným ľuďom. 

Jedného dňa išiel na záhradu a sadol si 

vedľa jazera, kde plávali rybičky. 

Omylom sa šmykol a spadol do vody. 

Zrazu sa zjavil v lese a mal oblečené 

modré tričko, žlté nohavice, plášť 

a čierne topánky. Uvedomil si, že sa 

zmenil na superhrdinu. 

Vyletel do výšky, kde bola veľká zima. 

Potom zbadal mesto. Boli tam zlodeji, 

ktorí vyzerali veľmi kruto, ale Janko bol 

silnejší. Porazil ich len o chlp. Ľudia mu 

ďakovali za záchranu. Pohostili ho 

dobrým jedlom. Keď sa vrátil, uvedomil 

si, že byť superhrdinom je ťažké. Naučil 

sa rôzne veci, čo mu určite v živote 

pomôžu. Jožko to mal ťažké kvôli tomu, 

že musel pomáhať aj v reálnom svete 

a dokonca aj vo svete nadprirodzenom.  

Keď Jožko dospel, tak všetky príhody 

porozprával svojim deťom a po dlhšom 

čase sa stali superhrdinovia aj z nich. 

 

Samuel Dömötör, 6.B 

 

OPIS PRACOVNÉHO POSTUPU 

 

Ako správne pripraviť vianočný 

stromček 

Mať pekný stromček znamená mať 

dokonalé Vianoce.  

Pre dokonalé Vianoce potrebujeme 

nejaké pomôcky: 

- vianočný stromček 

- farebnú reťaz so svetelnými 

žiarovkami 

- ozdobné gule, drevené figúrky 

- ozdobné stuhy. 

Na úvod potrebujeme vybrať z pivnice, 

skrine, vianočný stromček a následne 

skontrolovať, či sú časti stromčeku 

nepoškodené a všetky. Skontrolujeme aj 

ozdoby, či náhodou nie sú zlomené, 

prasknuté alebo poškriabané. Vyskúšať 

budeme musieť aj žiarovky na reťazi. 

V prípade, ak je nejaká žiarovka chybná, 

treba ju vymeniť.  

Na dostatočne veľkej ploche predsiene 

alebo izby rozložíme stromček. Všetky 

časti dobre upevníme, aby nám stromček 

nespadol. Rozprestrieme každú vetvičku 

individuálne, aby sme vytvarovali pekný 

stromček. Následne porozsvecujeme 

reťaz so svetielkami.  

K samotnému ozdobeniu figúrkami 

pristupujeme až po zvážení farebnej 

kombinácie. Následne pozavesujeme 

figúrky a všetky ostatné ozdoby 

doladíme do farebnej kombinácie. Takto 

vyzdobený stromček umiestnime na 

vopred určené miesto v izbe.  

Vždy pekne upravený stromček nám 

navodí vianočnú atmosféru, z ktorej sa 

tešíme počas celých vianočných 

sviatkov.  

 

Christián Ágh, 6.A 
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Zosadený lev 

(BÁJKA) 

 

Bol raz jeden lev, kráľ zvierat, ktorý mal honosný palác. Sám sa obohacoval vojnami, pretože 

každú vyhral. Bol veľmi chamtivý a stanovil vysoké dane. Lenže jedného dňa nepriateľský 

kmeň vynašiel novú zbraň. Bola to raketová hlavica. Jeden výstrel a levov palác ležal 

v troskách. Keď to zvieratká z levovho kráľovstva videli, okamžite sa pridali k nepriateľom 

a oslavovali. Levovu armádu rýchlo spolu zdolali. Leva zosadili z funkcie a zatvorili ho do 

žalára. Znížili sa dane a zvieratká už neboli trýznené. Vytvorili Kráľovské spoločenstvo 

zvierat – KSZ a nažívali si už navždy spokojne. 

Ponaučenie: Chamtivý človek nie je populárny, nemá kamarátov a táto vlastnosť sa 

nevypláca.  

 

Jozef Červenka 6.A 

 

Technická olympiáda a jej úspešní riešitelia 

Technická olympiáda sa uskutočnila 3.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. družstvo tvorili Aksamitová 

9.A. a Polyáková 9.B.  získali 

5. miesto 

2. družstvo – Filip Fošnár a 

Viktor Bílický z 9.A. získali 3. 

miesto 

3. skupina B – Turčániková zo 

7.B. získala 1. miesto v 

obvodnom kole a 3. miesto 

krajskom kole  
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Projekt - Moje čítanie 

Často počujeme, že žiaci málo čítajú, ale tento projekt určite presvedčí všetkých, 

že opak je pravdou. Prečítajte si pár odpovedí a dozviete sa, čo čítajú naši žiaci. 

 

Žiaci odpovedali na uvedené otázky. Tu sú ich názory a odporúčania na literatúru. 

Vyberáme z niekoľkých žiackych prác. 

 

Ktoré knihy som prečítal? Koľko minút denne čítam? Čo sa mi páči na čítaní? Prečo 

čítam? Ktorá kniha ma zaujala a prečo? Chcel by som zažiť nejaký príbeh 

z prečítaného diela? Kupuješ si knihy alebo požičiavaš? Chodíš do knižnice? Prečo áno 

alebo prečo nie? Aké témy kníh sa ti páčia? Kedy rád čítaš knihy? Ktoré knihy by si 

odporučil ostatným žiakom? 

 

Moje čítanie 

 
Ktoré časopisy alebo knihy rád čítam? 

Rád čítam časopis Fľak, pretože je tam veľa 

vtipov a krížoviek. Občas si prečítam 

noviny, ak ma zaujme nejaká mne blízka 

téma. Z kníh čítam najmä Klub záhad. Keď 

som bol menší, rád som čítal detské 

časopisy a taktiež veľa bájok, rozprávok 

alebo záhad. Moja obľúbená 

kniha v detstve bola Félix 

a Sofia o zajacovi, ktorý 

cestoval po svete. 

Koľko minút denne čítam? 

Nečítam úplne každý deň, ale 

keď mám veľa voľného času, 

tak čítam denne možno aj 3 až 

4 hodiny. Pokiaľ ma kniha 

veľmi zaujme, čítam ju o to 

rýchlejšie. Ale nerád čítam 

príliš rýchlo, 

lebo vtedy si 

z deja nič 

nezapamätám.  

 

Prečo rád 

čítam? 

Čítanie mám 

rád najmä 

preto, lebo si 

pri tom 

nekazím oči 

a napadajú mi 

pri tom veci, 

ktorými sa môžem zabaviť. Rozvíjam si 

predstavivosť a fantáziu. Čím viac čítam, 

tým si viac rozvíjam slovnú zásobu a potom 

viem vždy, čo mám povedať. 

 

Ktorá kniha ma zaujala a prečo? 

Zaujala ma najmä kniha Klub záhad, 

pretože mám rád knihy, v ktorých sa riešia 

nevysvetliteľné javy. Kniha má celkom 

napínavý dej. Zaujímavosťou knihy je tzv. 

Superlupa, ktorá odhalí šedo 

vyšrafované obrázky. 

Väčšinou sa za nimi skrýva 

prízrak alebo nejaké strašidlo. 

Medzi kapitolami sú otázky, 

na ktoré je potrebné 

odpovedať. Za každú správnu 

odpoveď dostanem potom 

body, ktoré na konci spočítam. 

Táto kniha ma rozhodne 

nenudí. 

Chcel by som zažiť nejaký 

príbeh z prečítanej knihy? 

Chcel by som zažiť príbeh 

‚‚Noc chodiacich múmií‘‘. Príbeh je o tom, 

ako do mesta doviezli výstavu múmií, ktoré 

sa potom prebudili a chodili po meste. 

Každého, koho uvideli, premenili na múmiu 

a spôsobili tak škodu po celom meste. 

Zostalo málo ľudí, ktorí sa nezmenili na 

múmiu. Chcel by som vedieť, aké to je, keď 

sa ma dotkne múmia. Ku koncu príbehu by 

som potom chcel zachrániť obyvateľov 

mesta.            

 

 

     Filip Hano, 9.B. 
Fotozdroj: internet 
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Kupujem si knihy alebo požičiavam a kde? 

 

Knihy si radšej kupujem ako požičiavam, 

pretože potom si ich môžem ponechať. Tie, 

ktoré sú len požičané, musím prečítať do 

určitého termínu a tiež sa mi nepáči, že sú 

väčšinou už opotrebované. Najčastejšie si 

ich kupujem v Panta Rhei alebo v nejakom 

menšom kníhkupectve. 

Chodím do knižnice? 

Do knižnice veľmi nechodím. Zvyknem do 

nej chodiť len vtedy, pokiaľ mám v škole 

povinné čítanie a knihu si teda na tú dobu 

požičiam. Radšej si knihy kupujem 

v kamenných kníhkupectvách. Mám rád 

vôňu čerstvo vytlačených kníh, ktoré si 

môžem pozrieť a kúpiť len v kníhkupectve. 

Aké témy ma zaujímajú? 

Najviac ma zaujímajú dobrodružné diela 

alebo knižky s napínavým dejom. Tiež rád 

čítam záhadné detektívky, ktoré nejde len 

tak ľahko rozlúsknuť. Mám rád, keď má 

príbeh aj vtipný podtón. Určite nerád čítam 

odborné či životopisné, pre mňa nezáživné 

články. 

 

 

Kedy rád čítam knihy? 
Knihy rád čítam, keď prídem uzimený 

z vonku. Taktiež v lete, keď nemám čo 

robiť a mám veľa času. Rád pri čítaní 

konzumujem nejaké jedlo alebo pijem 

obľúbený nápoj. Vytváram si takto pohodu. 

Najlepšie je čítať vtedy, keď nie je okolo 

hluk. Na čítanie musím mať veľa času, inak 

by som sa nestíhal sústrediť. 

Ktoré knihy alebo časopisy by som 

odporučil čítať ostatným a prečo? 

Ostatným by som odporučil čítať časopis 

Fľak. Časopis je plný vtipov, hádaniek, 

tajničiek či doplňovačiek. Keď má niekto 

smutnú náladu, hneď ako si prečíta tento 

časopis, nálada sa mu zmení k lepšiemu. 

Z kníh by som odporučil Klub záhad 

napríklad preto, lebo pomáha vtedy, keď 

niečo človek nevie nájsť. Taktiež rozširuje 

obzor, predstavivosť a núti človeka 

premýšľať o nezvyčajných veciach, 

napríklad  o duchoch a príšerách. 

 

Filip Hano, 9.B. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vachálek, 9.A. 
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Pripravila: Redakčná rada 
Zdroj: www.facebook/dudovacizbecky 

http://www.facebook/dudovacizbecky


15 

 

Performance – akčné umenie 

Termín „Performance Art“ sa začal používať v 60-tych rokoch 20.storočia v USA. Pôvodne 

bolo používané na pomenovanie akéhokoľvek živého predstavenia, vrátane poézie, hudby, 

filmu, atď. v spojení s vizuálnym umením. Predchodcovia Performance Art tu boli ešte pred 

rokom 1960. Živé predstavenia Dadaistov zahŕňali poéziu aj vizuálne umenie. 

Nemecký Bauhaus, založený v roku 1919, využíval divadelný workshop na hľadanie vzťahu 

medzi priestorom, zvukom a svetlom. Univerzita Black Mountain v USA zlučovala divadelné 

štúdie s vizuálnym umením, 20 rokov predtým ako sa začalo používať slovo Performance Art. 

Napriek tomu, že samotné pomenovanie ešte neexistovalo, Performance Art tu už bolo. 

 
Zdroj: www.wikipédia 

 

Žiaci 7. ročníka mali možnosť vyskúšať si toto umenie na vlastnej koži za sprievodu hudby, 

šuchotu papiera a vlastného tela vytvorili nezabudnuteľný zážitok z umenia. Prikladáme aj ich 

pocity a názory z vyučovacej hodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fotozdroj: www. Facebook.com/dudovacizbecky 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dadaistov&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://www.wikipédia/
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Rozhovor so žiakmi po akcii 

 

Čo ti pripomínal zvuk, šuchot papiera?  Opadané lístie v zime na hromadách pod stromami. 

(Sandra, 7.B.) Lístie. (Patrik, 7.B.) Zvuk áut, keď idú po mokrej ceste, keď fúka. (Miška, 

7.B.)Pripomínal mi vodu. (Adam, 7.A.) Trepot vtáčích krídel. (Nina, 7.A.) 

Čo všetko sa dalo z papiera vytvoriť? Bláznivé kúsky, vypchaté oblečenie, jednoducho 

všetko.Lietadlo, čiapka, loď, nebo-peklo. (Patrik,7.B.) Kvety, svaly, hrobku. (Karolína, 7.B.) 

Snehuliaka, anjela v snehu a hocijaké veci.  (Miška, 7.B.) Čiapka, brnenie, meč. 

(Dominik,7.B.) 

Čo sa ti páčilo na hre s papierom? Páčilo sa mi to, že to bol šialený nápad a niečo také by 

mi nikdy nenapadlo. Nepáčilo sa 

mi,že potom zostávali švrny na 

tvári od novín. (Sandra, 

7.B.)Nepáčilo sa mi, že furt 

niekoho švácali roztrhanými 

novinami. (Patrik, 7.B.)Všetko sa 

mi páčilo, až na to, že som bola 

čierna. (Karolína, 7.B.) Všetko sa 

mi páčilo, bola to zábava, až na 

upratovanie. (Alžbetka, 7.B.) 

Páčilo sa mi všetko, ale najviac 

ako sme sa ohadzovali a ako sme 

sa váľali v papieri. (Miška, 7.B.) 

Že sme sa dobre 

odreagovali.(Erik, 7.A.) Páčila sa 

mi hudba. (Adam, 7.A.) Páčilo sa 

mi všetko, mohli sme sa odreagovať.(Patrik, 7.A.) Ako sme Maťa zahrabávali do krabice, aj 

Juraja. (Tomáš, 7.A.)Nepáčilo sa mi to, bolo po tom veľa neporiadku. (Natália, 7.A.) 

Ktoré všetky zmysly si využíval pri hre s papierom? Hmat, sluch, zrak. Vytvárali sme 

rukami, počúvali sme šuchot, vnímali a obzerali papier. (Sandra, 7.B.) Čuch, sluch, 

hmat.(Patrik, 7.B.) 

Chcel by si ešte niekedy zopakovať takúto hodinu? Určite by som si to zopakovala, a preto, 

lebo by som chcela urobiť ďalšie bláznivé fotky. (Sandra, 7.B.)Áno, lebo to bola zábava. 

(Patrik, 7.B.)Áno, lebo to bola sranda. (Karolína, 7.B.) Nie, lebo to bolo moc detské. (Lukáš, 

7.B.) Chcela by som si ju zahrať, preto, lebo to bola zábavná akcia, bola to asi naj hodina zo 

všetkých. (Sandra M. 7.B.) Určite áno. Pretože bola úplná sranda a všetci sme sa zapojili. 

(Miška, 7.B.) Áno, je to zábava. (Dominik, 7.B.)Nie, nechcel by som a vylepšil by som to, že 

viac papierov.(Matej, 7.A.) Chcem, aby sa to zopakovalo, a aby bolo viac papiera. (Juraj, 

7.A.)Chcel by som si ju zopakovať. Netreba nič vylepšiť.(Patrik, 7.A.)Chcel by som a pridal 

by som k tomu, že by som vyrábal aj iné veci. (Tomáš, 7.A.) 

Prečo táto hra bola akčným umením? Robili sme to spontánne a nebolo to naplánované, 

bolo to nezvyčajné. (Sandra, 7.B.)Lebo sme sa hýbali pri tom.(Patrik, 7.B.)Lebo nám niečo 

napadlo, a to sme spravili. (Karolína, 7.B.) Lebo keď sme sa ohadzovali, a potom sa to krčilo 

a niečo z toho vzniklo. (Lukáš, 7.B.) Lebo to trvalo iba chvíľu a bolo to zachytené na videu, aj 

keď už presne tak nezopakovateľné. (Alžbetka, 7.B.)Pretože to nebolo všetko naplánované. 

Mohli sme hádzať papier hocikde. (Miška, 7.B.) Lebo to bolo akčné.(Dominik, 7.B.) Lebo 

sme sa pri tom umení pohybovali. (Erik, 7.A.) 

 

 
 

Pripravila: Rekačná rada 
Zdroj: https://www.facebook.com/dudovaciz.becky 

 

 

https://www.facebook.com/dudovaciz.becky
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Mobil prieskum na našej škole 

Mobily sú poslednú dobu súčasťou vybavenia hádam každého človeka a 

samozrejme aj žiaka. Hoci mobil nepatrí do školy, predsa ho má skoro každý. 

Poďme sa spoločne pozrieť ako to teda s mobilmi naozaj je v našej škole. 

Takto odpovedali niektorí naši žiaci a niektorí si želali ostať v anonymite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kedy si dostal po prvýkrát mobil? 

V roku 2007.(Filip, 9.B.) Keď som mal 8 

rokov. (anonym) Prvý mobil si 

nepamätám, kedy som dostala. (Sarah, 

9.B.) Prvý mobil som dostala v prvom 

ročníku. V roku 1998. Keď som mal 6 

rokov. V šiestich rokoch. (anonym) 

 

Ako často používaš mobil? 

Takmer každý deň.(Filip, 9.B.) Každý 

deň, aj večer. (anonym) Každú hodinu po 

10 minútach.  Každý deň používam 

mobil, celý deň. (Vanessa 9.B.) Celý deň. 

Keď telefonujem. Furt. (anonym) 

 

Na čo využívaš najviac mobil? 

Rádio, fotenie, hudba. (Filip, 9.B.) Na 

zisťovanie informácií. (anonym) Internet, 

telefonovanie, počúvanie hudby. 

Chatovanie, písanie sms. Facebook, 

internet, sms.  Facebook. Telefonovanie.  

Na telefonovanie a hranie. Kameru, 

youtube, app store. Na hranie, 

telefonovanie. 

 

Aké hry hrávaš  v mobile? 

Na mobile hry nehrávam, len na tablete. 

(Filip, 9.B.) Nehrávam hry.  Pou 

Žiadne nehrávam, mám Nokiu 3310.  

Fifa 14, Boss 2, Angry birds.  Pou, 

Zombille, Zombie road trip. (anonym) 

 

Akú mávaš najčastejšie výšku kreditu? 

Okolo 9 eur. 10 eur. Mám paušál. 30 eur.  

Za 10 eur. Nie, mám ho vybitý. Ja mám 

teraz 74 eur a prevolal som 62.33. 

Mávam 40 eur. (anonym) 

 

Koľko mobilov si už mal? 

4, 5, 6, približne 8, tri. Päť mobilov. 

(anonym) 

 

Prečo máš rád svoj mobil? 

Je užitočný pri komunikácii, využijem 

voľný čas.  (Filip, 9.B.) Dajú sa s ním 

zisťovať informácie. Je pekný a je v ňom 

všetko, čo potrebujem.  Je to môj život, 

moja prvá láska. Lebo je to 

zábava(anonym). Lebo sa dá na ňom 

hrať a telefonovať.  

 

Aké funkcie by si chcel, aby mal mobil 

navyše? 

Teplomer, internet zadarmo. Aby sa 

baterka nevybila, halogram  Keby mal 

* test    

Aký test, to sa dozviete v nasledujúcom 

čísle  

 

 

 

Pripravila: Redakčná rada. 
Fotozdroj: internet 
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Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2014 

Súťaž sa uskutočnila dňa 14.3.2014 

Víťazom blahoželáme, ale všetkým prajeme veľa úspechov do budúcich súťaží, pretože 

je vzácne, keď šíria našu krásnu reč prostredníctvom svojich vystúpení. 

Víťazi 2. kategórie: 

poézia: 

1. Melichárová D. – V.B 

2. Achs S. – IV.A 

3. Buranová D. – VI.B 

próza: 

1. Mocková V. – IV.A 

2. Bánoczský R. – V.B a Jánošová N. – IV.A  

3. Guspanová S. – IV.A  

Víťazi 3. kategórie 

poézia: 

1. Glasová A. – VIII.A 

2. Baranová N. – VIII.A 

3. Bieliková L. – VIII.B 

próza: 

1. Polyáková V. – IX.B 

2. Siomkinová D. – VIII.B 

3. Bobáková D. – VIII.A 
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Príbehy na pokračovanie 

Prinášame vám pokračovanie príbehov, zapojených do súťaže Petržalské 

súzvuky Ferka Urbánka. 

Nečakané rozuzlenie,  Filip Hano, 9.B. 

Pomyslel som si, že práve sa deň 

čoraz viac zamotáva. Hlavou mi stále 

poletovalo veľa otázok, ako napríklad: „Kto 

je ten človek?“, „Prečo hľadá pána 

Majerčáka?“, „Kam dnes ráno zmizli ľudia 

na ulici?“, „Čo myslel ten nesympatický 

chlap vyhrážkou, že ma čaká niečo zlé?“. 

Toto všetko mi vírilo hlavou a nevedel som 

prísť na odpoveď. Povedal som si, že keď sa 

vrátim z lekárne, obhliadnem okolie ulice 

a zistím, kam zmizli tí čudní ľudia.  

Pes už nedočkavo skákal okolo mňa, 

tešil sa, kedy si zase pobehá po tráve. Najprv 

som teda vyvenčil psa, potom sme sa vydali 

do mesta. Autobus sa už pomaly blížil 

k zastávke. Keď zastavil, nastúpili sme 

a dvere sa za nami ticho zatvorili. Označil 

som lístok pre seba aj pre psa. Autobus bol 

prázdnejší ako obvykle. Sedelo tu okrem mňa 

približne takých šesť ľudí a vodič. Vpredu 

sedela susedka „Sedláková“, s ktorou 

nemáme dobré vzťahy.  Je to 

preto, že sa vždy na niečo 

sťažuje, aj na to, čo nie je 

pravda. V skutočnosti sa 

susedka takto nevolá, ale ja ju 

tak prezývam kvôli tomu, že 

pôsobí na mňa ako sedláčka. 

Jej skutočné meno je 

Triederová.  

Nanešťastie ma 

zbadala a poprosila ma, nech 

si k nej prisadnem, pretože 

mala zase asi nejaký dôvod 

na kritiku. Ihneď spustila, že 

nech sa ten pes ku nej 

nepriblíži, lebo nechce dostať blchy. Ja som 

sa snažil susedku ignorovať, no mal som 

pocit, že každú chvíľu vybuchnem. Tentoraz 

som sa ovládol. Zavolala ma preto, že vraj 

včerajší vietor im taktiež rozbil okno 

a opýtala sa ma, či nepoznám v okolí 

nejakého opravára. Odpovedal som, že mama 

pozná nejakého Willsona, ale ja neviem, kde 

býva. Preto som jej poradil, nech sa spýta 

mamy. Zase mi odvrkla, že ju opýtanie sa 

niekoho iného len zdržuje. Bola protivná ako 

vždy.  

Našťastie už autobus prišiel na 

Modranskú ulicu. Rozlúčil som sa 

so Sedlákovou a s úľavou som vystúpil. 

Neveril som vlastným očiam. Mesto bolo 

úplne, ale úplne prázdne. Nemal som vôbec 

dobrý pocit z prechádzky po meste. Preto 

som si povedal, že rýchlo vybavím lekáreň 

a poponáhľam sa naspäť domov. Pred 

lekárňou bol na zemi pohodený list 

s obsahom: „Viem, že sem prídeš, ale už 

odtiaľto neodídeš.“ Bol som z tohto listu 

vydesený, ale pomyslel som si, že čo zlé sa 

mi môže stať v lekárni. Spýtal som sa, či si 

predavačky list nevšimli. Obidve pokrútili 

hlavou. Vypýtal som si lieky a odišiel. 

Vydýchol som si, že predsa sa mi nič nestalo. 

Ale vôbec mi nenapadlo, že sa mi môže 

niečo stať aj v centre mesta. 

Blížil som sa k zastávke a už 

som tušil, že sa niečo udeje. 

Zrazu sa ku mne blížili ľudia 

podobní tým, ktorých som 

videl o piatej ráno vonku. 

Začal som upadať do 

spánku...  

Po zdanlivo dlhom 

čase som sa zobudil. Ale kde 

som sa zobudil? Bola to 

veľmi nezvyčajná budova, 

skôr tzv. „čudo“ s bielymi 

pevnými stenami. Okolo 

boli ľudia viac podobní 

Marťanom a tancovali okolo mňa známy 

tanec Gangnam Style. Mal som zmiešané 

pocity. Marťania prestali zrazu tancovať, 

odrolovali nejaké plátno a pustili mi  filmový 

záznam. Boli na ňom presne tí ľudia, ktorí 

boli nadránom vonku. Postupne mi došlo, že 

v skutočnosti to boli nevydarené klony ľudí. 

Ale to, čo bolo na obraze potom, mi dočista 
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vyrazilo dych. Zistil som, že to „čudo“ je 

vlastne laboratórium z inej dimenzie. 

Marťania v skutočnosti lovili ľudí a potom 

ich naklonovali. Ale prečo to vlastne robili? 

Už mi došlo pár odpovedí na otázky, ktoré 

mi vírili hlavou: Tí ľudia,  vlastne ich klony, 

ktorí ráno zrazu zmizli, Marťania ich 

jednoducho vypli. Klony sa teda stratili.  

Ten muž, ktorý mi povedal, že sa 

stane niečo zlé, myslel tým to, čo sa mi stalo 

teraz. Skoro mi vypadli oči z jamiek, pretože 

na plátne sa objavil muž, ktorý hľadal pána 

Majerčáka. Marťania kujú plán uväzniť 

všetkých ľudí a potom ich naklonovať 

a klony budú robiť to, čo chce ich stvoriteľ. 

To znamená, že pán Majerčák o tomto pláne 

vedel, dokonca bol aj v laboratóriu, ale 

utiekol Marťanom a ten muž ho teraz hľadá.  

Ale kto 

je stvoriteľ 

klonov? Vŕtalo 

mi to v hlave. 

Zrazu sa plátno 

skrylo a za ním 

bol  neznámy 

muž. Veliteľ 

bol teda... ON! 

Zrazu začal 

rozprávať: 

„Vitaj 

obyvateľ, list si si asi prečítal,“ hrozivo 

pohrozil veliteľ. Spýtal som sa: „Čo chcete 

odo mňa?“ „Chceme len to, čo od každého – 

teda jeho telo! Muhahahahaha!!,“ začal sa 

diabolsky smiať. „Máte smolu, mňa nikdy 

nedostanete!,“ zvolal som a ihneď som 

hľadal nejaké dvere. Keď som ich našiel, 

utekal som k nim, boli však zapečatené. Bol 

som v koncoch, nevedel som, čom mám 

urobiť, aby som sa oslobodil a zachránil svet.  

Znenazdajky sa vo dverách zjavil pán 

Majerčák. Potešil som sa, ale následne som 

zosmutnel. Bol to jeho klon, dostali teda aj 

jeho! Chcel som využiť šancu, keď sa každý 

pohľad sústredil na Majerčáka a potom na 

veliteľa. Potajomky som podišiel ku dverám 

do miestnosti s nápisom: „ZBRANE“. Vošiel 

som a našiel som tu svetelné meče a nejaké 

neznáme nepozemské zbrane. Zobral som 

teda meče, otvoril dvere a zvolal som: „Mňa 

nedostanete, Marťania, nikdy!“ Veliteľ stlačil 

veľké červené  tlačidlo a z dverí sa vyrútili 

klony. Bolo ich neúrekom. Viac ako... ako... 

päťdesiat... sedemdesiat... sto!  

Bolo to čoraz desivejšie, no nestrácal 

som nádej. Snažil som sa ich pozabíjať 

mečmi, ale to sa mi vôbec nedarilo. Veliteľ 

zvolal: „Na neho!“ Zrazu som prehrával. 

Uvedomil som si, že nesmiem dopustiť, aby 

bol tento svet, môj život ovládaný klonmi! 

Nemal som už silu, ale postupne mi napadlo, 

že klon Majerčáka je stále v rohu a neútočí 

na mňa. „Možno sa mi poradí prebudiť 

v ňom zase človeka,“ pomyslel som si, „za 

pokus to stojí.“ S ťažkosťami som sa 

prepchal k Majerčákovi, ale nastal jeden 

problém. Jeden z klonov ma chytil za nohu 

a ťahal, nevedel som sa vyslobodiť. Mal som 

už len poslednú možnosť. Z celej sily som 

kričal: „Prosím, pán Majerčák, viem že ste 

tam, to vy ste 

odhalili toto strašné 

tajomstvo!“ 

Majerčák však 

nevnímal. 

Pokračoval som: 

„Verte mi, vy ste 

jediná nádej, ako 

zachrániť tento 

svet!“ Zrazu sa 

v ňom prebudilo 

niečo medzi 

človekom a klonom. Začal mi pomáhať. Cítil 

som nesmiernu silu a nadšenie: „Sme 

zachránení!“ Už zostával len veliteľ. Spolu 

s Majerčákom sme na neho útočili, dlho 

a s vypätím všetkých síl. Nakoniec sme 

dosiahli víťazstvo.  

Opäť som sa ocitol v meste, ktoré 

bolo na to, že je sobota, plné ľudí. Všetci 

ležali na zemi, nič si nepamätali. Hlavné však 

bolo, že sa mi podarilo zachrániť našu ulicu, 

naše mesto, celý svet! Vo všetkom tom 

rozruchu mi napadlo, že neviem, kde je 

vlastne môj pes Roko. V tom som sa zobudil 

v posteli. Bolo ráno, bol som zmätený, 

spotený a prestrašený. Keď som zbadal, že 

okno je na svojom mieste, došlo mi, že to 

všetko bol len jeden dlhý, neskutočný sen! 

Vyšiel som z postele a podišiel k oknu. 

Vonku bolo desať zvláštnych ľudí. Žeby to 

bol ďalší, tento raz skutočný príbeh 

o Marťanoch?... 

 
Fotozdroj:internet
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Nebezpečná detektívka 

 Sandra Garrapová, 7.B. 

Zrazu som na hlave pocítila ostrú bolesť. 

Zrak sa mi zastrel a na snehu som stratila 

rovnováhu. Spadla som tvárou do beloby ale 

okamžite som sa pozviechala a zodvihla som 

si batoh. Obzrela som sa a na zemi som 

uvidela postavu, ktorá do snehu spadla 

rovnako ako ja. Srdce sa mi zastavilo. Nie 

doslova ale cítila som ako mi vynechalo 

jeden úder. 
  

Postava sa zodvihla zo zeme a pozrela mi do 

očí. "Ahoj Maja!" povedal Hans. 

"Hmmm...."zmohla som sa iba na to a 

vyvaľovala som oči. Nikdy som si 

nepomyslela že Hans Wilson býva na našej 

ulici! Vychádzal totiž z jedného z domov na 

obzore, v diaľke. 

"Maja? Ty tu bývaš? Tak v tom 

prípade...Ahoj susedka." vyzeral tak 

prekvapene ako ja ale aj tak sa žiarivo 

usmial. Keď som uhla pohľadom zbadala 

som že sme sa zrazili pri lampe, kde stáli tí 

čierny muži. Zadumane som sa pozrela a 

rozmýšľala som prečo sa muži stretli rovno 

tu. Hans sa na lampu pozeral tiež takže určite 

sme vyzerali ako nejaká bláznivá dvojka 

uctievajúca pouličnú lampu. Odtrhla som od 

lampy zrak a zahľadela sa na Hansa. 

Začervenala som sa keď sa on pozrela na 

mňa a začala som cúvať. 

"Už musím ísť do školy...Vlastne musíš ísť aj 

ty ale ja sa naozaj ponáhľam. Ahoj." 

povedala som. 

Po škole som odišla do knižnice kde som 

čítala všetky detektívne knihy, ktoré sa mi 

dostali pod ruku. Zrazu sa za mnou objavil 

Hans. Prisadol si ku mne a prečítal si pár 

riadkov z knihy "Na stope". Spolu sme čítali 

a medzitým som sa naňho niekedy pozrela. 

"Tí dvaja chlapi mali určite vážny dôvod na 

to aby sa stretli v noci. Ale najzáhadnejšia je 

tá obálka." povedal Hans a pretrel si oči. 

"Áno bolo to mi..."zarazila som sa lebo som 

si uvedomila že to povedal Hans. On sa 

napoly usmieval a ja som sa zatvárila 

neveriacky. Priložil si prst k perám a znova 

sa usmial. Keď som išla domov počula som 

za sebou kroky. Keď som vošla na trávnik 

kroky stíchli akoby sa človek neodvážil 

vstúpiť ďalej. Obzrela som sa a zbadala 

Hansa. Kývla som rukou aby išiel ďalej. 

Vmojej izbe sme sa uvelebili na pohovke a ja 

som spýtavo nadvihla obočie. 

"Vieš že chodím z Jessicou ale nemám ju 

rád." začal a pri mene Jessica som vytrhla z 

látky na stolíku šípku a vrhla ju do steny. 

Tento pohyb som mala už dobre 

natrénovaný. "Ja sa z toho neviem vykrútiť 

takže, to teraz znášam. Ale jedno o mne 

Jessica nevie. Milujem knihy. A hlavne 

fantasy. Môže sa ti to zdať hlúpe ale ani 

nevieš ako veľmi som chcel tiež čítať keď 

som ťa videl ako to robíš cez prestávku. Keď 

som uvidel ako si ťa Jessica doberá, už som 

nemal chuť povedať jej to. A včera ako si tí 

dvaja chlapi vymenili obálku bolo nadmieru 

zaujímavé." Keď skončil tvárila  som sa 

neurčito ale v duchu som jasala že Hans 

ČÍTA KNIHY!! Pozrela som sa na hodinky a 

skočila som k oknu. Bolo presne osem, kedy 

som včera uvidela záhadných 

"čiernochodcov" 

Ulica bola prázdna  až na dvoch chlapov, 

ktorí sa k sebe od jedného konca ulice blížili. 

Ten, ktorý odovzdával obálku včera, bol dnes 

iný. Bol nízky a zavalitý. Nemal obálku iba 

prišiel k mužovi a skrčil ruky, akoby sa 

modlil. Muž naňho nebral ohľad, vytiahol 

nôž a bodol ho do srdca. Hans sa medzitým 

ku mne pridal. Utekala som na záchod, kde 

som sa povracala. Prišla som do izby a 

pozrela na Hansa. Už obom nám bolo jasná, 

že sme sa zaplietli do niečoho väčšieho. 

S Hansom som hľadala všetko možné. Staré 

noviny, knihy, internet a aj televízne noviny. 

Avšak prišli sme iba na pár poznatkov: 

najrozšírenejšie sú zločiny vydieranie a v 

tejto oblasti sú intenzívne pohyby mafie (s 

niečím takým sme nerátali ale aj to bola 

jedna variant). To je všetko a okrem iného sa 

z Hansom pozeráme každý deň, potajme z 

okna. Raz sme dokonca vyšli na ulicu a hrali 

sa na zamilovaný pár (nepoviem Vám kto tú 

tému navrhol, aj keď už asi viete), a chceli 

sme im akciu pokaziť. No ani jeden z mužov 

neprišiel. Na druhý deň tam avšak boli zasa. 

Keď som schádzala na raňajky pozdravila 

som mamu. Bol víkend takže hrozba školy 

bola zažehnaná. "Vyzeráš hrozne. Akoby ťa 

skolila nejaká chrípka!" povedala mama. 

Sklonila som hlavu, pretože to bola pravda. 

Od smrti, ktorú som videla na vlastné oči 



22 

 

som po večeroch vracala. Navečer som odišla 

do svojej izby pozorovať dvoch chlapov, čo 

mi už neprinášalo také potešenie, lebo smrť 

muža naľavo sa uskutočnila už skoro vždy. 

Tentokrát však prišiel iba jeden muž. Obzeral 

sa a potom obálku, čo držal položil na zem, 

vykopal rukou dieru a položil ju do nej. 

Zahrabal sa a potom odišiel. Okamžite som 

sa spamätala a začalo mi búchať srdce. Toto 

je moja a Hansova šanca.! Konečne sa 

môžeme dozvedieť čo je v tej obálke! 

Hans otvoril obálku a 

zahľadel sa na tisícky 

papierových dolárov. 

Bolo ich tam veľmi, 

veľmi, VEĽMI veľa. 

"Vráťme ju." povedal 

Hans, "nezdá sa mi to." 

odložil obálku na stôl v 

mojej izbe a požmolil si 

oči.  
"Hans!! Hans!!!" zašepkala som pretože som 

strážila pri okne. Prišlo čierne auto, z neho 

vystúpil muž pozrel sa na ruky akoby na 

hodinky  a naštartoval auto znova. Hans a ja 

sme utekali schodmi dole a potom sme sa 

skryli za záhony kvetov. 

"Maja, ideme ich sledovať?!" spýtal sa ma 

Hans. Prikývla som a keď auto odbočilo 

vošla som do garáže. Auto môjho otca 

muselo poslúžiť dobre, pretože nemalo ani 

jeden škrabanec. Zatiaľ. Dlho som Hansa 

prehovárala aby si sadol za volant. Keď sme 

opatrne sledovali auto došli sme do cieľa: 

opustená továreň. Všade sme nasledovali 

chlapov až sme zastali v malej zaprášenej 

chodbe, ktorá viedla do malej kancelárie. 

"Takže ten sprostý chren zakopal obálku?!? 

Dve?!? Najdite ich!!! Hneď!! CHCEM TIE 

DECKÁ OKAMŽITE TU!!!" kričal muž, 

zrejme do telefónu. "Vy neschopní 

imbecili!!" z kancelárie bolo počuť výstrel. 

Okamžite sa mi podlomili kolená a zastrel sa 

mi zrak. Hans ma 

podoprel.  
"Neboj všetko bude 

dobré. Pššt...." tíšil 

ma keď som začala 

plakať. Vzal ma do 

náručia a snažil sa 

ma viesť von. Keď 

som sa však potkla 

o kyblík šróbov všetko sa to zvrtlo. 

Kancelárie bolo počuť náhlivé kroky. Bež 

Hans! pomyslela som si, všetko je 

márne...Chcela som povedať ale hlas mi 

zlyhal. V momente sme boli na podlahe v 

kancelárii, pred nervóznym mužom. 

"Takže vy ste nás sledovali?! No popravde 

som čakal niečo lepšie...."povedal a pochabo 

mávol smerom ku mne. "Aj tak je o chvíľu 

po vás." keď dopovedal, pritisla som sa k 

Hansovi. Pohladkal ma po vlasoch. 

"Keď Vás to tak veľmi 

zaujíma....Muži nám odovzdávali 

peniaze lebo mali voči nám" 

zamyslene sa rozhliadol, "isté 

dlhy. A teraz keď už všetko viete 

je s vami amen" pri poslednom 

slove sa muž hrozivo usmial. Muž 

prešiel ku "gorilám" a zobral si od 

nich zbraň. Hans bol okamžite na 

nohách, vyskočil, jednu mu vrazil 

a aj so mnou vybehol von. Za nami sa 

ozývali kroky ale postupne stíchli keď som ja 

zrýchlila. Dostali sme sa do akéhosi bludiska 

z kamiónov, ktoré stálo za továrňou. "Hans 

sú za nami!" skríkla som. Skončili sme 

zaseknutí medzi troma kamiónmi, ako v 

slepej uličke. O chvíľu nás dobehli, preto 

sme nemali možnosť ujsť. "Ale no tak! 

Neutekajte veď aj tak viete že zomriete" 

povedal muž zo zbraňou v ruke takmer 

karhavým tónom, akoby poučoval dieťa o 

tom čo sa smie a čo nie.  Pritisli sme sa z 

Hansom ku sebe. Zahľadel sa mi do očí a 

ústa skrivil do bolestnej grimasy, keď ma v 

tom pobozkal. Srdce sa mi rozbúchalo akoby 

vedelo že to bude naposledy, akoby vedelo 

že už dlho tĺcť nebude. Zašepkala som mu 

jedinú vec: "Ľúbim ťa." Rozhodla som sa mu 

to oplatiť. Rozhodla som mu dať najavo že 

toto je láska. Rozhodla som sa preňho 

zomrieť. Rozhodla som sa dať mu aspoň 

krátky čas na útek. Sekundu predtým, ako 

zaznel výstrel som sa stočila pred 

Hansa a pocítila ostrú bolesť v 

žalúdku. V tej chvíli som vedela, 

čo to znamená bolesť. Nie bolesť 

z guľky ale z odlúčenia. Už ho 

nikdy neuvidím, preblesklo mi 

hlavou. A zrazu som uvidela 

svetlo. 
Fotozdroj: internet 
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Pravek – Bojnice – 25.3. 2014 

Fotozdroj: www.zsdudova.sk 

Tento rok sme sa zapojili do viacerých dejepisných súťaží. 

Jednu z nich vyhlásilo aj Múzeum praveku v Bojniciach. 

Mali sme zistiť, čo najviac informácií o neandertálcoch. 

Vážení čitatelia, 

naši žiaci zistili mnohé zaujímavé skutočnosti o neandertálcoch u nás i vo svete. Žiaci 

čerpali väčšinou informácií z inojazyčných webových stránok, zistili, aké choroby mali 

neandertálci, ako lovili, ako žili, ako svojich mŕtvych pochovávali. 

Ďalej sme sa mali "namaskovať" ako neandertálci. Pri "maskovaní" nám pomáhala 

pani Janošová, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. 

A tu je výsledok. Musíte uznať,  sú krásne  naše neandrtálky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Súťaže, ktorých sme sa zúčastnili  

Naši piataci v televízii 

 

Naši žiaci 5. ročníka sa 31.3.2014 zúčastnili natáčania 

zábavno – súťažnej relácie v RTVS. Nielenže sa 

zúčastnili, ale aj vyhrali nad súperom, ktorým boli 

žiaci zo ZŠ Stupava.  

Z natáčania si odniesli veľa nezabudnuteľných 

zážitkov a určite budú dlho na účasť v súťaži 

spomínať. 

Vysielanie relácie DAJ SI ČAS, bude vždy v sobotu 

na STV1 o 10,00 hod. 

 

Vysielanie, kde budú účinkovať naši žiaci bude v 

sobotu 7.6. 2014 o 10,00. 

Viac o súťaži DAJ SI ČAS 

Zábavno – súťažná edukatívna relácia pre staršie 

deti.  

 

Daj si čas je cyklus detských zábavno – súťažných relácií, ktoré sa budú od 5. apríla 2014 

vysielať vždy v sobotu dopoludnia na prvom programovom okruhu RTVS.  

Daj si čas zábavnou formou približuje divákom dejiny Slovenska a jeho obyvateľov.   

Moderátorom je Junior – Milan Zimnýkoval, inak vyštudovaný historik.  

Daj si čas  je relácia určená nielen starším žiakom, ale širokému okruhu divákov. Nejde 

o klasickú súťažnú – edukatívnu reláciu, ale o moderný projekt, ktorý aktuálnym, 

dynamickým vizuálnym jazykom, prostredníctvom zábavných súťaží ponúka divákom 

zaujímavé informácie o histórii Slovenska.  

S deťmi hovoríme ich jazykom a komunikujeme s vtipom a modernými vizuálnymi prvkami. 

Využívame potenciál  deťom tak vlastnej  počítačovej komunikácie a pri súťažných  hrách 

zasa dávame dôraz na detskú súťaživosť a prirodzenú radosť z pohybu.  
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Priblížiť divákom fakt, že história nás obklopuje, že náš každodenný život je zakorenený 

práve v našich dejinách, hoci si to často krát neuvedomujeme. Kto si bežne spomenie, že 

koleso, alebo móda vznikli v praveku 

a že betón vynašli Rimania? V každej 

časti sa snažíme divákom ukázať to, čo 

nás spája s našimi dejinami a na čo 

môžeme byť hrdí.  

Daj si čas nie je o skúšaní vedomostí, 

ale o zábave, prostredníctvom ktorej 

chceme  vzbudiť záujem o bohatú 

históriu Slovenska.  

Súťažný tím pozostáva zo štyroch 

súťažiacich a proti sebe nastupujú 

vždy dva tímy.  

Súťažia vždy dve školy z rôznych 

miest Slovenska. 

Súťaž má 5 súťažných kôl, počas 

ktorých súťažiaci riešia zadania 

súvisiace s témou relácie. Súťažné 

úlohy sa nikdy neopakujú, každá 

relácia je unikátna, pretože sa vždy 

venuje novej téme. 

 

NEJDE O SKÚŠANIE VEDOMOSTÍ, 

ALE O MOŽNOSŤ STRETNÚŤ SA 

S HISTÓRIOU V DNEŠNOM 

SVETE. 

 

 

 Pripravila: Redakčná rada 
Fotozdroj: www.zsdudova.sk 

Strašidelný sen - minipríbeh 

Občas, keď chodím spať, dejú sa čudné veci. Napríklad, že za mnou beží obrovská príšera, ale 

teraz to je iné, lebo spať som ešte nešiel Na večer si dávam vždycky mlieko, lebo mi chutí. 

Keď som si už ľahol do postele, tak som započul výkrik. Bežal som po schodoch dole, do 

maminej izby. Ale mama tam nebola a otec, ten bol v práci. Zrazu som dole uvidel dáky tieň. 

Dom bol zatvorený z vonku. Začal som bežať do kuchyne po nožík. Keď som zobral nožík, 

tak niečo zase vykríklo. Ale mama to nebola, lebo vlastne aj tá je v práci. Čiže som v celom 

dome sám. Som si v duchu hovoril, že škoda, že to nie je sen. Okno sa zrazu otvorilo a krik 

prestal . Na chvíľku som si sadol na gauč s nožíkom v ruke a čakal tajne na nepriateľa. Zrazu 

pol noc a začalo to byť horšie a horšie. Môj pes Fedor by mal byť vonku v búde, ale nie je. 

Nikto nikde. Mal som pocit, že ja som jediný na celom svete. Ale zrazu som započul zase 

výkrik a z kúta vyšla obrovská príšera. Takže to predsa bol sen. Keď som sa zobudil, som si 

uvedomil, že pes je v búde a rodičia asi spia dole. Ale zase som počul výkrik a teraz som si 

bol istý, že to nie je sen. Ale povedal som si, že to nič nie je a šiel som spať...lenže zrazu...  

 

Matej Koutný, 7.A. 
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Ideálna škola, školský poriadok a ideálny učiteľ   

Prinášame pokračovanie témy o škole, kde žiaci vyjadrujú svoje názory ako si predstavujú 

ideálnu školu, školský poriadok, či ideálneho učiteľa. Ďalšie názory prinesieme v budúcom 

čísle.                                                                                                                                              

Keď sa povie ideálny učiteľ, tak si každý predstaví niečo iné. Podľa mňa by mal byť pekný, 

milý, spravodlivý, spoločenský, múdry... No proste by mal mať všetky plusové vlastnoti, 

vtedy by bol dokonalý, ale keby bol stále dobrý, žiaci by to mohli zneužívať, pretože on by im 

odpustil 5-ťky, domáce úlohy... Takže na druhej strane musí mať aj „negatívne“ vlastnoti. 

Napr. nemal by byť zlý a ponižovať žiakov, ale istý rešpekt, autoritu si musí nejako 

vybudovať. Myslím tým, že by mal byť prísny a hlavne spravodlivý. Ale nie tak prísny, že 

keď príde do triedy, žiaci sa ho „boja.“ Takže ideálny učiteľ by mal vedieť odhadnúť plusovú 

a negatívnu hranicu. Chcem tým povedať, že učiteľ by nemal mať len plusové vlastnosti, ale 

niekedy musí využívať aj negatívne vlastnosti. Takže môj ideálny učiteľ by mal byť: 

normálny, milý, pekný, múdry, mal by mať rešpekt u žiakov, spravodlivý, trochu  prísny, 

úprimný, ale hlavne by nemal byť „sprostý“, ako vedomostne.             Karin Slamková,  9.B.  
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Nočný únos – komix  

          

  

 

 

 

Pripravila a nakreslila Sandra Garrapová, 7.B. 


