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Tvorivé okienko... 
 

Na hodine SJL v 5.A... 

Hráme divadlo, vlastný sce-

nár, vlastné kulisy... 

Scenár je textová predloha 
(teda libreto) pre vznik 
filmového, televízneho, 
rozhlasového príp. aj diva-
delného a komiksového 
diela, resp. len náčrt texto-
vej predlohy so scénickými 
poznámkami. 

Autor scenára sa nazýva 

scenárista, scenáristka. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Scen

%C3%A1r 

Viki Uríková -  Pán PIP a bambi (5.A) 

1.ČÍSLO  

OBČASNÍK  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Libreto


ÚVOD  

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, DUDOVA 2, BRATISLAVA, privítala 

ďalší nový školský rok - 2018/2019.  

 

Každý rok obohatí naše vedomosti, a preto nás aj tentoraz čakajú 
nejaké povinnosti. Testovanie 5 - sa uskutoční 21. novembra 2018. 

Žiaci budú testovaní z matematiky a vyučovacieho jazyka.  

Ale ani deviatakom nemôže byť nič ľahostajné! Čaká ich Tetovanie - 
9, nesmú zabudnúť na mesiac apríl... 

Všetkých však čaká aj veľa príjemných chvíľ a dní v roku 2018/19. 

Ako inak, dobré výsledky a umiestnenia na prvých miestach v 
súťažiach vždy potešia. Budú aj zaujímavé výlety a v neposlednom 

rade kopa nových zážitkov!  

Tešíme sa a veríme, že školský rok úspešne zvládneme!  
 
 

          Vyučovanie  

 

        Zvonček nám už zvoní,                        Na telesnej stále točím, 

        sme ako stádo koní,                              kým si vlasy nezamočím. 

        niečo nám tu voní,                                Keď rebriny uvidím, 

        Majko slzy roní!                                   športovcom hneď závidím. 

 

       Matika ma veľmi nudí,                         Nasleduje chémia, 

       Nina ma už nezobudí.                           zapojím aj génia. 

       Niekto ma možno súdi,                         Oxid, síra, kyselina, 

       ale ja mám mozog v hrudi.                   chémia je vždycky iná. 

 

      Druhú máme slovinu,                         Fyzika je hneď potom, 

      veru radšej mám ja slaninu.                ide nám do hláv veľkým potom. 

      Zas napíšem kravinu,                          Ale radšej pôjdem za Otom, 

      že má sloník slovinu.                          čo sedáva za plotom. 

 

                                   Biológia hovorí za všetko,  

                                   nie som žiaden vševedko.  

                                   Som ako to žriebätko,  

                                   čo nevie nájsť bábätko.  
 

 

                                                                          3                           Kristína  Ševčíková, 6.B 



VIDELI SME..  

 
 

ZOO Zlín  

 

          Všetci sme sa tešili, že uvidíme rôzne zvieratá a 

obrovskú prerobenú ZOO v Zlíne. Cesta mi ubehla rýchlo a už 

sme sa aj rozdeľovali do skupín po dvoch či po štyroch, aby 
sme mohli ísť každý po svojom.  

 

          Ja som bol v skupine so Samkom a ako prvé sme chceli 
vidieť raje a zúčastniť sa veľkej atrakcie - kŕmenia. Pri ich 

kŕmení sme tieto zaujímavé ryby hladkali a prezerali si ich 

zblízka. Vyzerali akoby mali krídla, na ktorých by boli vedeli 
odletieť, keby chceli. Ale boli to iba dlhé roztiahnuté plutvy, 

ktoré mali na dotyk úplne hladké.  

 
          Okrem rýb sme videli aj pandu červenú, slony a žirafy. Z 

vody sa podivne vynáralo zviera Hala-Bala. Nikdy som nič 

také nevidel! Pripomínalo to mroža a divé čiernobiele 
prasiatko.  

          Veľmi ma zaujalo prechádzanie v klokaňom výbehu. Bol 

to zvláštny, ale krásny pocit vidieť ich okolo seba. Keď sme sa 
vracali naspäť, bol som ešte raz pohladkať raje.  

 

          Bol to deň plný zážitkov, na ktorý nikdy nezabudnem!  
 

                                                                               Marek S., 6.B 
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     https://www.zamenej.sk/zlava/info/zajazd-zoo-zlin-zamok-lesna 

 

ZOO ZLÍN 
Počasie nám veľmi nevyšlo, pretože keď sme prišli do 

Zlína, trochu pršalo. Museli sme čakať v bufete. Keď 

prestalo, vošli sme do ZOO.  

Zvieratá boli pekne rozdelené do častí krajín, z ktorých 

pochádzajú. Prišlo mi to veľmi prehľadné. Páčili sa mi 

všetky zvieratá, no asi najviac zebry, žirafy, tučniaky a 

raje. Raje sa dali hladkať. Chodila som po ZOO s Leoni 

a spolu sme prešli celú Afriku. Boli sme aj v skleníku, v 

ktorom bolo veľmi horúco. Boli tam opice a papagáje. 

Bála som sa, aby mi neskočili do vlasov.  

V strede ZOO bol krásny zámok. Vo vnútri bola 

čokoládovňa a hneď vedľa ďalší bufet.  

Tento výlet sa mi veľmi páčila rada si ho v budúcnosti 

zopakujem.  

 

Natália M., 6.B                    5 



 

7.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské 

kolo Olympiády zo slovenského jazyka. V tento deň 

sa naša škola stala školou tvorivých a talentovaných 

žiakov z 8. a 9. ročníka. Žiaci súťažili v kategórii C. 

Vyučujúce SJL, ktoré tvorili porotu, sa tešili 

z prítomnosti a následne z úspechov všetkých 

zúčastnených. V okresnom kole nás 

reprezentovatovala žiačka 9.B triedy, Margarétka 

Lejová. 

      

 Celkové umiestnenie: 

1. Margarétka Lejová, 9.B 

2. Simona Synáková, 8.B 

3. Kristýna Břečková, 9.B a Ela Ulmanová, 8.A 

 

Žiakom, ktorí sa Olympiády zo slovenského jazyka 

zúčastnili, prajeme všetci veľa tvorivých síl 

a deviatakom aj úspechy na stredných školách, 

      Olympiáda zo slovenského  

             jazyka 2018 

Autorka článku:  

Mgr. Eva Petiková 



 

Okresné kolo OSJL sa konalo na ZŠ Budatínskej dňa 

28.novembra 2018. My sme sa našej žiačky a víťazky, Margarétky 

Lejovej z 9.B opýtali, ako to na okresnom kole prebieha:  

 

,,Na okresnom kole OSJL som bola prvýkrát. Nevedela som, čo ma 

čaká, ale keď som tam prišla, bolo to veľmi príjemné. Písomná 

časť prebehla bez problémov a potom sme mali prestávku. 

Najväčšie obavy som zrejme mala z ústnej časti. Ukázalo sa však, 

že som sa nemala čoho obávať. Mali sme veľmi dobré podmienky, 

mohli sme si pomáhať poznámkami, čo sme mali prichystané a 

takisto nám pripravili rečnícky pult. Prejav sme prednášali pred 

našimi pani učiteľkami a porotou, súťažiacimi, dokonca si nás 

prišla vypočuť aj pani riaditeľka. Myslím si, že to bolo veľmi 

inšpirujúce. I keď sme mali všetci rovnakú tému, každý príhovor 

bol iný. V tejto poslednej časti sa ukázalo, aké je podstatné vedieť 

dobre prednášať a aký je v tom obrovský rozdiel. Po ukončení nám 

ešte porotkyne dali dobré rady a typy do života, ktoré sa nám zídu. 

Po obede sme mali vyhodnotenie a potom sme išli naspäť do 

školy.“  

 

 

Samozrejme gratulujeme všetkým zúčastneným a hlavne 

Margarétke, ktorá našu školu úspešne reprezentovala a prajeme jej 

ešte mnoho podobných úspechov!  

        Okresné kolo OSJL  

        2018 

Autorka textu: M. Lejová, 9. B 



Každoročne naša škola organizuje školské kolo recitačnej súťaže v prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V tomto školskom roku žiaci, ktorí sa 
súťaže zúčastnili, recitovali dňa 29.1.2019. Porota v školskom kole, ktorú tvorili 
vyučujúce SJL, rozhodla nasledovne: 
 
 II. kategória—poézia                                        II. kategória—próza: 

 

1. miesto: Karolína Hrmelová –VI.A              1. miesto: Sofia Majerská –VI.B 

2. miesto: Samuel Hamšík – VI.B                      2. miesto: Táňa Welterová – VI.A 

3. miesto: Dominika Blažeková – V.B               3. miesto: Ivana Trnovská – V.A 

                 Samuel Čirka – V.A                                                                                                                                                                                                             

  

III. kategória - poézia:                                  III. kategória - próza 

                                                                             

2. miesto: Silvia Anderková – VII.A               1. Victoria Mocková – IX.A 

                                                                         2. miesto: Ema Mravcová – VII.A      

                                                                         3. miesto: Kamila Hašáková – VII.B                      

 HVIEZDOSLAVOV 

 KUBÍN 

  ŠKOLSKÝ ROK 2018/19 

 

Všetkým deťom veľmi pekne ďakujeme, že milujú slovenčinu a recitujú 

s radosťou.  

Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v obvodnom 

kole. 

Autorka článku: Mgr. Eva Petiková 
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Krvavé sonety 

vyšli v samostat-

nom knižnom vy-

daní v roku 1919 

a odvtedy boli 

preložené do via-

cerých cudzích 

jazykov. 

Mimoriadnu edí-

ciu tejto publi-

kácie dostala aj 

britská kráľov-

ná Alžbeta II.  

Kráľovná, podľa slo-

venského veľvysla-

nectva ocenila jej 

silné humánne po-

solstvo, ktoré je ak-

tuálne dodnes. 

Pavol Országh 

Hviezdoslav napísal 

cyklus 32 sonetov 

ako reakciu na prvé 

správy z prvej sveto-

vej vojny. 

 

V lyrickom diele vy-

jadril bolesť a rozhor-

čenie nad mravným 
úpadkom ľudstva, kto-

ré sa vrhá do vojno-

vých konfliktov a spô-

sobuje bolesť a utrpeni 

 

Mimoriadnu edíciu dostala aj 
britská kráľovná 

Pripomínajú storočnicu ČSR 

Knihu prezentoval Re-
hák spolu s prekladate-

ľom Sonetov Johnom 

Minahaneom v stredu 
o 18:00 miestneho ča-

su v priestoroch Brit-

skej knižnice za účasti 

významných predsta-
viteľov odbornej ko-

munity. Súčasťou pre-
zentácie bol aj umelec-

ký prednes úryvkov z 

diela v angličtine. 

Slovenské veľvysla-
nectvo v Londýne v 

spolupráci s partner-

skými inštitúciami or-

ganizuje sériu prezen-
tácií nového anglické-

ho prekladu Krvavých 

Sonetov, ktoré sú vr-
cholným dielom slo-

venského básnika Pav-

la Országha Hviezdo-

slava. 

 

https://kultura.sme.sk/c/20955729/v-

londyne-predstavili-anglicky-preklad-

krvavych-sonetov.htm 
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https://zlatyfond.sme.sk/dielo/112/Orszagh-Hviezdoslav_Krvave-sonety/1


EXURZIA DO PRAHY 
V dňoch 9.11 až 11.11  sme sa vydali v rámci krúžku cestujeme po pamiatkach na exkurziu a zažiť nádherný zážitok.  

Cestovali sme vlakom. Čo bolo veľmi dobré, keďže sme sa do Prahy dostali bez prestávok a zápchy. Došli sme včas a 

hneď sme sa ubytovali v hotely Aron, kde boli všetci veľmi milí. Hotel ma príjemne prekvapil, mali sme celkom veľkú, 

rožnú izbičku s nádherným výhľadom. Po vybalení sme začali prehliadku večerného Staromestského námestia s 

Orlojom, sochu sv. Vítu s nádherným parkom a Václavského námestia. Večerná prechádzka po námestí bola super no 

aj tak vyhralo hračkárstvo Hamleys pri námestí. Kde bola tá najlepšia atmosféra. Bolo to ako z rozprávky, pri vstupe 

sedel Mikuláš s ktorým sme sa odfotili a za odmenu že sme mu zaspievali koledu   nám dal lístky na kolotoč. Týmto 

nádherným darčekom sa skončil úžasný prvý deň. 

Keď som sa zobudila na druhý deň nevedela som sa dočkať raňajok, boli to tie najlepšie raňajky ale to asi preto lebo 

som bola hladná. Cez tento deň sme išli do Pražského  hradu ,kde sme sa veľa naučili o histórií hradu a o 

panovníkoch na tomto hrade. Hrad bol v goticko-barokovom štýle, ktorý sa mne veľmi páčil a takisto aj galéria v 

ňom. Veľmi zaujímavá bola aj najužšia ulička, ktorá bola riadená semaforom a taktiež aj Čertovka, Kampa a Karlov 

most, kde bolo veľa umelcov, ktorých veľmi obdivujem. Večer sme išli do múzeá voskových figurín, kde časť z 

múzea bola spravená ako rozprávka  so zaujímavými príbehmi a nádhernými figurínami ktorých sa niekedy nedalo 

rozpoznať od živých. 

Posledný deň nášho výletu zakončil veľmi dobre. Boli sme navštíviť Národný cintorín s krásnym kostolom, kde sme 

mali za úlohu nájsť rôzne slávne osobnosti. Veľmi sa mi páčila aj katedrála sv. Petra a Pavla a Vyšehrad s nádherným 

výhľadom na celé mesto. 

Môžeme byť radi, že máme také dobré učiteľky a krúžok. Toto bola naša exkurzia.   
Autorka textu: Zuzana Kucharíková, 7.B 

Zdroj foto: http://www.zsdudova.sk/sk/galeria?func=viewcategory&catid=785 

 



 

UDIALO SA...  

PEČIEME MEDOVNÍČKY  
 

Naším milým zvykom býva decembrové pečenie medovníčkov. 

Chodbami školy v predvianočnom období nádherne rozvoniavalo 

medové cesto a perníkové korenie. Zástupcovia školského parlamentu 

spolu s p. učiteľkou Vlachovou upiekli medovníčky, z ktorých pripravili 

vianočné balíčky pre ostatných žiakov.  

 

 

Foto: http://www.zsdudova.sk/sk/galeriafunc=viewcategory&catid=788  

Aj v šk.roku 2018/2019, vyrábali žiaci 5.-6. ročníka na hodinách 

environmentálnej výchovy vianočné vence a kytice. Výtvory zdobili 

stoly zborovne, kde všetci zamestnanci školy mali príležitosť 

ohodnotiť tie najlepšie práce. Vyhodnotenie súťaže nebolo 

jednoduché, nakoľko žiaci opäť vytvorili vyše 30 krásnych dekorácií.  

Zdroj: http://zsdudova.sk/data/ikebany.pdf 
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OKRESNÁ BASKETBALOVÁ SÚŤAŽ 
14. novembra 2018 sa konala okresná basketbalová súťaž a naše šikovné 
žiačky Michaela Sovová., Simona Wolfová., Lena Mečarová., Eliška 
Pospíšilová, Simona Manczalová. zo VI. A, Simona Synáková z VIII.B a Ema 
Mravcová zo VII. A skončili na krásnom 2. mieste a získali tak strieborný 
pohár. 
 
Foto: http://www.zsdudova.sk/sk/galeria?func=viewcategory&catid=786  
  

OKRESNÉ KOLO V TECHNICKEJ OLYMPIÁDE 
29. novembra sa uskutočnila Technická olympiáda.  
Išlo o 9. ročník Okresného kola Technickej olympiády. Z našej školy sa jej 
zúčastnili žiaci IX. ročníka: Jakub Vengrín a Samuel Achs v kategórii A a žiak 
VII. ročníka Oskar Hazlinger v kategórii B. Okrem písomného testu nesmela 
chýbať ani praktická časť. Žiaci A kategórie mali vyrobiť drevený klepáč a B 
kategória mala postaviť drevený domček. Naši žiaci získali 2. miesto. 
Gratulujeme.  
                                      
                                                                      12 
 





 

VĎAČNÝ VETRÍK 

               

             Jedna staručká a čarovná babička, bývala 

hlboko v horách. Mala útulnú dreveničku a v nej 

sušila liečivé bylinky, ktoré chodila zbierať preč 

z domčeka aj dlhší čas.  

             Raz, bolo to už na konci jesene, keď si 

vetrík len tak pofukoval, prišla pani zima a vetrík 

prechladol. Rozhodol sa, že navštívi babku – 

bylinkárku, ktorú rád sprevádzal počas zbierania 

byliniek. Babička pomoc neodmietla a vetrík 

vyliečila. Jedného dňa, práve v čase, keď babička 

odišla zbierať bylinky, veď bola na svojich 

potulkách, sa k chalúpke priblížili zbojníci. 

Rozhodli sa do domčeka vlámať stoj, čo stoj... 

            Ale toto všetko pozoroval vetrík, ktorý 

začal tak silno fúkať, že konáre okolitých stromov 

začali zbojníkov udierať kade – tade a tí radšej 

rýchlo ušli, lebo sa zľakli. Utekali, čo im nohy 

stačili. 

           Vetrík sa takto odvďačil babičke za jej 

pomoc. 

 

 

 

Ivanka Trnovská – 5.A 
                                       14 



 

 

                                         Vietor záchranca 

                 Kde bolo, tam bolo, žil jeden Vietor. Vietor sa rozhodol, že 

preletí ponad Tichý oceán.  

                 Keď bol v strede, uvidel zoskupenie plachetníc. Všetci na 

lodiach boli dehydrovaní a bez zásob. Vtedy sa Vietor rozhodol, že 

im pomôže a začal fúkať do plachiet. Zo začiatku to išlo ľahko, no 

potom sa vysilil a nevládal. No nevzdal sa. A tak všetkých dofúkal až 

na pobrežie a zároveň ich zachránil. Všetci mu boli veľmi vďační.      

                  A na znak vďaky, keď námorníci objavili nové súhvezdie, 

nazvali ho Veľký Vietor a Malý Vietor. 

 

Autor textu: Marek Smíkal – 5.A 

 

                                        Vietor ARTUR 
 

                Kde bolo, tam bolo, žil vietor ARTUR v petržalských lužných 
lesoch. Keďže nemal kamarátov, krátil si čas všelijakými 

huncútstvami.  
                Rád odfukoval kvetináče z petržalských balkónov, alebo 

šiltovky z hláv chodcov. Keď sa ale chystal odfúknuť plagát 
z billboardu, všimol si ho piatak Edo. Edo mu navrhol, že by svoje 

schopnosti mohol využiť užitočnejšie. ARTUR sa zamyslel a vtom mu 
napadlo, čo urobí... Rozbehol sa ulicami a začal naháňať smeti, ktoré 

boli pohodené na chodníkoch.  
                 O chvíľu mal kopu hotovú, a tak ju odvial na skládku za 

mestom. Odvtedy sú petržalské ulice čisté a ARTUR je nesmierne 
spokojný. 

 

Autor textu: Tomáš Sopčák -  5.A 
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Vietor farmárom             

  

Jedného dňa fúkal vietor. 

Vonku sa prechádza vietor, menom - Teodor. 

Ide si ide, vidí farmu, farmári majú veľkú karmu. 

Úroda nerastie, iba veľa buriny. 

Fúkne raz, druhýkrát, tretíkrát a na poli sú krásne 

kvetiny. 

  

Ide teda ďalej a na poli sú zas kravy. 

Vidí, že im zle trávi, tak ich prefúkne trochu 

a každá hneď dala aj mlieka trochu. 

V dedine nik neostal hladný, 

všetci sú veľmi spokojní. 

  

Autorka textu: Daniela Horníková – 5.A 
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ZIMNÝ ŽIVOT 
           Bolo raz jedno zimné kráľovstvo. Žila tam 

každá vločka. Jedného dňa sa stalo niečo strašné.  

             Prišiel zloduch, ktorý sa volal Horúčava. 

Horúčava vedela všetko zničiť. Vločky zobrali 

zbrane a snažili sa vyhnať Horúčavu von 

z kráľovstva. Vločky sa pripravovali na to, že sa 

odsťahujú. Nakoniec sa rozhodli, že kúsky zeme 

si rozdelia napoly. Odvtedy existuje Afrika, 

Severný a Južný pól. Už nebola doba ľadová 

a každý bol šťastný. 

              Po piatich rokoch, keď vločky neboli 

šťastné, dohodli sa s Horúčavou, že sa bude  

striedať jar, leto, jeseň a zima. Horúčava nechcela 

boj, tak to prijala. Odvtedy robí radosť Horúčava 

a aj vločky. Aby vedeli, kedy majú ísť vločky do 

Horúčavskej krajiny, tak stvorili Mesiac a Slnko. 

              Kde vládne Horúčava, tam sa ľudia 

kúpu, ale tam, kde vládnu vločky, tak tam sa 

guľujú a stavajú snehuliakov.  

Jakub Petrík - 5.A 
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V triede 5.A hráme divadlo v triede. 
Hodina literárnej výchovy je pre nás zážitkom, najmä ak 
si sami dokážeme napísať scenár divadelnej hry, ktorú 
nielen zahráme. Vyrobili sme si kulisy a aj kostýmy, veď 
sa na nás pozrite…(Zdroj foto, žiak 5.A -  Oskar Kollár) 
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