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Interview s pani riaditeľkou Mgr. Hanou Závodnou
Ako dlho pracujete v tejto škole?
V tejto škole pracujem od septembra 2002, teda 15 rokov.
Koľko rokov ste už riaditeľkou školy?
Riaditeľkou školy som od februára 2011, je to už šiesty rok, čo
sedím na riaditeľskej stoličke :).
Čím ste chceli byť v detstve?
V detstve som chcela byt veterinárkou, páčilo sa mi starať sa
o zvieratá.
Chodili ste rada do školy?
Keď spomínam na základnú školu, chodila som rada do školy, boli sme výborný kolektív,
doteraz sa s niektorými spolužiakmi stretávame.
Čo by ste ešte chceli dosiahnuť?
Vždy je dôležité dávať si ciele. Veľmi rada by som dosiahla, aby nám v škole opravili
hygienické zariadenia, ktoré sú v zlom stave aj pri triedach, aj pri telocvični.
Ako ste prijali, keď Vám oznámili, že ste pani riaditeľkou?
Na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa nás bolo, ak si dobre pamätám, 6 záujemcov.
Úprimne? Po vyhlásení výsledkov som bola prekvapená.
Boli pre Vás začiatky ťažké?
Začiatky boli veľmi ťažké, celé dni som trávila v škole, prácu som si nosila i domov a stále
to nestačilo.
Ako vyzerala škola predtým a ako sa zmenila?
Škola sa mení a za 40 rokov sa veru riadne zmenila. V mnohých kútoch zostarla, ale v
mnohých je modernou a krásnou školou, ktorá sa páči aj návštevám našej školy.
Ako to vnímate, že je už 40. výročie školy?
Naša škola je najstaršou školou Petržalke. Aj napriek tomu je to pekná škola, udržiavame
ju v dobrej kondícii. Len mi je ľúto, že sú tu medzi žiakmi aj takí, ktorí ničia majetok školy,
nemajú v úcte každodennú starostlivosť našich žiakov a zamestnancov o školu. Všetci sa
snažíme vytvoriť čo najlepšie prostredie pre vzdelávanie a niektorí si to, bohužiaľ,
nevážia.
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Čo by ste zaželali škole k jej 40. výročiu?
Našej škole prajem najmä spokojných nielen žiakov a rodičov, ale aj zamestnancov.
Prajem jej ešte veľa tvorivých rokov, úspešných žiakov, ktorí budú radi spomínať na roky
strávené v laviciach tejto školy.
Ďakujeme za rozhovor.

Interview s pánom učiteľom Ľubošom Pallerom


Koľko rokov pracujete v tejto škole?

Devätnásť rokov.


Aké zmeny prebehli v škole?

Zmeny môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
Technické (stavebné) zmeny - vymenili sa okná, urobil sa rozvod elektriny, vymaľovala sa
škola.
Organizačné zmeny - zažil som dvoch riaditeľov a terajšiu pani riaditeľku.


Ako to vnímate, že je už štyridsiate výročie našej školy?

Na jednej strane ma teší, že sme vydržali tak dlho, lebo mnohé iné petržalské školy zanikli.
Na druhej strane si uvedomujem, aký som starý.


Nastali nejaké zmeny v učení žiakov?

Vždy sú v nejakej triede dobrí, slabí a veľmi slabí žiaci. Nedá sa povedať, že by boli lepšie
alebo horšie triedy.


Akých významnejších žiakov si pamätáte?

Pamätám si Beňuša s jeho sestrou, Dobákovú, ktorá je hovorkyňa jedného z centrálnych
štátnych úradov, Martina Lamperta - reprezentuje Slovensko v petangu.


Na ktorú exkurziu so žiakmi radi spomínate?

Nemám nejakú top exkurziu, všetky, počas ktorých bolo dobré počasie a dobrá nálada, boli
dobré.


Čo vás zaujíma na dejepise?

Dejepis je vlastne detektívka a zaujíma ma rozlúštenie záhad a ich správne prezentovanie.


Čo by ste zaželali škole k jej štyridsiatemu výročiu?

Aby ešte prežila minimálne ďalších štyridsať rokov.
Ďakujeme za rozhovor.
Žiačky VII. B: Nina Čirková, Margaréta Lejová, Michaela Töröková
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Poznávame Starú Bratislavu
Dňa 24. 1. 2017 sme sa s pánom učiteľom Pallerom vydali spoznávať bratislavské
Staré Mesto. Začali sme pred Prezidentským palácom. Od Prezidentského paláca sme sa
presunuli cez podchod a okolo zvláštnej poštovej schránky k miestu, kde upaľovali ešte aj v
novoveku ľudí za bosoráctvo. Potom sme
išli cez Michalskú bránu, za ktorou je
replika dela. Následne sme cez malú a
krivolakú

uličku

prišli

ku

kostolu

františkánov. Tu už na nás čakala pani
kostolníčka, ktorá nás pustila do kostola.
Pán učiteľ nám v stručnosti porozprával o
jeho histórii. Najväčší záujem vzbudil
svätý Reparatus. Po prehliadke lode sme sa dostali do bočnej kaplnky, kde sme videli
originálne sochy. Cítili sme sa ako v galérii.
Ďalej sme sa presunuli na Hlavné námestie, kde na nás zhora pozerali trochu
strašidelné postavy. Pred Starou radnicou nám pán učiteľ porozprával o viacerých
významných udalostiach zo života nášho mesta. Medzi inými spomenul aj veľkú povodeň z
roku 1850, keď Dunaj zaplavil aj Hlavné námestie. Na pamiatku tejto povodne je na Starej
radnici naznačená čiara, ktorá ukazuje, pokiaľ
až siahala voda. Z Hlavného námestia sme
doputovali až k palácu na dunajskom nábreží,
ktorý dnes slúži ako hlavná expozičná
budova, pretože samotná Slovenská národná
galéria

sa

opravuje.

Ďalej

nasledovala

prehliadka expozícií sôch a obrazov. O
niektorých

nám

pán

učiteľ

aj

čo-to

porozprával. Bolo ich však veľmi, veľmi veľa.
Z galérie sme ešte išli do obchodného reťazca s rýchlym občerstvením a presunom do
školy sme túto zaujímavú exkurziu ukončili.
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Exkurzia do mesta Bratislavy
V piatok 21. 4. 2017 sme sa vydali s pánom učiteľom Pallerom na dejepisnú exkurziu
do mesta Bratislavy. Ráno sme sa všetci stretli spolu s niektorými žiakmi 7.A v „našej“ 7.B
triede. Odtiaľ sme išli na autobusovú zastávku a nastúpili na autobus číslo 83 do Starého
mesta.
Našou prvou zastávkou bol kapucínsky kláštor, na ktorom sme si všimli slnečné
hodiny. Na väčšine zastávok niekto zo žiakov odprezentoval svoj projekt k miestu, na
ktorom sme sa práve zastavili. Pán učiteľ ešte doplnil niekoľko zaujímavostí a niektoré aj
ukázal. Napríklad bývalé židovské kúpele, od ktorých sme smerovali ku kostolu a kláštoru
klarisiek. Teraz však kostol a kláštor slúži len ako koncertná sieň. Na tejto stavbe sme si
všimli aj viditeľné podporné stĺpy, o ktorých sme sa učili na dejepise. Následne sme išli
okolo kaplnky svätej Kataríny cez Michalskú bránu ku kostolu trinitárov. Potom sme prišli k
historickej budove SND. Tam sme sa stretli so študentmi histórie. Tak sme všetci išli ku
kostolu a kláštoru františkánov. Táto zastávka bola veľmi zaujímavá, pretože sme navštívili
aj podzemie, kde sa človek len tak nedostane. Keď sme vyšli z kostola a kláštora, ktorý je
postavený v štýle od ranej gotiky po sloh devätnásteho storočia, zbadali sme oproti
Mirbachov palác. Mirbachov palác alebo aj Galéria mesta Bratislavy je postavený v
rokokovom štýle. Od Starej radnice sme sa dostali ku kostolu kalvínov. Potom sme prišli k
historickej budove Národnej rady. Tam sme sa prešli aj po schodisku, po ktorom prechádzali
aj mnohé významné návštevy. Sedeli sme dokonca aj v reprezentačných miestnostiach či v
salóniku. No a samozrejme nám pán učiteľ doprial aj obed. Zastavili sme sa v McDonalde, do
ktorého sa mnohí tešili. Následne sme sa vrátili autobusom do školy a tým sa naša exkurzia
skončila. Z tohto dňa máme veľa pekných zážitkov, za ktoré pánovi učiteľovi Pallerovi
ďakujeme.
Michaela Töröková VII. B

6

Horľavá a voňavá chémia
V piatok 17. marca 2017 skupinka deviatakov navštívila SOŠ chemickú vo Vlčom
Hrdle. Okrem toho, že sme si mohli prezrieť vnútorné priestory školy, sme sa hlavne tešili na
laboratórne cvičenie s názvom Horľavá a voňavá chémia. Názov bol skutočne výstižný, bolo
čo ovoniavať a aj oheň sa tam vyskytol . Pripravili sme metán, ktorý sme aj dokázali, ďalej
voňavé estery a „zoznámili“ sme sa aj s karbidom vápenatým a tým, čo dokáže za určitých
okolností – pripravili sme acetylén. A na záver cvičenia sme sa presvedčili o skutočne veľkej
výhrevnosti butánu...
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Vynášanie Moreny a Ďasa
Dňa 16. 3. 2017 sme sa zúčastnili vynášania
Moreny a Ďasa, ktoré organizoval pán učiteľ Paller.
Najskôr sme pred školou vytvorili rad a vyrazili sme
na cestu. Prví boli deviataci, ktorí niesli Morenu i
Ďasa a nápis našej školy. Pred samotným upálením
sme sa zastavili na niekoľkých miestach.
Najprv sme išli okolo dostihovej dráhy a
prišli sme ku kaplnke v petržalskom lesíku. Tam
sme sa všetci spolu prvýkrát odfotili. Ďalej sme
pokračovali cez lesík na Námestie hraničiarov. Pri
každej zástavke nám pán učiteľ niečo zaujímavé
porozprával. Z námestia sme sa dostali pred budovu
polície. Práve tam sme si urobili druhú spoločnú fotografiu. Potom sme prešli cez
„pontónový most“ na Vlastenecké námestie. Vstúpili sme do Pedagogickej knižnice. Tam
sme si oddýchli, najmä nosiči veľkej ťažkej Moreny a Ďasa. Odtiaľ sme sa vydali okolo
Chorvátskeho ramena. Pri modernom katolíckom kostole sme si urobili poslednú spoločnú
fotografiu. Potom sme išli okolo budovy Technopolu k fontáne. Tu sa k nám pridali žiaci z
prvého stupňa. Chvíľu sme mali prestávku a potom sme sa vybrali k mostu, kde sme mali
upáliť Morenu. Žiaci z prvého stupňa tam zaspievali niekoľko ľudových piesní, ktoré si
nacvičili presne na túto príležitosť. Pán učiteľ nám porozprával niečo o upálení Moreny.
Napríklad, že to bol zvyk z minulosti. Morena symbolizovala zimu a ak ľudia chceli, aby
prišla jar, museli ju utopiť alebo
upáliť. No a presne to sme
urobili aj my. Morenu sme
zapálili a spustili na vodu.
Následne sme vytiahli
zvyšky Moreny a vyhodili ich
do

kontajnera,

aby

sme

neznečistili životné prostredie.
Pán učiteľ nám dal hrable, aby sme vyčistili okolie. Po privítaní jari sme sa vrátili do školy a
na zážitky z tohto dňa radi spomíname.
Michaela Töröková VII. B
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Dňa 25. marca 2017 otvorila Základná škola Dudova 2 v Bratislave svoje dvere pre
všetkých, ktorí mali záujem zistiť, ako to v škole vyzerá vtedy, keď sa práve nevyučuje. Pre
návštevníkov boli pripravené rôzne zábavné aktivity v triedach, v telocvični, v záhradke,
v počítačových učebniach.
Pozrite si fotoreportáž z tohto dňa:
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Dnes, keď sa zdá, že človek všetko dokáže a všetko môže, sa piataci zamýšľali nad tým, kto
je silnejší. Človek alebo príroda? Tu sú ich názory:
Kto je silnejší? Človek alebo príroda?
Príroda je silnejšia. Keby nebola príroda, nežili by sme. Keby človek ubližoval prírode,
vrátilo by sa mu to. Napríklad, keby človek vyrúbal stromy, tak by nemohol dýchať. Alebo
keby vyhubil všetku zver, tak by nemal čo jesť. Keby vybuchla sopka, človek sa môže
presťahovať, ale tam môže zase prísť tornádo a tak ďalej. Keby človek zničil Zem atómovou
bombou, áno, príroda by bola voči nej bezbranná, ale o 1000 rokov bude zasa rásť.
Martina Šteffeková V. B

Príroda je veľmi pekná a iba vďaka nej žijeme. Poskytuje nám vodu, svetlo, jedlo, teplo, …
ale hlavne vzduch. V dnešnej dobe ju človek, bohužiaľ, ničí, no na prírodu nemá. A je
dôležité, aby to všetci ľudia pochopili a chránili si ju.
Daniela Novotová V. A
Podľa mňa je silný aj človek, aj príroda. Myslím si to preto, lebo človek dokáže ničiť prírodu,
ale bez prírody nie je možný život. Takže asi silnejšia je príroda. Príroda nám napríklad dáva
kyslík. Do prírody patria aj zvieratá a rastliny. Bez prírody by sme nemohli jesť ani piť, takže
by sme umreli. Aby sme si uctili prírodu a Zem, máme Deň Zeme, kedy zbierame odpadky a
robíme veci prospešné pre prírodu. Máme aj ochranárov, ktorí chránia Zem aj prírodu,
napríklad chránia rastliny a stromy. A to je podľa mňa super. Ale aj človek je dôležitý, lebo
napríklad sadí nové stromy a ochraňuje prírodu.
Adelka Vajglova V. B
V staroveku bola silnejšia príroda.
Človek sa musel prispôsobovať podmienkam.
Neskôr vynašli aj iné prostriedky a my sa už väčšinou nemusíme prispôsobovať.
Príroda poskytovala, poskytuje a bude poskytovať kyslík.
Je nevyhnutná pre život, lebo aj dnes nám poskytuje obživu.
V dnešnej dobe sa veľa vecí pestuje umelo, ale tie z prírody chutia najlepšie.
Ella Rabatinová V. B
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Príroda je všade okolo nás. Prírodu tvoria ľudia, zvieratá, Slnko, Mesiac...
Prírodu by sme nemali ničiť, ale starať sa o ňu. Voľakedy sa človek živil len lovením a
zberaním plodov. V dnešnej dobe ľudia často nepekne zasahujú do prírody. Rúbu zdravé
stromy, tam potom stavajú domy, parkoviská, zabíjajú zvieratá. Avšak príroda ako keby nám
to vracala rôznymi katastrofami, ako sú zemetrasenia alebo ničivé vlny.
Preto som presvedčená, že príroda je oveľa silnejšia ako človek a mali by sme sa k nej
správať s úctou.
Alexandra Sekotová V. A
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V našej škole sa okrem vyučovania stále niečo deje. Svedčia o tom mnohé akcie, exkurzie a
súťaže. A môžete sa presvedčiť, že v niektorých súťažiach sa nám darí na celoslovenskej
úrovni. Tu sú niektoré z našich úspechov:

Technická olympiáda
Dňa 2. februára 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola technickej olympiády.
Chlapci súťažili v 2 kategóriách. V kategórii B (súťaž jednotlivcov) nás reprezentoval Jakub
Vengrín, žiak VII. A triedy a v kategórii A (súťaž dvojíc) nás reprezentovali žiaci Timotej
Fojtík z IX. A a Róbert Tóth z VIII. A triedy. Chlapci absolvovali vedomostný test a
praktickú časť, kde vyrábali komisiou určené výrobky. V oboch kategóriách získali
fantastické prvé miesta. Žiaci súťažiaci v kategórii A postupujú do celoštátneho kola. Okrem
diplomov získali hodnotné vecné ceny – roboty. Našim šikovným žiakom srdečne
blahoželáme a držíme im palce v celoštátnom kole.

Dňa 4. - 5. mája 2017 sa naši žiaci Timotej Fojtík z IX. A a Róbert Tóth z VIII. A zúčastnili
celoštátneho kola technickej olympiády v Košiciach, kde obsadili veľmi pekné 6. miesto.
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Chemická olympiáda
Dňa 22. marca 2017 sa uskutočnilo
obvodné kolo chemickej olympiády kategórie D.
Súťaž sa konala na ZŠ Turnianska a našu školu
reprezentoval ôsmak Andrej Meszároš z VIII. B
triedy. Celkovo súťažilo 21 žiakov z ôsmich
petržalských škôl. Medzi nimi sa nachádzali
základné školy, osemročné gymnáziá a lýceum,
cirkevná škola a súkromné gymnázium. Andrej
sa v tejto konkurencii umiestnil na peknom deviatom mieste a stal sa úspešným riešiteľom.

Matematická olympiáda
Výsledky obvodného kola matematickej olympiády v kategórii šiestakov, siedmakov
a ôsmakov:
V kategórii Z6 (šiestaci) sa Jakub Práznovský zo VI. A stal úspešným riešiteľom
obvodného kola MO (matematickej olympiády) a získal 5. miesto s počtom bodov 12. V tejto
kategórii celkovo súťažilo 32 žiakov z 15 základných škôl v Petržalke.
V kategórii Z7 (siedmaci) sme úspešných riešiteľov nemali, ale aj tak ďakujeme zúčastneným
žiakom za reprezentáciu školy a povzbudzujeme ich k účasti aj na ďalších súťažiach.
V kategórii Z8 (ôsmaci) sa Simon Šinka (VIII. B) umiestnil na 1. mieste s počtom bodov 12
a Nina Uharčeková (VIII. B) na 3. mieste s počtom bodov 10. V tejto kategórii celkovo
súťažilo 19 žiakov z 12 škôl v Petržalke.

Novodobo so Shakespearom
Dňa 20. 4. 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo anglickej súťaže Novodobo so
Shakespearom. Všetci sme sa na túto súťaž tešili a väčšina z nás sa aj veľmi dobre pripravila,
čo bolo aj vidieť. Myslím, že väčšina súťažiacich nemala ani trému, lebo pani učiteľky boli
milé a vládla tam príjemná atmosféra. Začínali sme 1. kategóriou - poéziou. V poézii nebolo
veľa súťažiacich. Najviac súťažiacich súťažilo v próze. Tam bola veľká konkurencia.
Najzaujímavejší bol spev. Potom išla 2. kategória. V tejto kategórii súťažila jedna žiačka,
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ktorá mala báseň. Myslím, že po skončení súťaže niektorí aj tušili, ktorí súťažiaci budú
víťazmi. Víťazov súťaže sme sa dozvedeli až na ďalší deň. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2.
mieste nás budú reprezentovať aj v obvodnom kole. Sú to:
1. kategória
Poézia:

Próza:

Spev:

1. Silvia Budová

1. Samuel Patrik Onufer

1. Victoria

2. Anna Kušníriková

2. Nela Jánošová

3. Margaréta Lejová

3. Peter Ďurčo

Mocková

a Kvetka Hašáková
2. Rebeka Barátová
3. Ivan Zeman

2. kategória
Poézia:
1. Nela Duniová
Margaréta Lejová VII. B
Dňa 27. 4. 2017 pokračovala súťaž Novodobo so Shakespearom v prednese poézie,
prózy a v speve v anglickom jazyku. V obvodnom kole na Základnej škole Tupolevova sa
stretlo 34 talentovaných žiakov z 10 petržalských škôl. Našu školu v tejto súťaži
reprezentovali Anna Magdaléna Kušníriková a Rebeka Barátová z V. A, Samuel Patrik
Onufer zo VII. B, Nela Jánošová, Kvetoslava Hašáková a Victoria Mocková zo VII. A.
Nela Jánošová sa umiestnila v kategórii 1B – próza na skvelom 3. mieste.
Samuel Patrik Onufer VII. B
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Slávik Slovenska
Dňa 3. 5. 2017 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017. Na začiatku
sme sa s pani učiteľkou rozospievali, aby sa nám dobre spievalo a hneď po hlasovej
rozcvičke začala súťaž prvej kategórie – žiakov 1. – 3. ročníka. Odzneli napríklad tieto
piesne: Červené jabĺčko, Červený kacheľ, Čie sú to húsky a mnohé ďalšie. Pani učiteľky
v porote mali čo robiť, keď vyberali prvé tri miesta. To však ešte netušili, čo ich čaká
v druhej kategórii (4. – 6. ročník). V druhej kategórii bolo naozaj silné zastúpenie slávikov
a každý chcel vyhrať. Posledná kategória (7. – 9. ročník) bola rýchla, pretože v nej súťažili
len tri žiačky. Po odspievaných pesničkách nastal čas na poradu poroty a určenie víťazov.
Kým sa pani učiteľky radili, my sme sa zabávali pri klavíri, hádali hádanky a znova spievali.
No a potom to prišlo. Vyhodnotenie. Všetci sme s napätím čakali, aké budú výsledky. No
zistili sme, že smutný neostal nikto. Tí, čo sa umiestnili, dostali diplom a vecnú cenu a tí, čo
sa neumiestnili, dostali krásny účastnícky list a sladkosť. A hlavne – bol to príjemne strávený
deň so spevom a slovenskými ľudovými piesňami.
Kamila Hašáková V. B a Victoria Mocková VII. B
Vyhodnotenie školského kola súťaže Slávik Slovenska:
I. kategória:
1. miesto: Mathias Mock III. A
2. miesto: Annmaria Lukácsová I. A
Laura Slašťanová II. A
3. miesto: Hanka Šindlerová II. C
Martina Lukáčová I. A
II. kategória:
1. miesto: Kristína Szarková IV. A
2. miesto: Tatiana Weltherová IV. A
Karolína Hrmelová IV. A
3. miesto: Adam Caban VI. B
Kristián Adamovič IV. A
III. kategória:
1. miesto: Victoria Mocková VII. A
2. miesto: Kvetoslava Hašáková VII. A
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Hviezdoslavov Kubín
Dňa 8. marca 2017 sa v našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín. Na druhom stupni sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov, ktorí
predviedli svoj talent a schopnosť jedinečne spamäti prezentovať svoj literárny text.
Výsledky školského kola:
II. kategória - V. - VI. ročník:

III. Kategória - VII. - IX. ročník:

Poézia:

Poézia:

1. miesto: Silvia Anderková V. A

1. miesto: Christián Ágh IX. A

2. miesto: Alexandra Ryšánková VI. B

2. miesto: Ema Panáčková VIII. A

3. miesto: neudelené

3. miesto: Andrej Meszároš VIII. B

Próza:

Próza:

1. miesto: Michal Letko VI. A

1. miesto: Lara Tublerová VIII. B

2. miesto: Kamila Hašáková V. B

2. miesto: Nela Duniová VIII. A

3. miesto: Dominika Vrbjárová V. B

3. miesto: Margaréta Lejová VII. B

Jakub Práznovský VI. A
Po skončení súťaže sa porota porozprávala so žiakmi o ich príprave na súťaž, výbere
ukážky, ich pocitoch a odporúčaniach pre spolužiakov. Tu sú odpovede niekoľkých z
nich:
Dominika Vrbjárová z V. B.:
Moja mama mi doniesla texty a ja som si jeden z nich vybrala. Zaujal ma text a páčilo sa
mi, ako som menila hlas. Najťažšie bolo pre mňa naučiť sa text a potom počas prednesu
prekonať trému. Najľahšie počas prednesu bolo pre mňa usmievať sa a pozerať sa na
divákov. Súťaže by som sa zúčastnila aj budúci rok, lebo ma baví učiť sa to. A ďalším
účastníkom by som odporučila, aby sa nebáli a dobre to zarecitovali.
Adrián Oláh zo VII. A:
Ukážku som si vybral sám. Páčilo sa mi, že v ukážke bolo veľa neologizmov a bolo to aj
vtipné. Najľahšie bolo pre mňa naučiť sa text a najťažšie predniesť ukážku zaujímavo a
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vtipne. Pri prednese bolo pre mňa najťažšie sústrediť sa, aby som mal dobrú výslovnosť a
intonáciu. Súťaže by som sa zúčastnil aj o rok, lebo by som sa chcel umiestniť a je to aj
zábava. A ďalším recitátorom odporúčam, aby nemali trému a vydali zo seba všetko.
Dominika Ondrušová z VIII. A:
Ukážku som si vybrala sama. Najľahšie bolo naučiť sa text a najťažšie zvládnuť trému,
stres. Súťaže by som sa zúčastnila aj nabudúce, lebo je to dobrá skúsenosť. Ďalším
účastníkom odporúčam, aby si predstavovali príbeh, budú recitovať precítenejšie.
Margaréta Lejová zo VII. B:
Súťaže by som sa zúčastnila aj budúci rok, lebo rada počúvam prednesené ukážky a bola
tu príjemná atmosféra.

Samuel Onufer zo VII. B:
Súťaže by som sa zúčastnil aj budúci rok, lebo je tu šanca spoznať nové dobré knihy.
Andrej Meszároš z VIII. B:
Ukážku som si vybral sám. Páčilo sa mi, že jej dej sa odohráva v období Veľkej Moravy.
Najťažšie bolo pre mňa naučiť sa niektoré historizmy, ktoré zo slovnej zásoby vypadli a
pri prednese sa vcítiť do textu. Na budúci rok by som sa chcel tiež zúčastniť súťaže,
pretože bola dobrá atmosféra a porota postupovala veľmi dobre pri udeľovaní ocenení.
Ďalším účastníkom by som odporučil, aby sa na budúci rok tiež snažili a aby boli úspešní.
A takto “poeticky” opísala svoje dojmy zo školského kola súťaže Hviezdoslavovho
Kubína účastníčka Kamilka Hašáková z V. B:

18

Kubín je super súťaž,

Poézia, próza, super vec,

choď tam, ak talent máš.

to nie je žiadny hlúpy kec.

Ľudia prejavia talenty svoje,

Nechcem sa len ulievať,

recitujú lepšie ako stroje,

ja chcem z toho aj niečo mať.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do okresného kola, kde sa na skvelom treťom
mieste umiestnila Lara Tublerová z VIII. B. Gratulujeme!

V budove našej školy na Dudovej 2 máme aj pobočku Miestnej knižnice Petržalka.
Veľmi radi spolupracujeme s pani knihovníčkou a zúčastňujeme sa na rôznych podujatiach,
ktoré pre nás v spolupráci s ostatnými lektormi pripravuje.

Narodeniny Pavla Dobšinského
Narodeniny Pavla Dobšinského, zberateľa slovenských ľudových rozprávok, sme oslávili
besedou v Miestnej knižnici Petržalka - Dudova 2, ktorá sa uskutočnila 16. marca 2017.
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Pani knihovníčka nám porozprávala o vzniku a pôvode rozprávok a o ich ceste k nám.
Porovnali sme si dnešné rozprávky s ich pôvodnými verziami. Porozprávali sme sa o
ježibabách, drakoch, macochách, krásnych princeznách, udatných princoch, dobrých vílach a
kmotričkách. Boli sme veľmi prekvapení, že aj rozprávky Walta Disneyho sú inšpirované
ľudovými rozprávkami. Svoje vedomosti sme si preverili v teste, ktorý si pre nás pripravila
pani knihovníčka. Zisťovali sme v ňom, či rozumieme aj starším slovám, ktoré sa v
rozprávkach nachádzajú. Pri odchode z knižnice sme dostali za odmenu cukríky. Táto beseda
bola veľmi zaujímavá a poučná. Už sa tešíme na ďalšie podujatia v knižnici.
Zuzana Kucharíková V. B, Rebeka Barátová V. A

Beseda o Petržalke
Dňa 4. 4. 2017 sa naša trieda VII. B cez štvrtú vyučovaciu hodinu vybrala do miestnej
knižnice na besedu. Témou besedy bola história Petržalky od roku 1973 do roku 1989.
Najprv nám však pani knihovníčka rýchlo porozprávala o začiatkoch – aké kmene tu boli ako
prvé a prečo sa tu ľudia začali usadzovať. Potom nám už lektori hovorili o začiatkoch stavby
Petržalky a dávali nám rôzne otázky. Dozvedeli sme sa, že Petržalka bola plánovaná ako
obrovské sídlisko pre veľa ľudí a Ovsište bolo jej prvé sídlisko. Rozprávali sme sa o rôznych
budovách zo Starej Petržalky, o Sade Janka Kráľa alebo aj o dvoch horárňach, ktoré máme
v Petržalke. Súčasne nám aj ukazovali fotky nejakých starých stavieb a my sme hádali, čo to
v súčasnosti je. Aj keď sme skoro všetko uhádli, boli sme veľmi prekvapení, ako sa niektoré
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budovy zmenili. Keď sa beseda skončila, poďakovali sme sa a odchádzali do triedy o niečo
múdrejší ako prv.
Margaréta Lejová VII.B
4. apríla 2017 sme boli na besede na tému Petržalka. Rozprávali sme sa o minulosti
Petržalky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí. Napríklad ako bývali ľudia ešte predtým,
než sa začali stavať prvé paneláky. Alebo ktorý panelák bol postavený ako prvý. Pani
knihovníčka nám ukázala fotky starej Petržalky a my sme hádali, čo to je a kde sa to
nachádza, napríklad zdravotné strediská. Beseda bola veľmi zaujímavá.
Michaela Kubová VII. A
V utorok 4. apríla 2017 sme sa presunuli do pobočky Miestnej knižnice v Petržalke. Tam nás
už čakala pani knihovníčka Viera Némethová, ktorá nám začala rozprávať dejiny Petržalky.
Popri rozprávaní nám ukazovala aj zaujímavé obrázky, ako Petržalka vyzerala pred 30 rokmi.
Boli tam napríklad úplne prvé potraviny alebo staré domy. Rozprávala aj o tom, že Petržalka
mala veľmi vysokú spodnú vodu, aj preto bolo ťažšie stavať vysoké paneláky. Nakoniec nám
ukázala úplne prvé školy a prvé ihriská. Bola to veľmi zaujímavá prednáška.
Victoria Mocková VII. A

Foto: http://i.sme.sk/cdata/2/70/7036772/vystavba_res.jpg

https://cdn-az.allevents.in/banners/346b407a53cd628011d19b9c3184b026
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Rozprávky sú pre všetkých
Dňa 2. 5. 2017 sme sa zúčastnili
besedy na tému Rozprávky sú pre
všetkých.

S pani

knihovníčkami

z pobočky na Prokofievovej ulici sme
sa rozprávali na túto tému. Beseda sa
nám všetkým páčila. Púšťali sme si aj
časť

z filmu

Nekonečný

príbeh

a odpovedali sme na otázku, čo nám
napadne ako prvé, keď sa povie slovo
Foto: http://m2.aimg.sk/profil/klub_18824705.jpg?v=1

rozprávka. Pani knihovníčky nás za

našu aktivitu a originálne odpovede pochválili. Aj my -násťročný túžime po šťastí, láske,
pokoji. Po prekonaní prekážok očakávame šťastný koniec. A tak sme sa na tejto besede
presvedčili, že rozprávky a rozprávkové príbehy nás sprevádzajú celým naším životom,
nielen v detstve.
Michaela Kubová VII. A

Kytica
Na obrázku vidím vázu plnú pestrofarebných kvetov. Váza s kyticou je umiestnená pri
stene na drevenom okrúhlom stole.
Kytica má rôzne farby. Môžete v nej nájsť červenú, fialovú, modrú, bielu, oranžovú,
ba aj ružovú farbu. V kytici sú najmä záhradné kvety, ako napríklad ruže, tulipány,
orgovány, zvončeky a astry. Ruže, ktoré dostali titul kráľovské, sa v kytici vynímajú ako
princezné v krásnych ružových a bielych šatách. Astry sú modré a strapaté, čo sa však nedá
povedať o tulipánoch, ktoré sú ostro červené a elegantne upravené. Listy týchto všetkých
kvetov sú rôzne: dlhé, krátke, malé, veľké, široké, úzke. A majú rozdiel aj vo farbe, jedny sú
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zelené, druhé zasa žlté a iné žltozelené. Váza s kyticou je keramická a na prvý pohľad je
jasné, že je starožitná a veľmi elegantná.
Kytica mi pripomína krásne rozkvitnutú záhradu. A pri pohľade na ňu si
uvedomujem, ako sa už teším na leto.
Sofia Baranová VII. A

Marec
Marec,
vylieza už každý mravec
a snežienky spod snehu
pripravujú besedu.

A zrazu sa spustil lejak.
„Ja som vravel, že ide mrak!
Ale vody sa nemusíte báť!
Viac už sa nemusíte schovávať!”

Budú besedovať iba o tom,
o tom počasí nádhernom.
O tom, ako všetko kvitne,
o tom, ako sniežik mizne.

Po pár dňoch prestalo liať
a celý les sa začal smiať.
Veď už je tu krásna jar,
od prírody krásny dar.

Besedujú len o jednom
a vtom sa ozve tenkým hláskom:
„Pozor, ide veľký mrak!”
vraví medvedí cesnak.

Samuel Achs VII. A

Ako si vyrobiť mydlo
(opis pracovného postupu)
Mydlo už dnes môžete kúpiť kdekoľvek, ale nebolo by zaujímavejšie vyrobiť si ho
vlastnoručne v pohodlí domova?
Na výrobu domáceho mydla budete potrebovať:
mydlovú hmotu nakrájanú na malé kocky, farby do
mydla, vonné oleje, formu na mydlo, celofán, hrniec s
rúčkou, lyžičku a nôž.
Z hmoty si odoberte 100 g a nakrájajte na malé
kúsky, ktoré dáte do hrnca. Hrniec dajte na varič, ktorý je
zapnutý na nižší stupeň. V hrnci, ktorý používate na
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výrobu mydla, už nikdy nevarte potraviny! Hmota by sa mala začať topiť. Chyťte hrniec za
rúčku a jemne potočte obsahom. Môžete miešať aj lyžičkou, ale len veľmi opatrne. Príliš
veľké miešanie vám primieša do hmoty aj vzduch a po odliatí a vychladnutí sa na povrchu
mydla vytvoria krátery z bubliniek.
Keď je hmota tekutá, odstavte hrniec bokom a pridajte po kvapkách tekutú farbu. Jemne
premiešajte. Farby dajte toľko, aby sa vám odtieň páčil. Neprekračujte však maximálnu
odporúčanú dávku, ktorá je uvedená na obale, čo je zvyčajne 0, 5 až 1 % hmoty. Do
zafarbenej hmoty pridajte vôňu. Ak máte esenciálne oleje, môžete pridať aj tie. Hmotu jemne
pomiešajte, ovoňajte a v prípade potreby pridajte viac vône. Ak vám hmota začne medzitým
tuhnúť, opätovne ju dajte na pár sekúnd na varič.
Teraz môžete liať pripravenú zmes do formičiek. Prvé liatia sú trochu nesmelé a
roztrasené, no časom získate cvik. Odporúča sa najprv spraviť bledší odtieň, odliať dve až tri
mydielka, následne pridať farbu pre tmavší odtieň, premiešať a odliať ďalšie mydielka.
Postupne vylejte celú várku voňavej a zafarbenej hmoty do foriem.
Po úplnom vychladnutí mydielka vyklopte.
Čo najskôr ich zabaľte. A to buď do potravinovej
fólie alebo do celofánu. Ak ich totiž necháte dlhší
čas na vzduchu nezabalené, orosia sa alebo sa v
suchom prostredí trošku scvrknú. Orosenie nemá
vplyv na kvalitu, no uberá na kráse mydla.
Takéto mydlo môžete darovať ako darček,
ale taktiež vám môže poslúžiť ako ozdoba v
kúpeľni. Ale samozrejme sa s ním môžete aj umyť.
Sofia Baranová VII. A
Foto: https://www.sperkovo.sk

Sviečka
(opis pracovného postupu)
Symbolom príjemnej atmosféry a pokoja je práve sviečka, ktorú si dnes vyrobíme. Na
výrobu sviečky budeme potrebovať: vosk, nádobu, formu, knôt, špajdle a nožnice.
Nazbierame si dostatok vosku z už použitých sviečok a nasekáme ho na menšie
kúsky. Vyberieme si nádobu, v ktorej vosk roztopíme. Môžeme použiť akúkoľvek nádobu,
napríklad aj starú plechovku. Vosk stačí roztápať pri nízkych teplotách, preto nádobu s
24

posekanými kúskami vosku postavíme na sporák, ktorý zapneme na najnižší možný stupeň.
Požadovanú farbu vosku dosiahneme tak, že s voskom necháme roztopiť aj voskovú pastelku.
Ak chceme vyrobiť sviečky rôznych farieb, vosk musíme rozdeliť do viacerých nádob a do
každej pridať pastelku požadovanej farby. Ak chceme, aby nám sviečka voňala, do
rozpusteného vosku pridáme 2 až 3 kvapky vonného éterického oleja.
Ako formy môžeme použiť šálky, poháre
alebo rôzne zaujímavé plastové fľaše. Aby bola
naša podomácky vyrobená sviečka skutočne
originálna, skôr ako začneme liať vosk do
formičky, môžeme sa rozhodnúť pre vhodnú
dekoráciu. Na okraje formy môžeme pritlačiť
napríklad sušené plátky citróna, jablka alebo
pomaranča, kávové zrná, mušle či drobné dekoratívne predmety. Pripravený knôt zaťažíme
na dne pripínačkou a na okraj formy si pripravíme
dve špajdle tak, aby sme mohli medzi ne knôt
uchytiť. Po celý čas nalievania vosku do formy
musíme dbať na to, aby knôt ostal napnutý. Vosk
prilievame do formy pomaly a po vrstvách.
Ak sme sa rozhodli vyrobiť si viacfarebnú
sviečku, musíme nechať každú farebnú vrstvu
dobre stuhnúť a až potom prilievať ďalšiu. Pokiaľ sme sa rozhodli pre jednofarebnú variantu,
dá sa sviečka ďalej dekorovať. Môžeme ju ozdobiť servítkovou technikou. Vhodné sú aj perá
na vosk alebo dekorácia tenkým aranžovacím drôtom. Opakovanou výrobou sviečok získame
zručnosť a naše sviečky budú vyzerať profesionálne.
Hotovú sviečku môžeme podarovať blízkym ako krásny dar, ktorý sa vždy hodí.
Vanda Lenártová VII. A
Foto: https://www.sashe.sk/MiskineVecicky/journal/ako-si-vyrobit-sviecku
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Dva slepé kone stoja v stajni a jeden
hovorí druhému:
„Ideš na Veľkú pardubickú?”
„Jasné, nevidím prekážku…”
Pani učiteľka sa pýta Janka:
„Kde leží Trója?“
„Medzi Dvójou a Štvórou,“ odpovedá
Janko.

Dvaja Indiáni sa stratili na púšti. Otec
vraví:
„Synu, skús vystreliť, možno nás niekto
bude počuť.“
Nič. O dva dni sa situácia opakuje. Zase
nič.
O ďalšie dva dni otec vraví: „Zase skús
vystreliť!“
„Otec, nemôžem, došli mi šípy!“

Dedko sa rozhodol schudnúť a začal
cvičiť.
Upažiť, pripažiť, upažiť, pripažiť,...
Po pol hodine sa ho babička pýta:
„Tak čo? Koľko si už zhodil?“
„Dve vázy.“

Jožko ráno v izbičke plače.
Mamička sa ho pýta: „Prečo plačeš?“
„Snívalo sa mi, že nám zhorela škola.“
Mamička ho utešuje: „Veď to bol len sen.“
Jožko na to: „Veď preto plačem.“

Ktorý štvornohý priateľ je človeku najmilší?
Posteľ.
Viete, aký je rozdiel medzi rožkom a školou?
Rožok je potrava a škola je otrava.
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