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Editoriál 
 Máme tu nový školský rok 2014/15 a ním prichádza aj prvé číslo nášho školského 

časopisu. Naša nová redakčná rada pre vás zrekapitulovala tak prvý polrok na našej škole. 
Čaká na vás rozhovor s obľúbenými učiteľkami, odporúčania na miesta, kde sa dá príjemne 
stráviť voľný čas alebo príbeh, ktorý získal v minuloročnej literárnej súťaži ocenenie. 
Priblížime vám ako trávia naši žiaci Vianoce, aké sú ich želania a názory. Posledné strany sú 
venované zaujímavým projektom a najmä prácam z výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto, 
kde si naše deviatačky „vykreslili“ prvé a tretie miesto. Želáme príjemné čítanie! 

Vaša redakčná rada 
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Udialo sa 

Deň otvorených dverí 
Tento rok naša škola už po 

tretíkrát usporiadala Deň 
otvorených dverí. V jedno jesenné 
sobotné dopoludnie sa otvorili 
brány školy, aby sme privítali 
nielen našich žiakov, ktorí toto 

prostredie už dôverne 
poznajú, ale aj ich rodičov 
a mladších súrodencov, ktorí sa 
do školských lavíc ešte len 
chystajú.  

Prítomní tak mohli 
stráviť príjemný deň v škole bez 
toho, aby sa obávali skúšania 

či písomky. Aby nič nevynechali, 
čakala ich starostlivo pripravená 
trasa po areáli školy, vďaka ktorej 
nevynechali ani odborné učebne, 

učebne výpočtovej techniky, 
telocvičňu, kuchynku 
alebo zborovňu. V každej 
z tried si pani učiteľky, 
vychovávateľky a páni 
učitelia pripravili 
zaujímavé aktivity. 
Pomáhali i naši žiaci 
a možno aj vďaka nim 

v sebe najmä tí najmenší dokázali 
pozbierať odvahu.  

Predškoláci si tak mohli vyskúšať 
prácu na interaktívnej tabuli, počítačoch, 
zašportovať, zoznámiť sa s cudzími 
jazykmi a vyrobiť si niečo pekné na 
pamiatku. Po úspešne zdolanej trase 
a vylúštení tajničky všetkých čakalo v zborovni lákavé občerstvenie. Deň 
utiekol ako voda a už teraz sa nemôžeme dočkať budúceho roku. 

Redakčná rada Fotografie: www.zsdudova.sk  
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Halloweensky beh 
„V stredu, dňa 29.10.2014 sa 

uskutoční Halloweensky beh.“ Toto sme sa 
dozvedeli pár dní predtým. Žiaci mohli ísť 
behať, kráčať alebo nemuseli ani to. Mohli 
zostať v triede a učiť sa. Naša trieda, teda 
trieda 7.B, musela ísť celá behať. To kvôli 
našej triednej, lebo je telocvikárka. 

Najprv sme hovorili, že ostaneme 
doma a nepôjdeme do školy, no potom sme 

sa s tým zmierili a celkom sme sa aj tešili. Deň predtým bol trošku stresujúci, lebo nikto nevedel, za 
čo sa prezlečie. Podmienkou behu bolo, že si musíme obliecť nejakú masku.  

Na druhý deň, teda deň behu, si chalani doniesli pištole a kukly. Dievčatá si priniesli 
malovatká a namaľovali sa napríklad na mačky alebo si nakreslili mesiac na čelo ako exotické 
tetovanie. Ja som to tak spravila. Cez štvrtú hodinu sme išli na školský dvor behať. Najprv išli chalani 
a prvý dobehol António Olšinský. Potom sme išli my, dievčatá. Bežali sme jedno kolečko. Ja som 
dobehla predposledná, no aspoň som nebola posledná. Po behu sme išli do 7.A na matematiku. Cez 
šiestu hodinu sme zišli všetci do vestibulu na vyhodnotenie.  Boli sme pohostení koláčikmi a čajom. 
Pohostenie pripravili a upiekli dievčatá zo 6.A. Posadali sme si na schody a počúvali vyhodnotenie. 
Potom sme namaľovaní na Halloween utekali 
domov.  

Na vyhodnotení dostali víťazi pekné ceny. 
Z každej kategórie sa potom vybrali traja ľudia, 
a keďže to bol halloweensky beh, súťažili v tvorbe 
múmie. Vybrali sme človeka, ktorého mali zabaliť do 
toaletného papiera. Vyhrali piataci. Potom každý 
vyhadzoval papier nad hlavu, no museli sme si ho 
potom upratať. Nakoniec to bolo len o zábave 
a nezáležalo na tom, kto vyhrá, ale ako sme sa bavili.  
Sandra Dániová, Barbora Koleková, 7.B 

Vyhodnotenie 

5. ročník 
Chlapci: 1. miesto - Adam Purdek, 2. miesto - 
Ľuboš Pašek, 3. miesto - Jaroslav Richter 
Dievčatá: 1. miesto - Alica Kavická, 2. miesto - 
Veronika Vajglová, 3. miesto - Vanda Lenártová 
 
6. a 7. ročník: 
Chlapci: 1. miesto - António Olšinský, 2. miesto - 

Andrej Kadlec, 3. miesto - Filip Ovčík 

Dievčatá: 1. miesto - Simona Kratochvílová, 2. 

miesto - Alexandra Guštafiková, 3. miesto - 

Diana Melicharová 

 

8. a 9.ročník 
Chlapci: 1. miesto - Leo Takáč, 2. miesto - Erik 

Fleško, 3. miesto - Marek Hataš 

Dievčatá: 1. miesto - Monika Kreuzerová, 2. 

miesto - Simona Kolesiková, 3. miesto - Michaela 

Turčaniková 

 

Cena fair play: 
Nikola Janošová, Sofia Baranová, Michaela 

Botíková a Luciana Fojtíková. 

http://tv-dudova.blog.cz 
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Biela pastelka 
Dňa 24. septembra 2014 sa vo viac ako 200 

slovenských mestách a obciach uskutočnila zbierka na 
podporu nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka. 
Tentokrát sa zapojil aj náš školský parlament a „pastelkáči“ 
sa objavili aj na chodbách našej školy. Vďaka vám sme 
vyzbierali pekných 44 eur a 50 centov.  

Veríme, že sme, hoci aj malou čiastkou, prispeli k 
lepšej budúcnosti zdravotne znevýhodnených detí a pomohli 
im tak lepšie sa začleniť do bežnej spoločnosti. 

Žiacky parlament 

Červená stužka 
1.12.2014, je Svetový deň boja proti AIDS. Aj naša ZŠ 

Dudova 2, v Bratislave, ako aj iné školy na Slovensku, prejavila 
svoju solidaritu v boji proti tejto zákernej chorobe. Na hodine 
výtvarnej výchovy sme vytvorili veľké srdce s červenou stužkou 
s nápisom STOP AIDS! 

Týždeň predtým, dňa 27.11.2014 sme sa rozhodli spolu s 
učiteľmi vytvoriť ,,ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU“.  
Naším cieľom bolo do projektu zapojiť čo najväčší počet žiakov 
školy, bez ohľadu na vek. Približne 150 žiakov I. a II. stupňa sa 
oblieklo na znak solidarity do červených tričiek. Vo vestibule 
školy sme vytvorili živú stužku a jej stred zdobilo veľké srdce, ktoré symbolizuje nielen lásku ku 
všetkým ľudom, ale najmä k tým, ktorí trpia.  

Aspoň takto si spomíname na chorých, obete AIDS. Informácie na nástenke a v rozhlasovom 
okienku o červenej stužke a jej histórií pripravila Mgr. Darina Kapraľová, ktorá celý projekt 
organizovala.          Miška a Monika, 9.A 

 
www.zsdudova.sk  

www.zsdudova.sk  

www.zsdudova.sk  
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Prelom novembra a decembra sa už tradične nesie v duchu olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry. Práve v tomto období sa koná školské kolo tejto postupovej súťaže a víťaz 
z nej postupuje do obvodného kola. Keďže je súťaž pomerne náročná, zúčastňujú sa jej iba žiaci 
8. a 9. ročníka. Keď napätie opadlo a víťaz bol známy, položili sme súťažiacim zopár otázok. 
Pozostávala z troch častí: 

Prvá časť – test zo slovenského jazyka s výberom správnej odpovede z viacerých možností. 

Druhá časť – písomná – vytvoriť reklamu na nové internetové kníhkupectvo Hrebenda. 

Tretia časť – ústna – pripraviť krátky prejav na tému Nechcem sa uspokojiť s tým, čo mám, 
chcem dosiahnuť viac...   

1, Mal/mala si pred súťažou OSJL nejaké informácie? 

Áno, od pani učiteľky Lexmanovej. Hovorila nám, ako to na tejto súťaži chodí. (Miška,8.B) Áno, 
od pani učiteľky triednej, že máme byť kreatívni, vynaliezaví a originálni. Precvičovali sme si aj 
rečnenie pred triedou... (Sandra, 8.B) Áno, bola som tu aj minulý rok, tak som vedela, čo očakávať. 
(Andrea, 9.A) Áno, dala nám ich naša triedna. Poradila nám, kde si môžeme nájsť test z minulých 
rokov. (Simona, 9.A) Samozrejme, od našej pani triednej :-) Povedala nám, ako prebiehala 
minuloročná olympiáda a poradila nám, aby sme si niečo pozreli na internete. (Miška, 9.A) Áno, 
vedel som, kedy sa koná, aké bude mať časti, atď. a to len vďaka našej výbornej p. uč. 
Lexmanovej. (Noro, 8.A) Áno, vedela som z minulého roka, že budú tri kolá a čo sa na nich 
približne bude robiť. (Monika, 9.A) , Áno, pani učiteľka Lexmanová nám vysvetlila, že súťaž 
bude mať 3 časti – písomnú, písomno-ústnu a ústnu. (Alex, 8.A) Nie, vôbec, iba som vedel, aké 
časti budú, miesto a čas. (Patrik, 8.A) Deň pred súťažou alebo olympiádou nám pani učiteľka 
povedala, o čom to bude a ako sa to delí. (Tomáš, 8.A) Áno, vedel som, aké budú zadania od p. 
profesorky a učiteľky Lexmanovej a povedala nám, že sa máme dobre správať. (Erik, 8.A) 

2, Pokladáš súťaž OSJL za náročnú? 

Áno. Písomné časti boli ľahké. Najväčší problém mi robila ústna časť. (Miška, 8.B) Nebola 
náročná, možno len menšia tréma pred hovorením a prednesom našich nápadov... (Sandra, 8.B) 
Nie, myslela som si, že to bude ťažšie. (Andrea, 9.A) V niektorých veciach. Bolo to skorej od 
strachu. (Simona, 9.A) Nie, zdala sa mi zaujímavejšia než vyučovanie :-)  Hlavne to bolo epické... 
(Miška, 9.A) Myslím si, že bola primeraná. (Noro, 8.A) Tak medzi, lebo prvé dve kolá boli 
v pohode, ale to tretie kolo moc nemusím, lebo predniesť napísaný text, ktorý nemám čas sa 
naučiť a nepamätám si ho, je problém. (Monika, 9.A) Nie. (Alex, 8.A) Ani nie, skôr taká ľahšia. 
(Patrik, 8.A) Bolo to aj ľahké, aj ťažké. (Tomáš, 8.A) Najťažšia časť bola tretia, inak to nebolo veľmi 
náročné. (Erik, 8.A) Nie, lebo otázky boli ľahké. (Matej, 8.A) 

3, Ktorá časť olympiády sa vám zdala najťažšia? 

Najťažšia bola 3. časť, kde sme si museli pripraviť príhovor a následne ho odprezentovať, 
najľahšia časť bola prvá – test. (Andrea, 9.A) Druhá časť – bola to pre mňa zlá téma. Možno keby 
bola iná :-) (Simona, 9.A) Najľahšia bola tretia časť, pretože tam sme mohli ukázať svoju kreativitu 
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a to ja milujem. (Miška, 9.A) Najľahší bol test a najťažšia časť bola posledná, tá tretia. (Noro, 8.A) 
Tá ústna, je ťažké povedať veľa vecí na jednu tému. (Patrik, 8.A) Učiť sa a hovoriť pekné múdrosti. 
Potom by to mohlo byť úspešné. (Tomáš, 8.A) 

4, Čo by si poradil súťažiacim v budúcom roku? 

V tej ústnej časti. Skôr viac zvládať stres ako sa niečo viac učiť. (Miška, 8.B) Aspoň deň predtým 
sa trochu naučiť. Aj keď na vedomostiach až tak nezáležalo, len v 1. kole. (Sandra, 8.B) Aby si 
zopakovali podaktoré veci. Hlavne nech si skúšajú o niečom rozprávať. (Miška, 8.B) Odporučila 
by som im, aby sa zbytočne nestresovali, pretože to vôbec nie je také zlé, ako to možno na prvý 
pohľad vyzerá. (Andrea, 9.A) Aby ste sa pripravili na všetko. Je tam veľa chytákov, tak sa treba 
vrátiť k otázke viackrát. (Simona, 9.A) Nech sa na prednese nehanbia, lebo to je to najhoršie, čo 
môžu pre seba urobiť. A hlavne žiaden stres. (Miška, 9.A) Nebáť sa, nemať stres, trochu sa 
pripraviť (pozrieť si naučené znalosti zo SJ). (Noro, 8.A) Aby si to vždy premysleli, lebo keď to 
nepremyslíš, tak napíšeš blbosti. (Monika, 9.A) Neučte sa, detičky! (Alex, 8.A) Nestresovať. 
(Patrik, 8.A) Učiť sa neznáme slová a iné vecičky. A nestresovať. (Tomáš, 8.A) Odporučil by som 
viac sa učiť. (Erik, 8.A) Nestresujte, je to ľahké. (Matej, 8.A) 

5, V čom by ste sa podľa vás mali zlepšiť, aby ste v budúcom roku uspeli? 

Odfiltrovať stres, menej sa zakoktávať, zlepšiť vyjadrovanie. (Sandra, 8.B) Asi by som si 
natrénovala svoj výraz, aby som pôsobila pri prednesení textu uvoľnenejšie. (Andrea, 9.A) 
Pravopisné chyby a sem tam to logické myslenie. (Simona, 9.A) Zlepšiť sa v testovej časti, ale aj 
v prednese. Vždy treba niečo vylepšovať. (Miška, 9.A) Myslím si, že by som sa mohol zlepšiť 
v ústnom prejave. (Noro, 8.A) V prednese. (Monika, 9.A) Učiť sa. (Alex, 8.A) V rozprávaní 
a v teste. (Patrik, 8.A) Samozrejme mám nejaké nedostatky a asi vo vyjadrovaní. (Erik, 8.A) Vo 
vyjadrovaní a v gramatike. (Matej, 8.A) 

6, Aký je to pocit hovoriť pred publikom? 

Hrozný. Nemám rada, keď rozprávam moje myšlienky nahlas. Väčšinou nikto nevie, čo si o danej 
veci myslím. Bolo ťažké to prezentovať pred ostatnými.  (Miška, 8.B) Stresujúce, určite mi to 
robilo trocha problémy. Vyjadriť svoj názor a myšlienky pred ostatnými. (Sandra, 8.B) Na 
publikum som zvyknutá, tak mi to nerobilo nejaký veľký problém. (Andrea, 9.A) Hrozné. Bála 
som sa. Najradšej by som sa prepadla pod zem. (Simona, 9.A) Trochu som sa predtým toho 
obával, no keď som začal hovoriť, tak už bolo všetko v  poriadku. (Noro, 8.A) Normálny, na 
publikum som sa vôbec nepozeral. (Alex, 8.A) V pohode, už som zvyknutý. (Patrik, 8.A) Cítil 
som sa nervózne, ale keď človek myslí na to, čo hovorí, stres prekoná. (Tomáš, 8.A) Trochu to 
bolo stresujúce kvôli niektorým pohľadom na mňa. (Erik, 8.A) V pohode. (Matej, 8.A) 

Redakčná rada 

A tu sú výsledky: 1. miesto: Norbert Ágh 

2. miesto: Andrea Glasová  

3. miesto: Michaela Vrzalová 

Víťaz školského kola Norbert Ágh nás reprezentoval v obvodnom kole a obsadil 4. miesto.  
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Petržalské súzvuky 

Tajný výlet Harryho Pottera 
Každoročne petržalská miestna knižnica usporadúva literárnu súťaž Petržalské súzvuky 

Ferka Urbánka. V roku 2014 sa jej 25. ročníka zúčastnila aj žiačka vtedajšej V.B a bola úspešná. 
Jej príbeh Tajný výlet Harryho Pottera získala vo svojej kategórii obsadila 2. miesto. Teraz si ju 
môžete prečítať aj vy. 

 

Kde bolo, tam nebolo, no stalo sa to určite v Bratislave, v jednej petržalskej základnej 
škole pri malom lesíku...teda presne na základnej škole na Dudovej ulici. Jedného slnečného 
jarného dňa prišli do triedy V.B dvaja noví žiaci, chlapec a dievča. Do triedy ich priviedla 
pani riaditeľka a predstavila nám ich. Chlapec sa volal Ivan Mach a dievča Janka Šebestová. 
Hneď na to sa im predstavili aj všetci žiaci V.B triedy a pani učiteľka ich posadila spolu do 
poslednej lavice. Všimla som si, e môj nový spolužiak sa stále hrá s mobilom pod lavicou 
alebo smskuje. Bol celý pohltený hrou a výraz jeho tváre prezrádzal, čo sa odohráva v hre na 
jeho mobilnom telefóne. Ako som ho tak pozorovala, začala sa nenápadne prikrádať do mojej 
mysle moja fantázia a postupne začala pracovať na plné obrátky, veď počúvajte... 

 Nikto z triedy veru nevie, ako sa to stalo, ani pani učiteľka anglického jazyka, ktorá 
nám práve vysvetľovala gramatiku z novej lekcie – tvorenie minulého času. Stihla na tabuľu 
napísať len slová „boy“ a „wizard“, keď sa začali diať čudné veci. Všetci v triede sme sa začali 
obzerať, čo sa deje, pani učiteľke vypadla krieda z ruky a mojej spolužiačke Lare zabehol 
jeden z keksíkov, ktoré práve tajne vyťahovala spod lavice. Všetko sa s nami začalo krútiť, 
naokolo lietali akési iskričky a ktosi ešte zakričal, že sa mu robí zle. Keď sme sa od ľaku 
a úžasu začali spamätávať, zbadali sme, ako sa z dymu v triede vynára nejaká postava. 
S otvorenými ústami sme pozerali, pozerali... až sme si začali oči pretierať, či vidíme dobre. 
A naozaj – zrak nás neklamal!  

Pred nami stál chlapec, asi v našom veku, a vyzerali presne ako Harry Potter! V triede 
bolo také ticho, že sme počuli, ako nám nad hlavami mucha preletela. Chlapec stál, a oči mu 
spoza drobných okuliarov behali sem a tam. Nervózne si prešiel rukou po vlasoch a všetci 
sme zhíkli, čo bol prvý pohyb našich otvorených úst po dlhých minútach. Zhíkli sme, lebo 
sme chlapcovi uvideli jazvu na čele v tvare blesku, presne ako má Harry Potter. Chlapec nám 
povedal, že sa volá Harry Potter, je učňom na čarodejníckej škole a práve sa ponáhľal na 
hodinu astronómie a nevie, kde je, ale myslí si, že asi nie je na hodine astronómie. Tvrdil, že 
niekto musel použiť trojkombináciu tajného zaklínadla, ktorú sa mimochodom on bude učiť 
v poslednom ročníku v čarodejníckej škole, inak by nebolo možné, aby sa vedel dostať preč 
z Rokfortskej čarodejníckej školy. Moje mozgové bunky ma nesklamali, pretože som sa 
z práve prežitého úžasu spamätala ako prvá. Ani neviem, kde sa to vo mne vzalo, ale v jednej 
chváli som pozbierala všetky vedomosti z angličtiny a Harrymu som sa prihovorila. 
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Povedala som mu, že sa nachádza v V.B triede na jednej základnej škole pri lesíku 
v bratislavskej Petržalke, že nemôžeme tomu uveriť, že prišiel medzi nás a vôbec netušíme 
ako sa stalo, že k nám odrazu prišiel, ale že ho vítame u nás. Potom sme sa Harrymu všetci 
predstavili a zistili sme, že Harry je veľmi milý chalan, presne ako my. Bol celkom múdry, 
ale stále bol zvedavý, kde sa vlastne nachádza. Povedal, že je v astronómii dobrý a vie sa 
dobre orientovať vo vesmíre, tiež aj v Škótsku, dokonca už aj na Londýn si trúfne, ale že 
o takom meste ako Bratislava veru ešte nepočul. So spolužiakmi sme sa na seba pozreli 
a povedali sme si, že s tým teda musíme niečo urobiť. Rozhodli sme sa, že Harry Potter musí 
spoznať Bratislavu! 

Za krátku chvíľu sme si vytvorili mapu a trasu prehliadky nášho mesta. Harry bol 
z nášho nápadu nadšený, a tak sme sa hneď po zvonení vybrali s Harrym Potterom do 
bratislavských ulíc. Náš nový spolužiak Mach stále s tým mobilom v ruke, spolu so 
spolužiačkou Šebestovou ešte rýchlo zabehli domov pre ich psa Jonatána. Ako prvé sme 
Harrymu museli vysvetliť, že nepoletíme na metle, ale pôjdeme veľkým mestským 
autobusom. No keď zbadal Harry prichádzať autobus, veľmi sa začudoval – vraj sa u nás 
jazdí po zlej strane cesty! Trpezlivo sme ho uistili, že autobusy a autá u nás jazdia po správnej 
strane cesty. Prechádzali sme cez Nový most, keď sa Harry Potter zadíval a spýtal sa, ako sa 
volá tá čarodejnícka škola, ktorá sídli v hrade na kopci. Bolo nám to dosť smiešne a Nina so 
Sabi sa naozaj chichotali o sto šesť, ale Harrymu sme vysvetlili, že na kopci ten hrad, to je 
Bratislavský hrad a nie je tam žiadna škola, a vlastne čarodejnícke školy my na Slovensku ani 
nemáme. Vystúpili sme z autobusu a ako sme kráčali hore hradným kopcom, porozprávali 
sme Harrymu o histórii Bratislavského hradu všetko, čo sme vedeli. Keď sme prišli k hradu, 
Harry Potter bol nadšený. S radosťou si poprezeral celý hrad a dlho sa kochal výhľadom na 
Dunaj a Staré mesto.  Harry nám rozprával o škótskej krajine okolo Rokfortu a my sme so 
zatajeným dychom počúvali a dozvedeli sme sa omnoho viac, ako sme sa dočítali v knihe. 
Len náš nový spolužiak Mach mal stále ten mobil v ruke a spolužiačka Šebestová niečo 
šepkala Machovi do ucha. Prešli sme z hradných záhrad dolu k Dómu sv. Martina 
a porozprávali sme Harrymu o slávnych korunováciách. Potom sme prišli k Michalskej bráne 
a na veži v múzeu sme mu ukázali tiež kus z histórie nášho mesta. Rozhodli sme sa, že 
skúsime Harryho odvahu a Rado s Filipom sa dokonca stavili, že Harry Potter je síce odvážny 
čarodejnícky učeň, ale na to, aby prešiel Katovou uličkou, na to dosť odvahy nebude mať. No 
Harry nás prekvapil, Katovou uličkou odvážne prešiel a poznamenal, že odvaha je dôležitá 
vlastnosť, ktorú dobrý čarodejnícky učeň musí mať. Prešli sme k Starej radnici. Všetkým nám 
vyhladlo, a tak sme si na nádvorí v malom stánku kúpili Bratislavské rožky. Harry si 
Bratislavský rožok obzeral a tiež sa s chuťou zahryzol, no a Jonatán, ten tak úpenlivo slintal 
pri Šebestovej, že sa s ním nakoniec o svoj rožtek podelila. Našou poslednou zastávkou bola 
stará budova Národného divadla, ktorá sa Harrymu veľmi páčila a skonštatoval, že iste by 
sa veľmi páčila aj Hermione.  

Chceli sme Harryho zobrať ešte na mnoho miest u nás v Bratislave – Saška navrhovala 
Kamzík, Viki chcela, aby sme ešte išli na Železnú studničku, Sebastián presadzoval Sad Janka 
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Kráľa pri Dunaji...no ostatí chalani trvali na tom, že Harrymu niekde zoženú metlu, aby im 
ukázal ako v skutočnosti vyzerá hra metlobal. Harry Potter rád súhlasil, a tak sme sa všetci 
vrátili naspäť  do školy, aby sme si na našom školskom dvore pozreli metlobal. A skutočne, 
o pár minút sme stáli na školskom dvore a Harry nám predvádzal neuveriteľné kúsky na 
metle a dokonca nám ukázal aj triky, vďaka ktorým vyhráva metlobalové zápasy ich fakulty.  

Bolo neskoré popoludnie, sedeli sme v kruhu na trávniku na školskom dvore 
a s Harrym Potterom sme si všetci utvorili skutočné kamarátstvo. Vtom sa ozval náš 
spolužiak Mach aj so Šebestovou. Vytiahli svoj mobil, vlastne – ako ho oni nazvali 
supermobil a keď zistili, že vie plniť želania, ktoré posielajú smskou, neváhali. Nebolo k tomu 
veľa treba, pretože náhodou pani učiteľka napísala na tabuľu prvé dve slová 
z trojkombinácie, oni už len odoslali smskou tretie slovo „Bratislava“. Veru, všetkým nám 
padla sánka, ale nikto neprotestoval, lebo sme boli skutočne šťastní, že sa niečo také podarilo. 
Dokonca aj HARRY Potter vyjadril Machovi a Šebestovej uznanie a so záujmom si obzeral 
ich mobilný telefón, lebo vraj také čary ako dokáže ten supermobil, ovláda u nich v Rokforte 
iba profesor čarovania Filius Flitwick. Mach a Šebestová  potom Harrymu ponúkli, že ho zase 
pošlú naspäť do Rokfortu, stačí aby sme išli opäť do našej triedy. Ostalo nám trochu smutno 
v očiach. Ktorási z mojich spolužiačok aj nahlas zafňukala, alebo bolo nám jasné, že Harry sa 
musí do Rokfortu vrátiť. Prišli sme do triedy. Harry nám ako prejav uznania za pekný deň 
v Bratislave povedal po slovensky „ďakujem“, postavil sa k tabuli k napísaným slovám 
„wizard“ a „boy“ a len čo sme mu začali mávať, Mach a Šebestová poslali smskou slovo 
„Rokfort“ a Harry Potter začal našu triedu, opäť s iskrením a dymením,, opúšťať. Jonatán 
kvílivo zakňučal. V nasledujúcich dňoch sme všetci v triede spomínali na supertajnú 
návštevu HARRYYHO Pottera a pridali sme ešte viac v učení angličtiny, lebo sme verili, že 
raz sa k nám znova Harry na návštevu vrátili. 

O týždeň sa však udialo neuveriteľné prekvapenie. Znova k nám do triedy prišla pani 
riaditeľka. Postavila sa pred tabuľu a povedala nám, že nám prišla zvláštna pošta. Podala mi 
akúsi pohľadnicu. Začala som nahlas čítať pred celou triedou. Na pohľadnici bolo úhľadným 
písmom napísané: 

Vážení moji kamaráti z V.B na Dudovej ulici, 

rád spomínam na moju nečakanú, ale úžasnú návštevu, u vás. Stále spomínam na všetky krásne 
miesta, ktoré ste mi vo vašom magickom meste Bratislava ukázali. Veľa som o Vás rozprával Hermione 
a Ronovi a tak sme sa rozhodli, že vás teraz pozývame my k nám na návštevu. Veľmi radi by vás 
všetkých spoznali a ukázali vám našu čarodejnícku školu Rokfort a škótsku krajinu. Sme si istí, že sa 
aj vám bude u nás páčiť a tiež budete mať veľa zážitkov, ako mám ja vďaka vám z Bratislavy. 

Váš čarodejnícky kamarát Harry Potter. 

PS: Musím zistiť k vašej návšteve trojkombináciu hesiel v Tajnej knihe čarovania u profesora Filiusa 
Flitwicka. Hneď ako ich budem mať, pošlem správu Machovi a Šebestovej. 
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Otočila som pohľadnicu a na druhej strane bol veľký obrázok Rokfortskej strednej 
školy čarodejníckej. Pani riaditeľka zdvihla obočie a skonštatovala, že už sme dosť veľkí na 
akéto žartíky. Odcupkala z našej triedy späť do riaditeľne. Len čo zavrela dvere, nastal v 
našej triede piskot, výskot, ujúkanie a smiech na všetky spôsoby. Taká radosť u nás nebola, 
ani keď sme vyhrali súťaž v zbere papiera. Posadali sme si na lavice a začali plánovať náš 
výlet. Sandra sa prihlásila, že upečie pre celý Rokfort Bratislavské rožky, ja som povedala, že 
vytvoríme z najkrajších fotiek Bratislavy veľkú obrázkovú knihu pre Rokfortskú knižnicu 
a chalani navrhli, že vyrobia ozajstnú maketu bratislavského Starého mesta. Takto sme plní 
nadšenia plánovali náš výlet, keď som odraz pocítila, ako ma niekto drží za plece a opakuje 
moje meno. Pozrela som hore a naša pani učiteľka angličtiny sa ma pýtala na minulý čas 
slova „byť. Nemo som sa poobzerala po triede. Všetci moji spolužiaci sedeli na svojich 
miestach, Lara stále akože potajomky vyťahovala tie svoje keksíky, Mach sa stále v 
zadnej lavici hral s mobilom a Šebestová pozerala von oknom. Zazvonilo na prestávku. 

O tomto, čo sa stalo v našej škole, nikomu nehovorte. Bol to tajný deň našej triedy 
s Harrym Potterom. Raz aj my pôjdeme na Rokfort. Raz, keď sa do mojej mysle opäť 
prikradne fantázia.... 

Diana Melichárová, 6.B 

 

Rozprávali sme sa 

Rozhovor s pani učiteľkou Christophoryovou 
Dobrý deň, pani učiteľka, pripravili sme si pre vás pár otázok, na ktoré by sme od 

vás chceli odpoveď. 

 

Kedy ste sa začali zaujímať o svoj odbor, chémiu a fyziku? Prečo ste sa rozhodli pre toto 
povolanie? 

Chémia a fyzika ma zaujala už počas základnej školy. Mali sme mladého a pekného učiteľa, 
jeho hodiny boli zaujímavé. 

Kvôli čomu ste sa pre prácu učiteľky rozhodli? 

Vždy som mala rada deti a prácu s nimi.  

Stretli ste sa s tým, že si nejaký žiak spôsobil vážny úraz? 

Bolo niekoľko menších úrazov, to už ku chémii patrí, ale našťastie všetko dobre skončilo. 

Akým učebným metódam dávate pri vyučovaní prednosť? 

Netradičným aj tradičným, pri ktorých sa môže uplatniť vlastná tvorivosť žiaka. 
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Aký pokus najviac uchvátil vašich žiakov? 

Sú to akčnejšie pokusy, pri ktorých niečo horí alebo vybuchne (plameňové skúšky, dôkaz 
výbušnosti, slonia zubná pasta) 

Ďakujeme za poskytnuté odpovede na naše otázky! 

  Klára Kubíková, Nela Duniová, 6.A 

 

Rozhovor s pani učiteľkou Petíkovou 
Akú ste ukončili vysokú školu, akú aprobáciu ste po jej ukončení získali? 

Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, získala som aprobáciu slovenský jazyk a literatúru 
a výtvarnú výchovu.  

Chceli ste byť učiteľkou? 

Učiteľkou som nikdy nechcela byť. Venovala som sa výtvarnému umeniu. Veľkým 
sklamaním pre mňa bolo ,že som sa nedostala po ukončení umeleckej priemyslovky na 
VŠVU. 

Kedy ste sa začali zaujímať o výtvarné umenie? 

Už v detstve som dostala vynikajúce základy kresby a maľby, nakoľko som vyrastala 
v rodine výtvarníka. Otec bol vynikajúci dizajnér, dnes je už dôchodcom, ale stále sa venuje 
výtvarnému umeniu, najmä maľbe. 

Kto vás okrem vášho otca ovplyvnil? 

Moja profesorka – sochárka Jarmila Fobriciová, patrila medzi ľudí, ktorí ma ovplyvnili. 

Spoznali ste výtvarné vo svete aj vďaka cestovaniu? Cestujete rada? 

Práve vďaka cestovaniu som získala ešte väčšiu lásku a vzťah k výtvarnému umeniu. Veľmi 
dôležité bolo pre mňa spoznávanie Talianska, mesto Rím a Pompeje pokladám za „matku 
múdrosti“ vo výtvarnom prejave architektov, sochárov i maliarov. V Ríme sa očaril Chrám 
sv. Petra,  sochárske dielo Michelangela a Pompeje sú nádherné a nezabudnuteľné zážitky 
vo mne zostanú počas celého života. 

Ktoré ďalšie krajiny ste okrem Talianska navštívili? 

Iba vymenujem, kde všade som bola, lebo rozhovor by musel obsahovať veľa strán. Rusko – 
Moskva, Kijev, Izrael – Jeruzalem, Jordánsko – Petra, Egypt – Taba, Turecko, Pompeje, Poľsko 
– Krakow a nepochybne Čechy a Slovensko. 

Viktória Beňová, Radovan Bánoczký, 6.B 
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Videli sme 

Zoologická záhrada Zlín 
Ráno 26.9.14 sme išli do zoologickej záhrady. Nasadli sme do 

autobusu, pohodlne sme sa usadili a prekontrolovali všetky veci, aby 
sme mohli vyraziť.  

Asi o dve a pol hodiny sme dorazili pred bránu zoologickej 
záhrady. Bola rozdelená na svetadiely, čo nám umožnilo vidieť zvieratá 
tam, kde žijú.  

Prehliadku sme začali teráriom, v ktorom nás privítali opice, vydry, leňochod a kopa iných 
zaujímavých zvierat. Po prehliadke terária sme vošli do nízkej budovy, kde v bazéne plávali raje. 
Chytiť sme si ich mohli až po umytí rúk. Raje boli klzké a slizké. Od 
nebojácnych rají sme sa presunuli do africkej časti. Bolo zvláštne, že tam boli 
zaradené aj tučniaky. Okrem teplomilných tučniakov, boli v tejto časti žirafy, 
zebry, surikaty, hyeny, africké vtáctvo a antilopy.  Po Afrike nasledovala 
Ázia. Tá bola podľa mňa najkrajšia. Bola tam Panda červená. Dominantou 

Ázie bola krásna japonská záhrada 
s kameňmi a pekne vystrihanými bonsajmi. V ázijskej časti boli 
rozmiestnené hudobné nástroje, na ktorých sme si zahrali. Ďalej sme 
pokračovali do Austrálie, kde sme sa posilnili desiatou. Cestou po 
austrálskej časti sme videli klokany, pštrosy, emu, papagáje a čierne 
labute. Z Austrálie sme sa presunuli do Ameriky. V americkej časti 

boli papagáje ara, tapíry, ibis a juhoamerické pampy. 

Po prehliadke zoologickej záhrady sme si išli kúpiť 
spomienkové predmety. Nakoniec sme sa stretli pred teráriom a išli 
k autobusu, ktorý tam už na náš čakal. V autobuse sme diskutovali, 
kto čo videl a čo si kto kúpil. Cesta bola únavná a dlhá.  

Myslím si, že to bol pekný výlet plný zážitkov, na ktorý 
budem ešte dlho spomínať. Určite sa tam ešte vrátim.  

Ema Panáčková 6.A 

 

Fotografie: Redakčná rada, 

www.zsdudova.sk 
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Odporúčame  

Balet Sylfida 
Dňa 12.2.2015 sme sa zúčastnili baletného 

predstavenia Sylfida. Konalo sa v krásnej historickej 
budove Slovenského národného divadla. Ešte pred 
začiatkom baletu sme sa dozvedeli, že Sylfida je 
najstaršie hraný balet a tancuje sa až dodnes. 

  Veľmi ma zaujali kulisy dotvárajúce dej. Môj obdiv 
patrí aj hercom za ich výkony. Vôbec sa nepomýlili. Špeciálne ma zaujala rola starej čarodejnice, 
ale výkon orchestra, ktorý obohatil už aj tak príjemný večer o melodické symfónie.   
           Nela Duniová, 6.A 

Návšteva Technického múzea vo Viedni 
Dňa 8.11.2014, v sobotu o 10:30 sme ako rodina dostali nápad, že by sme mohli navštíviť 

Technické múzeum vo Viedni. Zavolali sme aj môjho bratranca Stana. O jedenástej sme už boli 
na ceste. Po ceste tam sme si hovorili zážitky a vtipy. Cesta nám ušla rýchlo. Zistili sme, že sú 
tam časové výstavy, to znamená, že tie výstavy sú tam iba na určitý čas. V našom prípade tam 
bol Vesmír a Druhá svetová vojna.  

Všetko sme si poriadne prešli. Najlepšie bolo, že sa všeličo z výstavy dalo vyskúšať. 
V múzeu sme sa zdržali skoro celý deň. Najviac sa nám páčilo odvetvie elektriny a elektroniky. 
Potom sme vyšli na tretie poschodie a boli sme sklamaní, lebo celý oddiel Lietadlá, vlaky a autá 
bol v prestavbe. Nakoniec sme išli do oddielu Elektrárne a našli sme atrakciu, v ktorej sme 
(akože) mohli ovládať elektrinu v meste. Tam sme vydržali aj jeden a pol hodiny. Mamina s tatom 
si medzitým dali kávu v kaviarni. 

  O 17:00 sme sa zbalili a išli domov, ale predtým sme sa zastavili v obchode so suvenírmi. 
Tam sa nám zapáčila plazmová guľa. Večer sme si celí unavení ľahli do postele a spomínali na 
zážitky z pekného výletu.  

Všetkým odporúčam Technické múzeum určite navštíviť.      Radko Hlôška, 7.A 

 

http://www.technischesmuseum.at , Foto: Peter Sedlaczek 

www.dancelife.sk  
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Tatralandia 
Moje najobľúbenejšie miesto je Tatralandia, pretože sa tam cítim naozaj veľmi príjemne. 

Tatralandia leží na menšom kopci za Liptovským Mikulášom. Už pred jej bránami cítiť vôňu 
chlóru. Všade v časti atrakcií sú bláznivo farebné tobogány. Niektoré tobogány sú otvorené, iné 
zatvorené so zvukovými efektmi. Vždy, keď sa na otvorenom tobogáne šmýka niekto s nadváhou, 
špliecha to na všetkých, ktorí sú nablízku. Dole, v oddychovej časti, sa dá príjemne zrelaxovať. Sú 
tam príjemné masážne výčnelky, na ktoré, keď si sadnete alebo ľahnete, cítite príjemné vírenie. 
Väčšinou to však obsadia dôchodci, pre ktorých je to ideálne miesto. Hneď za sebou totiž majú bar 
plný alkoholických aj nealkoholických nápojov. Pred sebou majú rovno výhľad na svoje vnúčatá, 
ktoré sa hrajú v detských bazénoch.  

Detské bazény majú okolo seba lehátka v podobe tropických zvieratiek. Uprostred  detského 
bazénu je veľký sloní zadok. Na ňom sa škerí malá plastová opička, ktorá každých päť minút 
zhadzuje z pirátskeho vedy na deti teplú vodu. 

Moje tri úplne najobľúbenejšie atrakcie stoja vonku. Je to bumerang, trio a lievik. Bumerang 
pripomína skateboardovú rampu, chodí sa naň vo dvojiciach na dvojnafukovačke a meria sa tam 
rýchlosť. Trio je veľmi široké a je pre troch alebo štyroch. Je veľmi dlhé a zatočené. Zvnútra je bielo-
červený, keď teda zídete dolu, môže sa vám točiť hlava. Z vonkajšej strany je zhora červený a zdola 
biely. Posledný je lievik. Chodí sa naň vo dvojiciach. Najprv sa šmýkate tmavým trochu desivým 
čiernym tunelom. Po kratšej jazdy v tomto tuneli sa ocitnete v otvorenom priestore, v ktorom tečie 
divoká voda a je v tvare víru. Treba sa posnažiť a dostať sa k otvoru, ktorý vedie do ďalšieho tunelu. 

 

 

 

 

 

Keď sa mi už nechce kúpať ani šmýkať, idem do Western city. Vo Western city je moja 
obľúbená atrakcia, zrkadlové bludisko. Všade sú zrkadlá a je naozaj náročné dostať sa von. Najviac 
sa bojím  Bláznivého býka. Síce je len umelým, ale keď si naň sadnem a vhodím päťdesiat centov, 
začne sa zúrivo vrtieť a udržať sa na ňom je riadna zaberačka.  

Rada sa do Tatralandie vraciam. Vždy si tam s priateľmi užijem veľmi veľa zábavy.  

Sára Hlavačková, 7.A 

TRIO 

• Dĺžka: 120 m 

• Obtiažnosť: nízka 

• Farba: červeno-biela 

BOOMERANG RAFT RAMP  

• Dĺžka: 63 m 

• Obtiažnosť: ťažká 

• Farba: červeno-biela 

Fotografie:www.tatralandia

.sk  
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Vianoce za dverami 

Moje Vianoce 
Vianoce sú pre väčšinu z nás výnimočným obdobím v roku. Sú to sviatky, počas ktorých trávime 

so svojimi blízkymi viac času ako inokedy. Hoci im vždy predchádza zhon, predvianočné upratovanie 

a naháňanie za darčekmi, zbožňujeme ich. Pozrime sa, ako sa na ne chystajú naši šiestaci.  

 

Ráno vstanem. Vyleziem z postele, 
pozriem na hodiny a keďže sú prázdniny 
a nemám zapnutý budík, tak je už skoro 
obed. Už dlho sa neviem dočkať Vianoc 
a všetkého okolo nich. Otec s mamou sú už 
dlhšie hore. Otec varí, mama pečie, celým 
bytom sa nesú vône Vianoc. Od rána až do 
večera dávajú v telke rozprávky, ktoré som 
už veľakrát videl a aj ak si ich rád pozriem. 
Každý rok dokola dávajú Dobu ľadovú 1-
4, Mrázika, Šreka a tak ďalej.  

Po raňajkách idem s otcom kúpiť 
kapra a všetko potrebné, lebo vždy nám 
doma ešte niečo chýba (väčšinou baliaci 
papier). Cestou domov sa ešte zastavíme 
v pivnici po stromček. Už niekoľko rokov 
máme umelý stromček, lebo chceme šetriť 
naše lesy. Keďže vôňu ihličia necítime zo 
stromčeka, tak si ju nahrádzame 
vetvičkami z borovice, jedličky a smreku. 
Domov si zvykneme kúpiť aj imelo.  

Po príchode začíname s ozdobou 
stromčeka. Stromček vložíme do stojana, 
spojíme dve časti a vetvičky ponaprávame 
do pekného tvaru. Zo skrinky pod 
televízorom vyberieme ozdoby a svetielka 
na stromček. Najprv zavesíme svetielka do 
špirálovitého tvaru a pokračujeme 
ozdobami od najväčších po najmenšie. 
Končíme hviezdou na špici stromčeka. 
Zabalené darčeky poukladáme pod 

stromček. Potom sa umyjeme 
a prezlečieme. Otec prichystá vianočnú 
večeru a ideme jesť. Vždy necháme jedno 
miesto voľné pre pocestného. Po večery 
ideme rozbaľovať darčeky a pozerať 
v kľude telku.  

Simon Kostka, 6.A 

Vianočný stromček staviame spolu 
s mamou tri týždne pred Vianocami.  

Mama ho vyberie zo skrine. Celý 
rok bol odložený vo veľkej škatuli. Je 
zelenej farby a umelý, aby sme šetrili naše 

Viktória Smetáková  
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lesy. Voľakedy sme mávali stromček živý, 
ale dlho nevydržal. Tento máme postavený 
od Mikuláša až do Troch kráľov. Vtedy 
mám narodeniny. Spoločne ho vložíme do 
stojana a postavíme na skrinku v obývačke. 
Ponaprávame konáre, lebo celý rok bol 
zložený, aby nezaberal veľa miesta. Na 
konáre popripíname žiarovky, ktoré 
najskôr skontrolujeme, či svietia. V ďalších 
škatuliach máme poodkladané ozdoby, 
ktoré postupne s bratom vešiame. Robíme 
to už niekoľko rokov a mama je s našou 
prácou spokojná. Červené srdiečka, 
strieborné guľky, slamené kvietky, krúžky, 
šišky a panáčikovia sú stále pekné ozdoby. 
Nakoniec na konáriky poukladáme 
červené mašličky a pospúšťame reťaze. 
Pod stromček postavíme papierový 
betlehem. Mama nakoniec vyberie vysávač 
a popadané ihličie vždy niekto povysáva. 

Už sa teším na Vianoce a darčeky 
pod stromčekom. 

Patrik Hataš, 6.A 

 

Tak a je tu december. December je 
pre mňa, ale verím že aj pre vás, najkrajší 
mesiac v roku. Všade je zima a sneh. No... 
nedá sa povedať všade. Ale malo a mohlo 
by to tak byť každý rok. Na december sa 
teším najviac preto, že je Mikuláš, ale 
hlavne sú Vianoce. A na čo sa teším cez 
Vianoce najviac? No predsa na jedlo. Celý 
deň byt rozvoniava kapustnicou, lososom 
a tiež inými pochúťkami.  

Dva týždne pred kúpime stromček. 
Každý rok kupujeme živý. Deň pred 
Vianocami ho vezmeme z balkóna  
a postavíme ho do stojanu. Keď ju je všetko 
tak ako má byť, vytiahneme si vianočné 
ozdoby a podľa nich sa rozhodneme, akej 
farby ozdoby si dáme na stromček. Zatiaľ 
čo ja, moja sestra a moja mamina 
ozdobujeme stromček, tato nám celý deň 
varí vianočnú večeru. Potom si väčšinou 
po sebe upraceme a so sestrou si zapneme 
telku. Až do večera. Večer si rozsvietime 
žiarovky na stromčeku a ideme jesť. 
Samozrejme, vždy zavrieme dvere do 
obývačky. V kľude sa najeme. Na večeru 
väčšinou mávame kapustnicu a lososa. Ale 
máme aj chlebík. Naložíme si na tanier 
kapustnicu a spolu s chlebom ju zjeme. 
Potom si dáme druhé. Keď všetko zjeme, 
chvíľku sa rozprávame. Potom niekto z nás 
pod stolom zvoní zvončekom. Väčšinou 
zvoním ja, ale to iba kvôli mojej sestre 
a kvôli tomu, aby sa zachovala vianočná 
atmosféra. Keď teda „Ježiško“ zvoní, všetci 
sa vyberieme do obývačky pozrieť sa pod 
stromček. Vždy tam každého čaká jeho 
darček. Keď si darčeky rozbalíme sme  
všetci nadšení z toho čo sme dostali. Potom 
sa všetci usadíme a pozeráme nejaké 
vianočné filmy. A vy? Ako prebiehajú vaše 
Vianoce?         Daniela Lukáčová, 6.A

Viktória Smetáková  
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Vianočná hviezda 
K Vianociam neodmysliteľne patrí aj vianočná dekorácia. V mnohých príbytkoch 

sa každoročne vyskytuje aj Vianočná hviezda. Teraz sa o nej môžete dozvedieť niečo viac.  

Vianočná hviezda kvitne v zimných mesiacoch. Je to izbová rastlina. Nemá rada 
priame a umelé svetlo, lepšie sa jej darí v chladnejšom prostredí. V Mexiku, odkiaľ pochádza 
dorastá až do výšky 1,2 metra. V našich podmienkach však do takejto výšky nenarastie. Listy 
má veľké a sýtozelené. Na vrchole výhonkov kvitnú karmínovočervené, lososovoružové 
alebo smotanovobiele kvety. Jej vôňa je nevýrazná. Rozmnožuje sa odrezkami počas letného 
obdobia. Možno ju využiť ako vianočnú dekoráciu ale aj celoročne. 

Nela Duniová, 6.A 
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Želám si 
Nielen k Vianociam patria želania a modlitby. Každý z nás, aj keď sa možno nemá najlepšie, 

je za niečo vo svojom živote vďačný. A za čo sú vďační naši ôsmaci? Prečítajte si. Žiaci si želali zostať 
v anonymite.  

MODLITBA ...VIAC MENEJ 

Chcela by som v prvom rade poďakovať nie 
za veci ktoré mám a ktorými som ale za miesto a čas 
v ktorých som sa narodila. Učením sa o histórií 
viem, že keby som sa narodila v minulosti – či sto 
alebo tisíc rokov je nepodstatné – nikdy by som 
nemala tak dobrý život ako mám teraz či už kvôli 
vojnám, pohromám alebo skrátka tomu ako v tých 
časoch ľudia žili. Napriek tomu som tiež vďačná 
miestu, kde som sa narodila a kde žijem lebo bez 
ohľadu na čas vo väčšine miest na svete je život stále 
krutý a podmienky spolu zo všetkými problémami 
tam musia robiť ľudom zo života peklo. Ďalej som 
veľmi vďačná za všetky podmienky, v ktorých žijem 
a veci, ktoré mám – rodinu, ktorá so sebou ako-tak 
vychádza (až na nejaké hádky sa ale máme všetci 
radi), priateľov, ktorým mám.  

Raz za čas si treba aj uvedomiť a byť 
vďačný za veci, ktoré považujeme my za 
samozrejmosť ako jedlo či strecha nad hlavou (a 
steny ktoré držia tú strechu, byť zavalený zvrchu 
strechou nie je nič, za čo by mal byť človek šťastný). 
Tiež som veľmi vďačná za vzdelanie a informácie, 
ktoré mám k dispozícií (aj keď občas školu 
zanedbávam), za to že mám prístup k internetu 
a knihám, za to že mám šancu si vybrať, čo budem 
robiť a čím sa môžem zaoberať. Každý z nás má 
nejaké veci, ktoré by zmenil na svojom živote, niečo 
čo sa mu nepáči a nemá rád, no s tým sa vieme 
vysporiadať a nakoniec, keď si človek uvedomí, 
koľko toho má v porovnaní s inými, nikdy to nie je 
také zlé. Som veľmi vďačná za to, že na svete mám 
ľudí ktorý ma majú radi, či ľudí ktorých mám rada 
ja, že nikdy nie som naozaj sama a skoro vždy je tu 
niekto, s kým sa môžem porozprávať či niekto kto mi 
môže pomôcť.  

Myslím si že pre celý svet by som si želala, 
aby ľudia boli vzdelanejší, inteligentnejší a neriadili 

sa len tým, čo ich napadne bez ohľadu na následky 
pre druhých. Prajem si, aby ľudia mali v sebe viac 
empatie a pochopenia, aby mali väčšie odhodlanie 
robiť niečo a pomôcť nejako nie iba sebe ale aj 
ostatným, aby prestali myslieť len na to, ako niečo 
pomôže im a zamysleli sa nad dôsledkami alebo 
výsledkom ich činov pre ostatných. Dúfam, že 
jedného dňa budú ľudia schopní lepšie rozoznať 
dobré od zlého a že jedného dňa sa rozhodne moja 
ZUŠka že netreba žiakov trápiť dvoma koncertmi 
ročne, lebo oni majú dosť stresu aj bez toho. 

 

V prvom rade som vďačný za to kým 
som, kto je v mojej blízkosti, kde sa 
nachádzam, čo mám, čiže zdravie, rodinu, 
kamarátov, trochu šťastia, trochu rozumu,... 
Toto isté a tisíckrát viac prajem všetkým 
ľuďom dobrej vôle. Želám si aby mi toto 
vydržalo čo najdlhšie a ešte aby sa mi to 
zlepšovalo. Želám si aby sa všetky moje 
prednosti zvýraznili a naopak moje nedostatky 
odstránili. Chcem aby na svete vládol mier 
a chcem aby si ľudia uvedomovali svoje 
povinnosti, ale aj aby si uplatňovali svoje 
práva. Želám si aby každá rodina žila 
v harmónií a aby nepodstatné hádky medzi 
členmi rodiny boli veľmi rýchlo zabudnuté. 
Chcem aby si všetci ľudia vychutnávali život 
plnými dúškami a aby konali rozvážne podľa 
vlastného úsudku samozrejme v rámci 
právneho poriadku a podľa noriem ľudskej 
spoločnosti. Neprosím o zázraky, prosím len 
o elementárne správanie ľudí. Nie som 
zástancom rasovej neznášanlivosti a preto si 
prajem aby boli vo svete tolerovaní všetci ľudia 
a aby bol na všetkých ľudí použitý rovnaký 
meter. Čo sa týka prírody, chcem aby si ľudia 
uvedomili jej silu no zároveň krehkosť a snažili 
sa ju ochraňovať. Keďže do prírody patria aj 
rôzne živočíchy, želám si aby sa im pomáhalo 
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a snažilo sa im poskytovať najlepšie 
podmienky pre život.  Blížia sa Vianoce, 
sviatky narodenia Ježiša Krista, sviatky pokoja, 
harmonického spolunažívania a preto prajem 
všetkým príjemne prežité dni spolu s rodinou 
alebo s blízkymi priateľmi. Tieto sviatky 
pripomínajú ľudom pokoj, dobrú náladu 
stretnutie s blízkymi, vzájomné 
obdarovávanie. Lenže Vianoce nie sú len 
o darčekoch, o predvianočnom ošiali, 
o návšteve vianočných trhov. Vianoce sú 
predovšetkým o vzájomnej komunikácií 
a spolupráci. Nakoniec si želám aby tieto moje 
slová boli vypočuté a aby sa tiež ďalej 
nerozširovali nepekné zlozvyky ľudstva, ktoré 
som v mojej modlitbe nespomenul. 

 

 Ja osobne som vďačný za všetko okrem toho 
čo mi ľudia nútia. Som vďačný za to že každé ráno 
vstanem živý a zdravý, za to že nie som chorý, za to 
že nie som chudobný a za to že mám celú rodinu. 
Ludia by si mali vážiť čo majú, ale ja by som nám 
želal viac. Chcel by som aby všetcia boli zdravý a 
nemuseli platiť veľké peniaze za lieky. A hlavne si 
želám aby všetci boli štastný. Prajem celému svetu 
mier aby sa nehádali aby boli na seba milí a aby sa 
mali radi. Prosím o to aby mal každí niečo na jedenie 
aby ludia nehladovali. Pre kamarátov a aj pre mňa 
si prajem aby sme sa dobre učili a aby sme si cez 
prázdniny oddýchli. Chcem aby sa mi nič nestalo a 
aby som neochorel a aby bola celá moja rodina 
zdravá.  

 Želám si aby sa na mňa nikto nehneval. Aby 
ľudia boli na seba priatelskejší. Keď pôjdem do školy 
tak nebudem musieť písať písomku. Želám si prosím 
aby bolo veľa snehu na lyžovanie. Dúfam že sa mi 
nič nestane keď sa budem lyžovať. Prajem si aby 
som bol veľký a silný a pekný aby som zbalil peknú 
babu. Prajem si veľkú fontánu z jahôd rovno pred 
mojím domom aby tam mohli všetci chodiť a svojimi 
paprčami by si nabrali toľko jahôd koľko budú 
chcieť. Dobré by bolo, keby doktori zistili všetky 
lieky na hrozné choroby. Pri vstupe do obchodu nech 
nám dajú rýchloboty, ktorými si nakúpime za 

sekundu, takže stihneme spraviť ešte kopu vecí. 
Ľuďom bez práce aby sa zamestnali v ľahkých ale 
výnosných prácach. Každému také silné oči aby 
dovidel tam kam chce. Aby zelenina chutila tak 
dobre ako ovocie a aby každí hmyz, ktorí je otravný 
tak aby sa izoloval na jedno miesto kde budú všetky 
ostatné. Želám si teda to, že ľudia by mali žiť krásne. 

 

Prosila by som o šťastie – nie tak veľa, 
aby som sa ho presýtila a dostatočne na to, aby 
som mala v živote úspech. Želám si zdravie, 
ako každý človek, a do zásoby ešte viac – pre 
istotu. Chcela by som lásku – pretože to 
najčastejšie ľudia opisujú ako niečo, bez čoho 
sa nedá žiť, niečo čo vás napĺňa, aj keď je to 
celkom iný človek. Robí vás šťastným. 
Všetkých ľudí na svete by som chcela taktiež 
poprosiť o jednu vec – o úsmev. Len také 
maličké, nepatrné želanie, ako prežiť celý deň 
s úsmevom na tvári, vejárikmi okolo očí 
a smiechom vychádzajúcim z ich hrdiel by 
prospelo všetkým v ich okolí. Určite by si potom 
zároveň všetci uvedomili, ako ľahko na duši im 
je a prispelo by to aj ku všeobecnej 
optimistickej nálade. 

 

 Chcela by som sa poďakovať, za svoju 
optimistickú náladu v (takmer) každej situácii. Som 
rada, že o sebe môžem tvrdiť, že som smejko a ľudia 
sa cítia dobre v mojej prítomnosti. Mojim blízkym 
trocha tejto mojej „nálady“ chýba, tak si myslím, že 
sa to prenieslo len na mňa... Každopádne im prajem 
aby jej mali aspoň spolovice, tak ako ja. ☺ Priateľom 
– či už kamarátkam alebo kamarátom – by som 
chcela dopriať skvelé známky a spokojnosť so 
svojimi školskými výsledkami, aj keď to už tak 
veľmi želaním ovplyvniť nemôžem. Chcela by som 

aby boli šťastní, neprepadávali panike pri každej zlej 
známke a nevzdávali sa pri každej prehre. 
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Zo všetkého najviac sa modlím, a zároveň aj ďakujem, za zdravie a šťastie pre svoju celú 
rodinu. A samozrejme aj pre ostatných ľudí na svete. No a keďže sa blížia Vianoce, tak som si 
istý, že väčšina z nás si pod stromčekom nájde nejaké darčeky. Niektorí určite budú hromžiť, že 
pod stromčekom nenašli to, čo si priali. Ale je veľa ľudí, ktorí sú v oveľa horšej situácii. Dokonca 
aj tu na Slovensku. Niektorí nemajú ani na ten stromček. A tí sú šťastní aj za tú čokoládku alebo 
nejakú kľúčenku. Takže sa modlím za všetkých, ktorí si napríklad nemôžu dovoliť ani 
štedrovečernú večeru. Alebo za rodičov, ktorí sa budú cítiť strašne, lebo nemohli svojim deťom 
zaobstarať poriadny darček. Aspoň, že si deti stále myslia, že darčeky nosí Ježiško...   

Želám si, aby sa neopakovali teroristické útoky z posledného týždňa. Človeka až zamrazí, 
keď vidí tie zábery krvi na zemi, a pomyslí na to, ako tie nevinné deti zomierali len kvôli 
náboženstvu. Modlím sa aj za stovky ľudí, ktoré každodenne podľahnú chorobám. Preto prajem 
šťastie všetkým nadáciám a organizáciám, ktoré aktívne bojujú za to, aby mali títo ľudia aspoň 
nejakú liečbu. Taktiež sa modlím za obete rozličných vojen vo svete. Veď koľkokrát ide v týchto 
vojnách iba o politické záujmy. Taktiež si prajem, aby sa uvedomili aj niektorí ľudia.  

Kresťanstvo nás učí odpúšťať. Preto treba niekedy aj týmto ľuďom odpustiť. Hlavne, ak 
chceme, aby odpúšťali nám. A preto aj dúfam, že mi budú odpustené niektoré hriechy. Veď sa 
učíme na vlastných chybách. Iba že by sa niekto nepoučil... A na záver by som chcel poprosiť, 
aby nám p. učiteľka už nedávala takéto domáce úlohy. Amen 

 

Našimi očami 

Zimná krajina 
Je zima ako má byť a celý les žiari. 

Stromy sú biele ako biela pastelka a lesknú sa 
ako diamanty. Už zvliekli svoje listy a zahalili 
sa do beloby. Na oblohe niet ani jeden šedý 
mráčik. Všetky oblaky pripomínajú čerstvú 
cukrovú vatu, ktorá akoby vyletela na oblohu. 
Obloha pod nimi je modrošedá ako delfín, čo 
pláva v mori. Voda sa mení na ľad, ktorý láka 
kačky, aby sa na ňom poprechádzali. Kačky, 
ktoré sú čierne ako uhlie, láka najmä 
snehobiela farba a saténový finiš. Tráva je tiež 

ako keby bola posypaná čerstvým kokosom. 
Vzduch je studený a mrazí, stačí sa naňho len pozrieť. V snehu, ktorý pokrýva celú krajinu sa 
ukazujú tisíce malých vločiek, pospájaných do krásneho snehového diela. Sneh je sypký a jemný, 
ale chladivý a nepríjemný zároveň. Všetci netrpezlivo čakajú až zase začne snežiť a v snehu sa 
zase objavia malé detské stopy a stopy ostatných zvierat, ako idú hľadať potravu.  

Kristína Katušová, 7.A 

Redakčná rada  
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Vianočné trhy v Bratislave 
Nastal čas Vianoc. Padajú veľké ligotavé snehové 

vločky, ktoré ako keby niekto vysypal z veľkého batohu. 
Dopadajú na zamrznuté úsmevy detí či dospelých. Dopadnú 
taktiež na obrovský vianočný stromček, ktorý je vyzdobený 
ligotavými vianočnými guľami a na vrchu sa týči obrovská 
zlatá vianočná hviezda. Dospelí sa radujú, tancujú a spievajú. 
Deti sa pretekajú v stavaní snehuliakov. Jeden je vysoký už dva 

a pol metra. Má 
oranžovočervenú 

mrkvu ako nos. 
Namiesto očí 
gombíky, každý je iný. Ruky ako konáre zo stromu 
a v ruke drží metlu. Na hlave má deravý hrniec, 
ktorý má predstavovať klobúk. Takže snehuliak 
gentleman. 

Zo stánkov rozvoniavajú pečené a varené gaštany, vianočný punč, palacinky, lokše, 
klobásky, medovina či vianočné varené víno. Na pódiu vystupujú deti. Recitujú, spievajú 
a tancujú. Skoro každý má čiapku, rukavice a šál. Bezočivé bozky zimy, chladu a vetra mi 
udierajú na líca. Ale hreje ma vianočný nealkoholický punč. 
Bratislava je čarokrásna, ale už sa teším na leto.   

Rebeka Múdra, 7.B 

Je krásny zimný večer, jemnučko padajú z neba krásne 
snehové  vločky. Všade je veľmi veľa ľudí, niektorí pijú punč, 
postávajú a rozprávajú sa, iný nakupujú darčeky pre svojich 
blízkych, a iný (najmä deti) sa korčuľujú. Všade vládne príjemná 
atmosféra lásky, priateľstva, ... Nádherne tu voňajú medovníky, 

punč , varené víno ale aj horúca 
čokoláda.  

Pre labužníkov zase cigánska, klobásy, lokše (či už na 
sladko alebo na slano). a ešte samozrejme pečené gaštany. Aké 
by to boli vianočné trhy bez chrumkavých pečených gaštanov?  

Všade kam sa pozriete, vidíte krásne svetelné dekorácie. 
Najčastejšie to sú vločky, anjeli, Ježiško (pravdepodobnejšie 

Mikuláš) a ešte všeličo iné. A krásne dámy za pultami sa  krásne usmievajú, že chlapi sa idú 
pobiť.  Malé deti, ktoré sa korčuľujú, do úst chytajú snežné vločky a zisťujú, prečo je každá takto 
nádherne iná. 

Nikto tu nie je sám. Každý sem príde s priateľmi, alebo rodinou... Ale hlavne s dobrou 
náladou a odchádzajú a ešte lepšou.      Michaela Cachovanová, 7.A, 

Fotografie: Redakčná rada  
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Moja kamarátka Tánička 
Tánička má 12 rokov. Je narodená v znamení Panny. Má štíhlu a vysokú športovú postavu. 

Vlasy má blond farby, skôr tmavšej,  stočené do prstencov, siahajú jej až po chrbát. Väčšinou ich nosí 
rozpustené. Tvár má podlhovastú a vysoké čelo. Na tvári jej vynikajú veľké zelenomodré oči ako dve 
plesá. Nosí výrazné čierne dioptrické okuliare, ktoré občas nahradí kontaktnými šošovkami. Malý 
noštek ako gombíček a plné pery červené sťa čerešne.  Jej široký úsmev skrýva krásne biele zúbky, 
také malé perličky. Vďaka dobrej starostlivosti sú vždy biele ako sneh. Malé ušká má väčšinou 
schované pod kučerami vlasov. Rada nosieva pestrofarebné náušnice, ktoré zvýrazňujú jej ušká. 
Nechty na rukách nosí namaľované žiarivým lakom. Dlhé prsty sú už vopred predurčené, že ich bude 
využívať  ku hre na nejakom hudobnom nástroji. Hrá na gitaru. Má dlhé štíhle nohy a svižný krok. 
Ramená nosí vždy vzpriamené a nehrbí sa.  Rada sa oblieka moderne a veselo. Vždy nosí výrazné 
doplnky kabelky, ruksaky, šatky, klobúky, šiltovky a slnečné okuliare. Jej smiech je veľmi nákazlivý 
a spoznám ju aj z diaľky, nielen podľa štíhlej a súmernej postavy, ale aj podľa nákazlivého a 
radostného smiechu.                   Elizabeth Bugyiová, 6.B 

 

Miesto, kde sa cítim ako v raji 

Les 
Ako sa tak prechádzam lesným chodníčkom, na ktorom je popadané lístie, počujem zurčiaci 

chladný potok. Hladká mi uši, keď bije o skaliská. Voda ani ranná rosa dopadá na zelenkastú trávu 
plnú života.  

Teplé vetry s vôňou ihličnatých stromov vybrali sa ku mne. Hrajú sa na skrývačku v lístí 
stromov. Ostré jarné slnko presvitá cez lístie stromov. 

Keď si vyzujem červené plátené tenisky, bežím po machu, ktorý je mäkký ako koberec v mojej 
izbe. Behom prídem na koniec lesa, obzriem sa a vidím prekrásnu lúku plnú pestrofarebných kvetov. 
Lúku obklopujú prekrásne doliny, za dolinami sú rieky a za nimi vykúka malé pochmúrne mestečko.  

Niečo zašumelo, zľakla som sa. Pozorne sa obzriem a vidím srnku. Pozerá sa na mňa veľkými 
vyplašenými očami. Znehybniem. Zrazu sa stratí medzi stromami. Idem za ňou, ale je priveľmi 
rýchla. Vtom sa ocitnem na inej lúke plnej ešte krajších kvetov. Pekne to tam vonia. Rastliny sa kolíšu 
v jemnom jarnom vánku. Srnka sa vrátila a so sebou mala malé strakaté sŕňa. Bolo veľmi milé, slnečné 
lúče sa od neho priamo odrážali. Srnka podišla ku mne a sŕňatko išlo za ňou. Podstrčila mi svoju 
veľkú hnedú hlavu a nechala sa pohladkať. Sŕňa stálo vedľa nej. Chcela som ho pohladkať, ale zľaklo 
sa a dlhými skokmi uháňalo do lesa. Mama išla za ním. Nedobehla som ich. Šla som ďalej po voňavej 
lúke a dostala som sa znova na lesný chodník, pri ktorom bolo stádo oviec s cengajúcimi zvončekmi, 
ako prechádzajú cez malý kamenistý potôčik. Zvončeky im pritom hrajú ako o život. Keď prejde celé 
stádo, nájdem inú cestičku. Tá už je kamenistá. Vydám sa po nej a na obzore vidím malú dedinku. 
V dedinke sú malé drevenice s dymiacimi komínmi. Vonia to tam po sladkej medovine.  

Som rozhodnutá žiť v tejto dedinke pri malom hustom lese. 

Rebeka Múdra, 7.B  
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Naše projekty 

Dejepis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chémia a fyzika 
 

 

 

Fotografie: www.zsdudova.sk  
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Projekty žiakov 6. a 7. ročníka. 

 
Fotografie: Redakčná rada 
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Naše úspechy 

Bratislava, moje mesto 
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Prvé číslo tohtoročných Dudovín pripravila redakčná rada v zložení: Nela Duniová, Ema Panáčková, Kristína 

Katušová, Rebeka Múdra, Klára Kubíková, Radovan Bánoczký, Sandra Dániová, Barbora Koleková, Radovan 

Hlôška, Viktória Beňová 

Fotografie: p. uč. Petíková  


