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KÚTIK POÉZIE 

Tatry 

Jemný vánok sa mení na víchricu. 

Je to ako keď sa mača zmení na tigricu. 

Zrazu má obrovskú silu,  

akoby z riečneho víru. 

 

Drobné ihličie, čo pichá na dotyk, 

padá na zem sťa sto malých dýk. 

Stromy sa lámu ako zápalky, 

sú jemné ani papierové stránky. 

Páči sa mi pohľad na vrcholy hôr. 

Horské žľaby a stráne sú domovom skôr 

lesných zvierat ako ľudí, 

preto veľa medveďov sa budí. 

Medveď nie je zlý, ľudia ho tak berú, 

lebo z nás má občas chutnučkú večeru. 

 

Simona Kratochvílová, 8.B 
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UDIALO SA 

Hviezdoslavov kubín 

Dňa 4. marca 2016 sa v našej škole konala už tradičná súťaž v umeleckom 

prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

Počas piatich vyučovacích hodín sa stretli žiaci druhého stupňa, aby spoločne 

strávili pekný deň s literatúrou, ktorá nám prináša radosť a potešenie. Súťažiacich prišli 

povzbudiť aj p. učiteľky slovenského jazyka, ktoré zasadali ako porota. 

Na záver porota ocenila žiakov v tomto poradí: 

II. kategória – žiaci 5. - 6.ročníka:  

Próza:  

1. miesto: Michal Letko, V. A 

2. miesto: Ella Klebercová, V. B 

3. miesto: Margaréta Lejová, VI. B 

Poézia:  

1. miesto: Mária Vandová, V. B 

2. miesto: Alexandra Ryšánková, 

V. B 

3. miesto: Emma Faithová, V. A. 

www.zsdudova.sk 

III. kategória – žiaci 7. - 9. ročníka: 

 

Próza:  

2. miesto: Radovan Bánoczký, VII. B  

3. miesto: Barbora Hašáková, VIII. A 

 

Poézia:  

1. miesto: Diana Melichárová, VII. 

B 

2. miesto: Lara Tublerová, VII. B, 

Miroslav Mlynka, VIII.A 

3. miesto: Christián Ágh, VIII. A 
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Beseda so strelkyŇAMI 

10.12.2015 na našu školu zavítali 2 

významné športovkyne a zúčastnili sa besedy so 

žiakmi druhého stupňa. Po mnohých otázkach, na 

ktoré museli odpovedať, si žiaci mohli vyskúšať 

aj streľbu samotnú.  

Danka Barteková 

Slovenská reprezentantka v streleckej 

disciplíne Skeet. Je držiteľkou svetového rekordu 

a bronzovou medailistkou z LOH v Londýne 

2012. V júli 2013 sa stala členkou 

Medzinárodného olympijského výboru za 

komisiu športovcov. 

Veronika Vadovičová 

Slovenská paralympijská reprezentantka 

v športovej streľbe. Na paralymijských hrách 

v Pekingu 2008 získala zlatú medailu 

(vzduchová puška 40) a v Londýne 2012 získala 

bronz v disciplíne Ľubovoľná malokalibrovka 

3x20. 

Redakčná rada, foto: www.zsdudova.sk 

VIDELI SME 

ZOO V BRNE 

Dňa 19.10. som sa aj s mnohými mojimi rovesníkmi zúčastnil exkurzije do 

ZOO v Brne. Už deň pred cestou som sa strašne tešil na nové dobrodružstvo 

a samozrejme aj na to, že sa nebudem učiť , veď povedzte sami, vy by ste sa 

netešili? No ale vráťme sa k ZOO.  

Ráno o 6.00 mi zazvonil budík a ja som ho s radosťou vypol a začal sa 

chystať na odchod. O 6.40 som išiel z domu. Zbalenú som mal nabíjačku na 

mobil, ale to som ešte nevedel, že v autobuse nebudú zástrčky a ešte som mal 

zbalené čipsy, veď čo by to bolo za cestu bez nejakej pochutiny, nie? Len sa mi 

nepáčilo ráno počasie, lebo pršalo a bál som sa, že bude aj v Brne. Došiel som do 

šatne a rozprával som sa s mojimi spolužiakmi, ktorý išli tiež a čakali sme na 

autobus. Autobus došiel, nastúpili sme. Ja som si sadol s kamošom a spočiatku 

sme sa nudili, lebo som si nechcel minúť batériu, tak som sa nehral (narozdiel od  
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ostatných). Rozprával som sa s kamošom, ktorý si mimochodom zobral jeden 

foťák, dva mobily a jeden tablet so slovami „pre istotu“, aby sa mu to ževraj 

nevybilo. Sprvoti som počúval hudbu, ale potom som ju vypol, aby som aj ja 

mohol fotiť a aby mi vydržala batéria. Keď sme prešli hranice, tak prestalo pršať, 

tak sme sa tešili, ale radosť nám prekazil vodič, keď oznámil, že v autobuse 

nemôžeme jesť čipsy a ešte k tomu mi vadili tie cesty, lebo boli hrboľaté. Ale ja 

som aj tak so spolužiakom tie čipsy jedol.  

Keď sme vystúpili pri ZOO, tak nám pani učiteľky rozdali mapky 

a povedali: „Dajte sa do skupín.“ V skupine som bol ešte s tromi ľuďmi. Pani 

učiteľka nám dala pokyny, čo máme nájsť v ZOO a išlo sa. Najprv sme zastavili 

pri tigrovi, ktorý ale práve v tej chvíli obedovali, tak sme sa posunuli ďalej. Našli 

sme nejaké „akože zajace“, aspoň sa na zajace podobali a potom o kúsok vyššie 

boli lamy. Jedna malá lama za nami stále chodila a pozerala na nás. Potom sme 

našli srnky, ktoré sa na nás asi zľakli, lebo išli preč. Ďalej bol celkom pekný 

Kakadu palmový. Samozrejme, že sme išli aj do terária, v ktorom boli rybičky, 

malé opice, sova a vo výklenku boli čeľuste rôznych žralokov. Vyšli sme von 

a zbadali sme automat na pamätné mince a vedľa bola menička peňazí. Chcel som 

si vymeniť peniaze, ale bál som sa, že mi to zhltne moje peniaze a nič mi to 

nevydá, tak si kamoš kúpil mincu a pokračovali sme v ceste. O trochu vyššie bol 

bufet, ale ešte sme neboli až tak hladní, tak sme išli do ďalšieho terária, v ktorom 

boli malé vydry, krokodíl (nevieme, či bol živý), malé opice, dosť veľké hady. 

Bola medzi nimi aj anakonda a korytnačky suchozemské. Potom sme sa vybrali 

k ťavám. Kúsok od tiav sme videli pelikány a vedľa nich ceduľu Afrika, vedľa 

ktorej stál typický africký jeep a teplovzdušný balón. Asi 40 metrov od toho boli 

žirafy, ktoré sa mi páčili. Vtedy sme si povedali: „Čo tak si dať nejaké jedlo.“ Išli 

sme si vymeniť peniaze, ale keďže automat vydával mince, nezmestili sa mi do 

peňaženky. Konečne sme došli do bufetu, kde som si dal hranolky a hotdog. 

Navzájom sme sa počkali a dali sme si za cieľ nájsť orly. Našli sme ich asi po 

polhodine. Oproti nim boli ľadové medvede a vedľa rysy. O kúsok ďalej boli sovy 

a nejaký totem. O chvíľu sme sa mali stretnúť pri bráne ZOO, tak sme sa rozhodli 

vrátiť. Po chvíli sme boli pri bráne a čakali sme pani učiteľky. A kde sa vzal, tu 

sa vzal, zrazu pred nami zastal páv a potom okolo nás pobehoval. Pani učiteľky 

meškali. 

V autobuse sme si sadli piati chlapci dozadu, to bola vražedná kombinácia. 

Ja som nenápadne popíjal energeťák a rozprávali sme sa o novom horore, ktorého 

názov radšej nepoviem. Spolužiak si išiel odfotiť okno v autobuse a mal zapnutý 

blesk. Spolužiačka sa zľakla, že sa začína blýskať a na takýchto podobných 

srandičkách sme sa smiali celú cestu domov. Ďakujem, pani učiteľky, že ste ma 

so sebou zobrali.        Karol Benkóczi, 7.A 
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Exkurzia Praha 

Keď sme 14.11.15 išli do Prahy, veľmi sme sa tešili. Cestovali sme žltým 

autobusom, v ktorom sme mohli pozerať filmy a piť horúcu čokoládu zadarmo. 

Cestovali sme 5 hodín, ale bola sranda.  

Keď sme prišli do Prahy bolo tam horšie počasie ako v Bratislave. 

Ubytovali sme sa v hoteli ARON ***. Na izbe bola 

telka a len dve zástrčky! V ten deň sme sa išli pozrieť 

na Staromestské námestie. Videli sme orloj.   

Na druhý deň sme sa išli pozrieť aj do múzea 

voskových figurýn. Bolo to super. Videli sme Karla 

Gotta, Toma Cruisa, Obamu, Indiana Johnesa, 

Einsteina a mnoho ďalších. Potom sme išli na 

Pražský hrad, kde sme videli Chrám svätého Víta, 

ako sa striedala  stráž, Zlatú uličku a kostol. Ďalej 

sme išli na Karlov most a potom na Petřín, ktorý 

vyzerá ako Eiffelova veža ale meria 60 metrov. 

Cestou späť nás pozýval taký čudný ujo do nejakej 

magickej jaskyne za 20 Kč. Nešli sme tam.  Neviem 

prečo, asi to bolo drahé. Ale pani 

učiteľky to mali ZDARMA! Z Petřína sme išli na hotel 

autobusom. V autobuse boli taký chalani, ktorý tam začali 

podpaľovať sedadlá a strašne to tam smrdelo. Najprv sme si 

mysleli, že je to plyn a všetci tam zahynieme. Nakoniec sa nič 

nezapálilo a my sme rýchlo vystúpili a išli do hotela. Pobalili 

sme sa a pozerali sme Superstar.  
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Ráno sme sa išli ešte prejsť a išli sme sa pozrieť na Václavské námestie. 

Keď sme sa dopozerali, tak sme išli na autobusovú stanicu. Nasadli sme do nášho 

žltého autobusu a opäť sme pozerali filmy a popíjali horúcu čokoládu. V Prahe 

bola sranda a páčilo sa nám to.  

Vanda Lenártová, 6.A, foto: www.zsdudova.sk 

 

NAŠA TVORBA 

Ako som našla svetlo 

(Poviedka) 

Catherine sa zobudila presne o piatej ráno. Prespávala u svojej kamarátky 

Sashy. Nikto presne nevedel, prečo sa vždy zobudila tak skoro aj tak  nikdy nespala 

dlhšie ako do ôsmej. Naopak Sasha by prespala aj celý deň.  

Posadila sa na posteľ a spravila si cop. Sasha na ňu pozrela a potichu 

povedala: „Ja ešte spím..“ Catherine pochopila, že má Sashu nechať spať, tak sa 

obliekla a neskôr si spravila vlasy a make-up. Bolo ešte iba pol 6 ráno a všetci 

ostatní spali. Sasha bývala v dome pri lese, v horách. Catherine vyšla von z domu 

v čiernej mikine s bielym nápisom Simple Plan, čiernych džínsach a s dierami na 

kolenách. Mala obuté Martensky.  

Vošla do lesa a prechádzala sa. Po čase zašla tak ďaleko, že takmer nič 

nevidela. Prechádzala medzi stromami až narazila na malý potôčik. Takmer ho 

nevidela, ale veľmi dobre ho počula. Išla popri potôčiku až dovtedy, kým nevyšlo 

slnko. Jej dlhé čierne vlasy sa zaleskli v odraze slnka. Otočila sa a chcela sa vrátiť, 

pretože dúfala, že už niekto bude hore... 

Po ceste naspäť ale zakopla a padla na kolená. Postavila sa a oprášila si 

nohavice. Vtom v zemi uvidela neznámy predmet, ktorý sa leskol. Snažila sa ho 

vyhrabať, ale hlina bola príliš tvrdá. Nabrala vodu z potoka do dlaní a hlinu okolo 

predmetu poliala, aby predmet vytiahla. Bol to strieborný náhrdelník s príveskom 

v tvare obdĺžnika, ktorý sa dal otvárať. Mal na sebe modro-strieborné ornamenty, 

ktoré pripomínali hrudný kôš, vyzeralo to, akoby chránili to, čo sa nachádzalo vo 

vnútri. Nazrela dovnútra, kde bola fotka starej ženy so šedivými vlasmi, oblečená 

v modrej blúzke. Na nose mala okuliare, za ktorými jej žiarili zelené oči. Na druhej 

polovici bola fotka mladého dievčaťa, ktoré malo biele dlhé vlasy, a podobne zelené 

oči ako stará žena na predošlej fotografii. Veľmi sa podobali a Catherine si 
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myslela, že to je možno tá istá žena, keď bola mladá a keď zostarla. Náhrdelník 

zatvorila, vložila si ho do vrecka a kráčala naspäť k Sashi.  

„Kde si bola?“ spýtala sa Sasha hneď ako Catherine otvorila dvere. 

„Nespíš?..“ začala Catherine, „Bola som sa prejsť.“ 

„To si celá ty, dokážeš v lesoch a v prírode stráviť celý život..“ zasmiala sa Sasha. 

Po raňajkách Catherine ukázala Sashe, čo našla. Sasha si zobrala náhrdelník 

do rúk a prezerali si ho. Keď ho otvorila, chvíľu si prezerala fotky a potom sa 

spýtala: „Kto to je?“ Catherine mykla plecom, „Čo ja viem, hovorím ti, že som to len 

pred chvíľou našla v zemi, keď som zakopla o kameň..“ 

Sasha sa uprene pozerala na ženy na fotografiách. „Pripadá mi to, akoby to 

bola matka a dcéra, alebo tá istá osoba.. no určite sa poznali. A dosť sa podobajú.“ 

„Viem, ale možno to len niekomu spadlo, keď bol v lese,“ povedala Catherine. 

„Blbosť.“ Zastavila ju Sasha. „Do toho lesa nechodí nikto.. teda, až na teba a občas 

ja. Ale inak tam nikto nechodí a hlavne nie do tejto časti.“ 

Catherine sa zamyslela.. Kto je tá žena? A čo robil náhrdelník s jej fotkami 

v hline uprostred lesa? 

Večer okolo desiatej, išla Catherine ukázať Sashi, kde presne ten 

náhrdelník našla. „Išla som tadiaľto a.. a potom tu bol potok...“ vysvetľovala 

Catherine. Snažili sa nájsť potôčik, o ktorom Catherine rozprávala, ale žiadny tam 

nebol. Catherine začala panikáriť. Pozrela sa na vydesenú Sashu, ktorá držala 

náhrdelník. „Vieš aspoň kde sme?“ spýtala sa Sasha. 

„No bol tu potok a...“ 

„Ale nie je tu!“ povedala Sasha naštvane, „A ani nevieš kde sme.. aha, rob si čo 

chceš, ja sa pokúsim nájsť cestu späť.“ 

Catherine zostala stáť uprostred opusteného lesa. Vedľa nej na zemi ležal 

strieborný náhrdelník, ktorý Sasha hodila na zem. Predtým pršalo, takže všade 

bolo blato. Catherine zodvihla náhrdelník a aj napriek tomu, že bola zima, mala 

pocit akoby bolo striebro rozpálené. Pevne ho stlačila a v tom začula výkrik. 

Rozbehla sa smerom, odkiaľ krik počula, ale nikoho nevidela. Bola už celkom tma 

a Catherine prestávala vidieť. Vytiahla z vrecka baterku a svietila si. Odrazu sa 

pod ňou prepadla zem. Ocitla sa v tmavej chodbe pod zemou a takmer nevidela von. 

Z rúk jej vypadla baterka a v tme sa ju snažila nájsť. Keď konečne našla baterku 

a zasvietila si, videla iba prach. Keď sa Catherine postavila, náhrdelník v jej ruke 
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sa začal ťahať hlbšie do tunela. Vyzeralo to, akoby naň pôsobila nejaká magnetická 

sila. 

Odrazu sa na konci tunela zjavilo malé svetielko. Catherine nasledovala 

náhrdelník, ktorý ju ťahal stále bližšie k svetlu. Keď prišla na koniec tunela, svetlo 

zhaslo. Nebola tam ani tma ani svetlo. Pred Catherine sa zjavila hlinená stena 

a náhrdelník zostal visieť  v jej rukách. Čo sa to deje? Pomyslela si Catherine. 

Odrazu jej šperk spadol na zem. Catherine sa otočila a za ňou stálo mladé dievča 

s dlhými bielymi vlasmi, v krásnych bielych šatách. Vyzerala presne ako to dievča 

na obrázku vo vnútri náhrdelníka. Catherine sa preľakla. Dievča sa ňu pozrelo 

a usmialo sa so slovami: „Ďakujem, že si mi vrátila niečo, čo mi patrilo.“ A zobrala 

si náhrdelník, ktorý si pripla na krk. Potom začala kráčať smerom k stene 

a nakoniec v nej zmizla. Catherine iba nehybne stála a keď si vybrala baterku, 

rozbehla sa smerom k východu. 

Vyšla kúsok od Sashinho domu, kde ju čakala kamarátka. Ako náhle vošla 

dovnútra, Sasha ju objala a povedala jej, že sa o ňu veľmi bála. Catherine ju uistila, 

že je v poriadku a povedala jej, že náhrdelník zakopala. A vrátila sa naspäť. Potom 

vošli dovnútra a už na to nemysleli. 

To ale nevedeli, že na povale, kde sa nachádzali iba „zbytočnosti“ a nikto 

tam nechodil, bola aj škatuľa s fotkami a videokazetami, kde bola tá žena , ktorej 

fotky boli v náhrdelníku. Tiež tam bol priložený článok o vražde dievčaťa v lese, 

ktoré nosilo práve ten náhrdelník, ktorý Catherine našla, zhodou okolností, bolo to 

miesto, kde dievča zavraždili... 

Sabína Lazarčíková, 7.B 

NIEČO ZO ŠPORTU 

LYŽIARSKY VÝCVIK 

V dňoch 13. až 19. februára 2016 sa naši siedmaci 

a ôsmaci zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vysokých 

Tatrách v Tatranskej Lomnici. Žiaci absolvovali 

lyžiarsky výcvik podľa plánu, všetci zvládli učivo 

základného lyžiarskeho  výcviku po praktickej aj 

teoretickej stránke.  

V rámci lyžiarskeho kurzu sme 

absolvovali  jednu  turistickú vychádzku do Starého 

Smokovca a jednu exkurziu v Ski múzeu v Tatranskej 

Lomnici. Ubytovanie a strava boli v hoteli Sasanka. Do 
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lyžiarskeho strediska sme chodili pešo, keďže sme to mali veľmi blízko. Žiaci 

počas dňa plnili nielen výcvikový plán, ale aj denný režim.  

Deň začínal budíčkom o 7:00 hod, pokračoval raňajkami a nástupom pred 

hotelom. Výuka na svahu 

bola prerušená obedom 

v hoteli. Poobedná výuka 

trvala od 13:30 hod. do 

15:30, medzitým sme mali 

olovrantovú pauzu. Po 

lyžovaní nasledovalo osobné 

voľno, ktoré sme využili na 

regeneráciu svojich síl a 

prípravu na večeru. Po večeri 

sme mali večerný program a 

na záver sme si zhodnotili celý deň a dozvedeli sme sa program na ďalší deň.  

Na začiatku kurzu sme na 

základe  našich lyžiarskych 

schopností vytvorili 3 skupiny. 

Takto rozdelení do skupín sme 

lyžovali a zdokonaľovali sa v 

lyžiarskych technikách. Počas kurzu 

bola medzi žiakmi výborná 

atmosféra s mnohými zážitkami a 

novými skúsenosťami. Okrem 

výbornej lyžovačky si žiaci každý 

deň užili bohatý program.  

Text a foto: P. uč. Majkráková 

 

ZAHRALI SME SA NA HISTORIKOV 

Jarmok 

Kde bolo tam bolo raz jedno mestečko, ktorého názov doteraz nepoznáme . 

Ako v každom mestečku aj toto malo richtára . Bol to vdovec, ktorého žena mu 

zomrela na choleru . Ostal sám s dvoma dcérami , ktoré sa onedlho mali vydávať . 

Ženy toho muža proste obdivovali , aký je odvážny , múdry a hlavne obetavý . 

Každý rok tesne pred 20. aprílom bol u panovníka žiadať o trhové právo pre 

mešťanov. Panovník  mal rád tieto jarmoky, a preto im toto privilégium každý rok 



10 

 

daroval . Každoročne pri prípravách na jarmok, ktorý sa konal pred radnicou , si 

mešťania pospevovali ľudové piesne . Na deň konania trhu, 20. apríla,  bolo všetko 

dokonalé . Ľudia si pospevovali, kupci zjednávali a mešťania nakupovali. Tesne pred 

obedom vyhlásil pán richtár , že ten cech, ktorý bude na jarmoku najpočetnejšie 

zastúpený, získa od mesta pamätnú listinu a mešec grošov. Niektorí majstri prišli 

aj  z cechov z ďalekých krajín, aby  sa zúčastnili na slávnom jarmoku, o ktorom išli 

chýry až za šíre kopce a doliny. Niektorým obchodníkom pomáhali aj tovariši, ktorý 

žili v chudobe  a na jarmoku si trochu privyrobili. Večer pred ukončením jarmoku 

vyhlasovali  víťaza. Všetci sa zhodli, že tohtoročné víťazstvo patrí cechu 

hrnčiarov, ktorých bolo na jarmoku neúrekom, a nik z mešťanov veru  neodchádzal 

z jarmoku bez nového kalicha či misy do svojho príbytku. Hlavu cechu hrnčiarov, 

starého Mateja, pozvali do vnútra radnice, aby prišiel prevziať pamätnú listinu 

a mešec grošov . Matej bol starý vychýrený hrnčiarsky majster. Pozrel na pamätnú 

listinu, kde bol uvedený erb mesta, ktorý sa podobá na divo rastúcu jabloň  - symbol 

mesta a z úcty k tomuto jarmoku a mestu, požiadal panovníka o privilégium pre svoj 

cech, používať tento erb aj na svoje hrnčiarske výrobky. Panovník súhlasil, 

a odvtedy bol každý hrnčiarsky výrobok na spodnej strane označovaný znakom 

cechu, ktorý pochádzal z mestského erbu. Dobrý chýr o meste a jarmoku sa tak 

šíril ďalej hrnčiarskymi výrobkami, ktoré hrnčiari dodávali až na panovníkov dvor, 

a preslávili toto mesto na dlhé desaťročia.  

Diana Melichárová, 7.B 

 

Richtár 

Kde bolo tam bolo v dávnom stredovekom mestečku na námestí stála radnica 

kde sídlil dobrý richtár. Vždy sa zaujímal o obyvateľov mesta, staral sa o tovarišov 

a aby nikoho nikto neokrádal. Na hlavnom námestí vládol vždy pokoj a poriadok. Boli 

tu cechy rôzneho záujmu ako napríklad obuvnícky, krajčírsky a rôzne iné. Každý 

cech mal samozrejme tovarišov a iných pomocníkov. Aby sa cechy medzi sebou 

rozoznali tak mali dokonca každý svoje označenie alebo erb. Richtár však privilégia 

na cechy nerozdával iba tak. Vždy museli dodržovať podmienky aby získali trhové 

právo. Roky sa míňali a tak aj obľúbený richtár ostarol a zomrel. Celé obyvateľstvo 

bolo smutné no začalo sa po meste hovoriť kto bude ten nový richtár a či tiež bude 

taký dobrý. Prešlo pár mesiacov a sídlo radnice bolo stále prázdne. Ľudia sa 

vypytovali, čo sa stalo, kto povedie cechy, trhy, kto bude rozdávať privilégia. 

Postupom času začala byť situácia kritická. Na námestí rôzne pribúdali cechy, 

nikto nemal trhové právo, kradli sa erby a označenia a tovariši boli bez práce. 

Mešťania sa rozdelili na dva tábory, začali sa nenávidieť, boli na seba nepríjemní. 
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Vtedy prišla z radnice zarážajúca informácia. „V meste nemáme kandidáta na 

nového richtára radnice“, oznamovala. To ľudí úplne odradilo a mesto zaniklo. 

Simon Šinka, 7.B 

 

ROZPRÁVALI SME SA 

ROZHOVOR S PANI UČITEĽKOU 

Majkrákovou 

Dobrý deň, môžem sa vás spýtať pár otázok ohľadom vašej basketbalovej 

kariéry? 

Áno, môžeš. 

Ako dlho ste hrali basketbal? 

15 rokov.  

Mali ste dobrého trénera/trénerku? 

Na začiatku som si myslela, že nie je dobrý, ale postupom času som si uvedomila, 

že ma toho veľa naučil. Žiaľ, uvedomila som si to až keď ho vystriedal iný tréner. 

Na akom poste ste hrávali? 

Záležalo na súperovi, ale hrala som na ľavom krídle alebo na pivot poste. 

Hrali ste iba za jeden klub alebo ich bolo viac? 

Bolo ich viac, konkrétne: MBK Poprad, Istrobanka Bratislava, BK Šamorín, 

VŠBK Nitra, Atus Gratkorn. 

Koľko bodov ste približne zaznamenali za zápas? 

Okolo tých 15 – 20. 

Hrali ste iba na Slovensku alebo aj v zahraničí? 

Aj v zahraničí, konkrétne v Rakúsku. 

Mali ste možnosť hrať v slovenskej reprezentácii? 

Áno, do 16 a potom do 20 rokov.  

Ako ste popri basketbale zvládali školu? Nebolo toho veľa? 

Bolo toho veľa ale na strednej mi dosť vychádzali v ústrety učitelia a na vysokej 

som si prispôsobila rozvrh, aby som stíhala aj tréningy. Dosť mi pomáhali rodičia. 
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Máte nejakého obľúbeného hráča/hráčku? 

Obdivovala som Michaela Jordana a Shaquilla O´Neala. 

Ďakujem za váš čas.     Simona Kratochvílová, 8.B 

 

Rozhovor s pánom UČITEĽOM 

PALLEROM 

Kedy ste sa rozhodli pre povolanie učiteľa? 

Priniesol to život, pôvodne som chcel byť archeológ, neskôr aspoň historik (teda 

pracovať na SAV alebo v inej vedeckej či výskumnej inštitúcii). Nakoniec som sa 

rozhodol, že skúsim učiť. To rozhodnutie sa nejavilo na začiatku jednoduché, ale 

napokon som pochopil, že bolo správne. Teda niekedy medzi rokmi 1992 – 95 

„úplne dozrelo“ moje rozhodnutie. 

Koľko rokov už učíte?  

Niečo viac ako 20 rokov. 

Ktorý z tých predmetov, ktoré vyučujete máte najradšej? 

Nedá sa presne povedať. Záleží od témy, ale aj od toho, 

ako to, čo rozprávam (učím) vnímajú žiaci. 

Čo vás najviac baví pri práci s deťmi? 

Veľmi by som bol rád, keby boli moji žiaci raz múdrejší 

ako ja, teda sa snažím učiť ich tak, aby o tom, čo preberáme aj rozmýšľali, čo sa 

mi však nie vždy darí. Ak vidím, že o tom, čo rozprávam aj rozmýšľate, to je to, 

čo je pre mňa najdôležitejšie.  

Na škole ste známy tým, že organizujete exkurzie po Slovensku. V dnešnej dobe, 

keď sú učitelia nedostatočne ohodnotení, je to vzácnosť. Prečo to robíte? 

Snažím sa žiakov viesť k láske ku svojej krajine, k hrdosti na to, že sme Slováci, 

že naši predkovia vytvorili niečo, na čo môžeme byť hrdí. Chcem aby čo najviac 

obyvateľov Slovenska najskôr poznalo našu vlasť až potom sa išlo „túlať“ do 

sveta. Ak sa mi to podarí a vy budete hrdí nie iba na to, že Sagan či Zuzulová 

vyhrali nejaké preteky, ale na našu vlasť a jej históriu, tak sa to oplatí. 

Ďakujem za rozhovor.       Jakub Lenárt, 8.A 
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SÚŤAŽILI SME 

Technická olympiáda 

Kde začať? Už dlhé roky som sa chystala, že to vyskúšam, no až tento rok 

sa mi podarilo sa tam dostať. 

Áno hovorím o technickej 

olympiáde. Z počiatku som 

tam ale chcela ísť len preto, 

aby som sa uliala zo školy 

(povedzme si, ktorý z nás to 

neurobili len preto?). No 

potom, keď sme dorazili, 

nadchla som sa a povedala si, 

nie, nebudem to robiť len 

preto, aby som sa uliala. Nadchla som sa pre víťazstvo áno kto by nechcel byť 

prvý. 

Školské kolo 

Za pomoci učiteľa (za čo mu 

ďakujem) som zvládla teoretickú 

časť, mali sme na ňu len 30 minút 

ale stačilo by aj 20. Samozrejme 

ešte predtým sa nám predstavili 

učitelia, ktorý budú hodnotiť naše 

práce. Zdali sa byť prísni, no opak 

bol pravdou. Test obsahoval 17 

otázok, boli to bežné otázky, v 

podstate všetko s toho sme sa učili 

na technickej výchove.  

V praktickej časti sme mali za úlohu mali vyrobiť držiak na sviečku alebo 

niečo také. Na túto časť sme mali 90 minút (ak sa nemýlim). Stihli sme to presne 

na čas. Rozdali nám technické výkresy, dali nám názornú ukážku ako a čo máme 

robiť, poučili nás o bezpečnosti pri práci a mohli sme začať. Najťažšie bolo 

predovšetkým trafiť presné rozmery.  

Obvodné kolo 

V obvodnom kole sa zúčastnilo viac deti ako v školskom. Bolo tam viac detí, a 

ani jedného človeka som tam nepoznala, to ma trocha znervózňovalo. Kým sme 

sa všetci zhromaždili s učiteľom sme si „opakovali“ niektoré veci, čo sa mohli 
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vyskytovať v teoretickej časti (samozrejme nič z toho čo sme si opakovali tam 

nebolo). Opäť sme mali na test 90 minút. Bol o niečo ťažší, no spolužiak Juraj to 

zvládol aj za mňa. Krátko po tom sme sa presunuli do dielne. A tu sme znova 

robili držiak na sviečku (svietnik). Samozrejme nie ten istý čo minule, tentoraz to 

bolo celkom náročné, prvý pokus nám nevyšiel, tak sme museli použiť náhradný 

materiál, no teraz sa nám to ako tak podarilo. Skoro by sme to nestihli. Najhoršia 

časť bola, keď sme mali vyrezať veľmi malé otvory príliš veľkou pílkou a 

pomerne tupým „pilníkom“, to išlo naozaj ťažko ale aj to sme nejako dotiahli do 

víťazného konca. Skončili sme túto časť, upratali si po sebe dielňu a presunuli sa 

do haly kde sme písali testy. Tentoraz nám pustili film kým vyhodnocovali naše 

práce. Rozprávali sme sa o správnych odpovediach a zistila som že takmer všetko 

som mala zle, zato Juraj bol na tom celkom dobre, ako hovorím dal to aj za mňa. 

Konečne, po hodine a niečo sme sa dočkali. S Jurajom sme skončili znova na 

prvom mieste!  

Krajské kolo 

Toto bolo už podľa mňa 

celkom dosť náročné, minimálne 

oproti predošlým kolám. Dosť som sa 

obávala, lebo úprimne vôbec som sa 

nepripravovala. 

Tentoraz sme mali na test 30 

minút. Ale, tentokrát som test zvládla 

celkom dobre, teda bola som 

spokojná s tým, ako som ho napísala. Nebol až tak veľmi ťažký. To sa ale o 

praktickej časti povedať nedalo. Tá bola naozaj náročná. 

Po teoretickej časti sme sa ako obyčajne presunuli do dielne. Keď som 

videla čo máme robiť, už som vedela, že sme prehrali. Mali sme postaviť 

hlavolam. No u nás bol skôr hlavolam, ako to udržať po kope a nie ako to rozložiť. 

No proste katastrofa, všetko bolo omnoho kratšie, ako to malo byť, čiže okolo nás 

presnosť rysovania ani nešla. Pravý uhol to tiež nevidelo, vlastne sme mali vlastné 

rozmery, nič nebolo také ako na výkresoch. Ako hovorím, bolo to náročné, museli 

použiť náhradnú časť avšak teraz nám za to strhli aj body. Mali sme na to 100 

minút ale ani tých 10 minú navyše nám nepomohlo. 

Po hodine, prišla tá chvíľa. Tentoraz som vôbec nebola prekvapená že sme 

skončili na 5. mieste zo 6 miest, očakávala som to a myslím, že Juraj tiež. Ale to 

nevadí, už len to že sme sa dostali do krajského kola bol pre mňa osobný ale malý 

úspech. Tu sa naša cesta technickej olympiády končí.  Olympiádu sme si užili, a 

bola aj sranda.        Paulína Rajtáková, 9.B 



15 

 

záloŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

 

Už niekoľkýkrát sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. 

Tento rok záložky pre našu partnerskú školu tvorili žiaci 4. a 5. ročníka. Toto je 

sprievodný list, ktorý k našim novým kamarátom odišiel spolu so záložkami. 

 

 Bratislava 27.októbra  

 

Milí naši priatelia v Kežmarku ! 

   Posielame Vám srdečný pozdrav z Bratislavy.  

   Prišiel čas, aby sme sa zoznámili formou trocha netradičnou, ale veľmi zaujímavou a pre 

nás osobne aj veľmi peknou a najmä podnetnou. 

   Posielame Vám nami vyrobené záložky do kníh a veríme, že sa stretnú s pozitívnym ohlasom 

u Vás a budú naozaj súčasťou kníh, ktoré budete čítať a ktoré Vás budú prenášať do sveta 

fantázie a dobra. Zároveň veríme, že možno príde aj čas, keď sa stretneme osobne... 

 

     S prianím všetkého dobrého Vás ešte raz pozdravujeme. 

 Žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ Dudova 
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TAJNIČKA NA ZÁVER 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

 

11.             

12.             

13.             

14.            í=I 

 

15.                

16.                

17.                

18.                

 

1. Umývame si s tým ruky. 2.  Súhrn literárnych slovensných diel. 3. Pláva to vo vode. 4. 

Útočisko pre zvieratá (nie je to ich domov). 5. Neviazaná umelecká reč. 6. Miesto, kde sa 

požičiavajú knihy. 7. Autor poézie. 8. Autor prózy. 9. Slovo vyhrať bez predpony. 10. 

Pravidelne vychádzajúca tlač. 11. Má to kôň na nohách. 12. Mesto, patrí medzi vybrané slová. 

13. Srdce Slovenska - ....................... Bystrica 14. Noviny, ktoré vychádzajú denne. 15. Skupina 

veršov. 16. Vymyslený príbeh so šťastným koncom. 17. Krátky výrok, ktorý tvorí ľudská 

skúsenosť a poučenie. 18. Rasa psa a vybrané slovo.   Kristína Kozárová, 5.A 

Druhé číslo tohtoročných Dudovín pripravili: Kristína Kozárová,  Paulína Rajtáková, Jakub 

Lenárt, Simona Kratochvílová, Vanda Lenártová, Karol Benkóczi 

ZŠ Dudova 2, Bratislava  Šk. rok 2015/2016 


