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Editoriál 
 Sme tu opäť! Hlásime sa s novým číslom Dudovín. Je opäť plné zaujímavého čítania. 
Tentokrát sme vyspovedali recitátorov na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, našich 
piatakov a aj pani učiteľky. Pozrieme sa do Bruselu či Tatier a navštívime aj hodiny 
výtvarnej výchovy.  Príjemné čítanie!  

Vaša redakčná rada 
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Udialo sa 

Ecotour 
Dňa 5.2.2015 sa na našej 

škole, Dudova 2, konal koncert s 
enviromentálnou tematikou ECO 
TOUR.  

Thomas Puskailer a Martin 
Madej, ktorí boli sprievodcami a 

zároveň spevákmi a tanečníkmi, nám odovzdali nové poznatky o 
dôslednom separovaní odpadov a 
šetrení nielen vodou, ale aj 
elektrickou energiou. 

Mnohí žiaci pokladajú vystúpenie 
oboch spevákov za najlepšie a 
najzábavnejšie vystúpenie, ktoré 

sme doteraz na škole mali. ECO TOUR obaja speváci robili s 
radosťou, čo bolo cítiť aj po skončení koncertu na autogramiáde. Thomas a Martin boli užasní, 
trpezliví a usmiati...Ich dobrá nálada bola veľmi nákazlivá, jednoducho sme sa nielen bavili, ale aj 
veľa nového naučili. Odteraz nám bude na ekológii a životnom prostredí ešte viac záležať ! 

ECO TOUR – vynikajúci výchovný koncert! 

 

 

 

 

Text aj fotografie: www.zsdudova.sk 

 

Hviezdoslavov Kubín 
Prvý poprázdninový štvrtok sa v našej škole niesol v znamení 

recitácie. V tento deň sa na jednom mieste zhromaždili všetci nádejní 
recitátori z 2. stupňa, postavili sa pred porotu a ukázali, čo v nich je. 
Súťažili v dvoch kategóriách v prednese poézie a prózy.  

Kým sa porota rozhodla vybrala víťaza, položili sme súťažiacim 
niekoľko otázok.  
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1, Kto ti pomohol vybrať ukážku na prednes? 

Moja mama. (Saška, 5.A) Báseň som si vybrala sama. (Veronika, 5.B) Väčšinou otec ale ja som navrhla 
knihu a on kapitolu. (Kvetka, 5.A) 

2, Čo sa ti páčilo na tvojej ukážke?  

Mala som ľahký text. (Saška, 5.A)  Moja báseň je zábavná a zároveň aj 
pre mladšie deti. (Veronika, 5.B) Mala som zaujímavý text. (Kvetka, 
5.A) Bola krátka. (Klára, 6.A) Že je to zábavné. (Diana, 6.B) Nemá sa mi 
tam čo nepáčiť. (Radko, 6.B) Že opičí cirkus spolu s vtákom Pestrý Vták 
chceli urobiť pomstu a tak aj urobili. (Sára, 5.A) Že je to niečo iné. 
(Andrea, 9.A) Ako sa volá Pipi – Pipilota Viktuália Roleta Zlatka 
Efrajmová pančušisková Dlhá Pančucha. (Nela, 5.A) Všetko, lebo túto 
knihu milujem ako väčšinu svojich kníh. (Simona, 9.A) Bolo to veselé a milé. (Natália, 7.B) Vtipná 
veda. (Viktória, 5.A) Najťachšie – asi nič. Najľahšie – učiť sa text, pretože som tú knihu už vela krát 
prečítala. (Viktória, 5.A) Bola celkom zábavná. (Kristína, 5.B) Nebola tam priama reč. (Natália, 7.A) 
Že bola sci-fi o hovoriacich zvieratách. (Barbora, 7.A) 

3, Čo bolo pre teba najťažšie/najľahšie pri príprave na súťaž?  

Najťažšie – naučiť sa to naspamäť. Najľahšie – rozprávať text (keď už som ho vedela). (Saška, 5.A) 
Báseň sa mi hovorila na začiatku dobre, ale neskôr som si slová pomýlila. (Veronika, 5.B) Mala som 
to veľmi dlhé a to bolo pre mňa ťažké (naučiť sa to). Ale pomohlo mi, že ten text bol zaujímavý. 
(Kvetka, 5.A) Najťahšie – priame reči. Najlahšie – všetko ostatné. (Miška, 5.A) Najťažšie – intonácia. 
Najľahšie – zapamätať si to. (Diana, 6.B) Bolo to jednoduché. (Radko, 6.B) Meniť hlasi... celkom aj učiť. 
(Sára, 5.A) Najťažšie bolo sa naučiť text, pretože je celkom dlhý. (Andrea, 9.A) Najťažšie – naučiť sa 2 
A4. (Nela, 5.A) Neviem, nevnímala som to. (Simona, 9.A) Najťažšie – vybrať text. Najľahšie – naučiť 
sa to. (Natália, 7.B) Najťažšie – hovoriť pomaly a zrozumiteľne. (Kristína, 5.B) Najťažšie – naučiť sa 
to. Najľahšie – nič. (Natália, 7.A) Najťažšie – naučiť sa to plynule a pútavo. (Barbora, 7.A) 

4, Čo bolo pre teba najťažšie/najľahšie počas prednesu? 

Najťažšie – prekonať trému a nevnímať to ako sa mi klepú 
kolená. Najľahšie – rozprávať rýchlo. (Saška, 5.A) Najťažšie bolo, 
že som mala trému, ale nakoniec to bolo skvelé, lebo mi 
zúčastňujúci sa (diváci) tlieskali. (Veronika, 5.B) Mala som 
trému. A keď som v tréme sa veľmi mýlim. Pohľadom ma 
kamarátky podporovali. (Kvetka, 5.A) Najťahšie – nepomýliť sa. 
Najlahšie – Všetko ostatné hlavne toto (nepomýliť sa). (Miška, 
5.A) Najľahšie – báseň. Najťažšie – ten prednes. (Klára, 6.A) 
Najťažšie – sústrediť sa. Bola som nervózna. Najľahšie – 

odrecitovat ukážku. (Diana, 6.B) Najťahšie bolo sa pozerať na tích ľudí. (Radko, 6.B) Najťažšie – tréma, 
stres. Najťahšie bolo sa nepomýliť a sústrediť sa aj na postoj. (Andrea, 9.A) Stres. (Simona, 9.A) 
Najťažšie bolo nesmiať sa a nemať trému. Najľahšie – ani nič. (Natália, 7.B) Najťažšie – vydržať keď 
som mala trému, nežmoliť si tričko... Najľachšie – stáť. (Viktória, 5.A) Najťažšie – Nemať trému. 
(Kristína, 5.B) Predniesť to správne. Najľahšie – nič. (Natália, 7.A) Najťažšie – prekonať trému, 
nehovoriť rýchlo. (Barbora, 7.A) 
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5, Zúčastnil/a by si sa aj na budúci rok súťaže? Prečo áno/nie? 

Áno. Lebo Kubín je super. (Saška, 5.A) Áno, zúčastnila by som sa, lebo som tu počula veľa pekných 
a zábavných básničiek. (Veronika, 5.B) Aj keď nevihrám, zúčastním sa lebo sa naučím čo robím dobre 
a čo robím zle. (Kvetka, 5.A) Lebo je to zaujímavá súťaž. (Miška, 5.A) Áno. Aby som sa uliala. (Klára, 
6.A) Je to sranda a bavý ma to. Chcem postúpiť konečne na krajské kolo!!! (Diana, 6.B) Samozrejme. 
(Radko, 6.B) Áno. Mám Rada Kubína. (Sára, 5.A) Nie, som deviatačka. (Andrea, 9.A) Áno, bavý ma 
to . (Nela, 5.A) Som deviatačka, skúste si domyslieť. 
(Simona, 9.A) Ešte neviem. Keď áno, tak by som mala 
skúsenosť. Nie, lebo to je trápne. (Natália, 7.B) Lebo ma to 
baví, aspoň sa ulejem z vyučovania. (Viktória, 5.A) Možno 
áno, pretože to bolo zaujímavé. (Kristína, 5.B) Áno, lebo 
ma to baví. (Natália, 7.A) , Áno. Najskôr som nechcela ale 
nakoniec som išla a oplatilo sa. (Barbora, 7.A) 

6, Čo by si odporučil ďalším účastníkom? 

Nerecitovať rýchlo. Nestresovať sa. (Saška, 5.A) Aby 
neboli vystresovaní (aby nemali trému) a aby neboli smutný, keď sa im nepodarí vyhrať. (Veronika, 
5.B) Nebiť v tréme, nenútiť sa do recitovania, účasti ak nechce. Nebáť sa, nepozerať na strop (lebo to 
zabudnú), predstavovať si. A NERECITOVAŤ RÝCHLO! (Kvetka, 5.A) Pomaly rozprávať. (Miška, 
5.A) Aby sa najviac so všetkého naučili text. (Klára, 6.A) Je to sýce tréma ale je to aj sranda, tak hľadajte 
a zapojte sa aj vy!!! (Diana, 6.B) Nemať trému. (Radko, 6.B) Aby tam išli a aby sa nestresovali. (Sára, 
5.A) Príliš nestresovať. Nie je to tak ťažké, ako to vyzerá. (Andrea, 9.A) Hlavne sa nestresujte, nemajte 
trému, sústreďte sa na text. (Nela, 5.A) Nech si to užijú a nerobia stresy. (Simona, 9.A) Nezasekávať 
sa a nehanbiť sa. Dôverovať si. (Natália, 7.B) Tiež sa zúčastniť, lebo sa môžu uliať z vyučovania. 
(Viktória, 5.A) Aby sa nebáli a nemali trému. Veď o nič nejde. (Kristína, 5.B) Nehovoriť rýchlo. 
(Natália, 7.A) Vybrať si text, čo ich zaujme, to sa bude učiť ľahšie. (Barbora, 7.A) 

Redakčná rada, fotorafie: p. uč. Petíková 

 Rozhodovanie bolo ťažké a tu sú výsledky: 

II. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka 
Prednes poézie: 
1. miesto -  Diana Melichárová  
2. miesto -  Veronika Halušková 
3. miesto -  Janka Halušková  
 
Prednes prózy: 
1. miesto – Mária Vandová 
2. miesto – Michal Letko a Nina Uharčeková 
3. miesto – Radovan Bánoczský a Lara 
Tublerová 

4. miesto – Richard Hrbačka 
 
III. kategória – žiaci 7.-9. ročníka 

Prednes poézie: 

1. miesto – Andrea Glasová 

2. miesto – Miroslav Mlynka 

3. miesto – Jakub Lenárt 

 

Prednes prózy:  

1. miesto – Barbora Hašáková 

2. miesto – Natália Górová 

3. miesto – Simona Kolesíková 
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Rozprávali sme sa 

Rozhovor s pani učiteľkou Matejkinovou 
Páči sa vám naša škola? 

Áno, páči. 

Aké predmety na našej škole učíte? 

Geografiu, hudobnú výchovu, telesnú výchovu a etickú výchovu. 

Koľko rokov už na našej škole učíte? 

Dva roky. 

Aké máte vzťahy k vašim kolegyniam a kolegom? 

S mojimi kolegami mám dobré vzťahy. 

Ktorý predmet učíte najradšej a prečo? 

Geografiu, pretože sa učíme rôzne zaujímavosti o krajinách celého sveta.  

Čo vás viedlo k tomu byť učiteľkou? 

Od malička sa mi toto povolanie páčilo, práca s deťmi ma vždy bavila. 

Čo by ste chceli na našej škole zmeniť? 

Bola by som rada, keby sa obnovil bazén a spravila by sa učebňa na geografiu.  

S ktorou z kolegýň si rozumiete najviac? 

So všetkými vychádzam dobre, nemám voči žiadnym výhrady. 

Pani učiteľka, ďakujeme za rozhovor. 

Aj ja ďakujem. 

Daniela Lukáčová, Kristína Bubenková, 6.A 

 

 Rozhovor s pani učiteľkou Aghovou  
Na našej škole pôsobíte už niekoľko rokov, páči sa vám tu? 

Áno, páči. Som tu už tretí rok. 

Učíte slovenský a francúzsky jazyk. Čo vás zaujalo na tejto študijnej kombinácii? 

Pre túto kombináciu som sa rozhodla v poslednom ročníku strednej školy. Keďže som 
končila technicky zameranú strednú škola a príliš ma to nebavilo, rozhodla som sa pre 
humanitný odbor. Na strednej škole som sa začala učiť francúzštinu a pri nej som zostala. 
Musela som si k nej vybrať druhý predmet, tak som pridala slovenčinu.  
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Zdá sa vám francúzština ťažšia ako rodný slovenský jazyk? 

Každý jazyk, ktorý sa začnete učiť v neskoršom veku sa zdá ťažší, ale ak človek pochopí 
základy, tak to ide. Ak chcete ovládať gramatiku v cudzom jazyku, musíte ju najprv ovládať 
vo svojom rodnom. Preto ju netreba zanedbávať.  

Aká je vaša vysnívaná cestovateľská krajina? Prečo? 

Jeden cestovateľský sen, Korfu, sa mi už splnil, ale určite by som chcela navštíviť Karibik. Je 
tam slnko, pekné počasie, krásne pláže. A samozrejme by som rada precestovala Francúzsko, 
najmä kvôli kultúre a pamiatkam.  

Ak by ste si mohli vybrať, v ktorej krajine by ste žili? Prečo? 

Ja by som zostala na Slovensku, pretože tu mám rodinu a priateľov. Nie som typ človeka, 
ktorý sa zbalí do dvoch kufrov, všetko nechá tak a usadí sa v zahraničí. Ale keby som mohla, 
zaobstarala by som si dom niekde v Provensálsku a trávila by som tam dovolenky.  

Ema Panáčková, 6.A 

 

 

Videli sme 

Banská Bystrica 
Dnes ráno (8.4.2015) sme sa mali stretnúť o 7.00 pred školou. Išli sme na Hlavnú 

železničnú stanicu, tam sme išli na vlak. Keď sme tam konečne prišli, po toľkých hodinách, 
išli sme na námestie SNP. Tam nás pán učiteľ na 25 minút vypustil, niektorí sa tam len tak 

prechádzali, iní zase sedeli na mieste, kde sme sa 
mali stretnúť, lebo im to rodičia nedovolili, lebo sa 
o nich báli. Keď prešlo 25 minút, tak sme sa stretli 
na určenom mieste, potom pán učiteľ povedal, že 
pôjdeme do múzea SNP, ale predtým sme išli ešte 
liezť na tanky. Približne o 15 minút sme išli do 
múzea SNP. Tam sme si odložili veci do šatne 
a mohli sme si kúpiť mincu, no nie každý si ju kúpil. 
Potom sme chvíľku čakali. Prešla maličká chvíľočka 

a mohli sme sa ísť pozrieť na veci Adolfa Hitlera. Bola tam jeho košeľa, vankúšik a palica. 
Potom prišiel sprievodca a na začiatok nám pustil film a previedol nás po celom múzeu. Mali 
sme na to veľmi málo času, preto nám nehovoril o všetkých veciach. Nakoniec sme mali ísť 
ešte do Poštového múzea, ale nemali sme čas, preto sme museli ísť už na stanicu. Do 
Bratislavy sme sa vrátili asi o 20.00. 

Sára Guspanová, 5.A 

http://bystrica.sme.sk 
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Cestujeme po Európe 
 

Predposledný marcový víkend sa skupinka zložená z francúzštinárov a členov krúžku 
Spoznávame pamiatky UNESCO odhodlali stráviť hlavnom meste Belgicka. Brusel navštívili žiaci 
šiesteho ročníka spolu s ich triednymi učiteľkami a dievčatá zo 7.B.  

Brusel podľa Barborky 
Jeden marcový večer sme sa vybrali letecky do 

Bruselu. Po prílete do Bruselu sme išli na hotel Floris ustel 
midi, ktorý sme chvíľu hľadali. Na druhý deň sme sa po 
raňajkách vybrali metrom k symbolu Bruselu Atómiu. 
Názov stanice bol pre náš Slovákov vtipný. V Atómiu sa mi 
hlavne páčili presuny medzi jednotlivými výstavami 
Atómia.  Mali sme odtiaľ peknú vyhliadku na MiniEurópu. 
Po návšteve Atómia sme išli na námestie Grand-Place, na 
ktorom sa nachádza aj bruselské múzeum a pekná 
architektúra. Navštívili sme aj ďalší symbol Bruselu, 
cikajúceho chlapčeka.  

Videli sme aj Mont des Arts, pri ktorom je aj socha jeho veličenstva, kráľa Alberta I. 
V galérií sv. Huberta boli rôzne luxusné obchody.  Potom sme sa išli pozrieť do Európskeho 
parlamentu. Ale nie dovnútra, lebo sa tam nemohlo. Hneď vedľa bolo Parlamentárium, do 
ktorého sme išli, lebo vstup bol voľný. A nakoniec sme navštívili Katedrálu sv. Michaela a sv. 
Guduly. Večer sme sa unavení vybrali na letisko.  Barbora Koleková, 7.B 

 

 

 

 

 

Sobotňajšie ráno bolo zábavné. Raňajky boli dobré, 

ale čierny anglický čaj luhovaný desať minút už 

nechutil najlepšie. Po raňajkách sme vyrazili do 

mesta a išli sme si pozrieť Atómium. Nastúpili sme 

na stanici blízko hotela a odviezli sme sa na konečnú 

zastávku Heysel. Ema, 6.A 

Cikajúci chlapček 
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Brusel podľa Radka 
Text je uvedený bez akejkoľvek úpravy na žiadosť 

autora :-)   

Dnes, keď sme odlietali, bol jeden z najlepších 
dňov. Na letisku bola strašná sranda.  Zistil som, že 
pracovníci letiska sú zviknutý na čuchanie topánok. 
Keď sme prechádzali kontrolov som mal dosť veľkú 
trému. Ako náhle sme prešli do Duty Free bola sranda. 
Iba z letiska mám više 30 fotiek. Keď sme nastupovali 

do lietadla sme niektorí už boli unavení a naopak niekto moc nabudený. Lietadlo – Ryanair 
bolo dosť malé ale nám stačilo. V lietadle som si urobil aj selfie s letuškou. Keď sme pristáli 
sme museli počkať na autobus do Bruselu. Na začiatku 
Bruselu boli vysoké budovy ktoré boli ozdobené malými 
svetielkami. Keď sme vystúpili z autobusu sme trošku 
poblúdili sítce sme mali mapu. Hotel sme nevedeli nájsť 
ale stále sme krúžili okolo neho. Spolužiačka skoro zaspala 
na lavičke. Na hotel sme prišli niekedy po polnoci. V hoteli 
sme bývali na 5. poschodí. Výťah bol strašne malý 
a pokaždé keď som ním išiel tak som sa pokaždé zasekol.  

Ráno keď sme išli na raňajky som si dal croasant a nutelu. Videli sme atómium kde sú 
najdlhšie eskalátory v Európe. Potom cikajúceho chlapčeka, predstavoval som si že bude 
väčší.  

Na vlakovej stanici sme sa naobedovali. Znie to nezvikle ale bola tam hranolkáreň. 
Všetky omáčky tam mali moc korenisté. 

Išli sme sa pozrieť ešte na Grand-Place – najkrajšie námestie v Európe, Európsky 
Parlament – prešli sme si tam kontrolov ako na letisku, Starbucks – 

horúca čokoláda, Mini Európa – zo slovenska 
tam bol Modrý kostolík.  

Keď sme odlietali bolo to o tom istom 
ako keď sme prilietali. Lietadlové jedlo a pitie 
je moc drahé. Malá Pepsi a malé Pringles čipsi 
:D 

Radovan Bánoczký, 6.B 

   

 

Fotografie z Bruselu zabezpečila redakčná rada 

Simona mala chipsové tyčinky a pri 

vzlete sa balíček tak nafúkol, až sme 

sa ho báli otvoriť, aby sa chrumky 

nerozsypali všade naokolo. Ema, 6.A 

Galérie sv. Huberta 
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Odporúčame  

Rendez 
Existuje jedno krásne miesto pre výmysleníkov, dievčatá, chlapcov i dospelých. 

Rozprestiera sa na západnom Slovensku blízko bratislavskej Rače. To príjemné miesto sa 
nazýva Rendez. 

Nachádza sa tu veľa krásnych 
a starobylých vecí, ale jedna z nich je 
dôležitá, a to parná lokomotíva. Táto 
parná lokomotíva je významná svojou 
veľkoleposťou. Dlhé roky sa namáhala, 
aby dopravovala ľudí na úpätie hôr či na 
dlhé trasy po Československu. No neskôr 
ju nahradili tiež dôležité lokomotívy, 
ktoré sa síce stále používajú, no už si 
zaslúžia ani ony pokoj, a preto sú na 
tomto mieste. Sú to dieselové lokomotívy. 
Týchto lokomotív je oproti parným 

celkom dosť. No tie staršie a smutné sa nezachovali. Nezachovali sa asi práve preto, že sa 
zničili alebo boli malosériovo vyrábané. Medzi ne patrí mrmlací Pomaranč alebo pískajúca 
Bardotka, či starý dedko Kocúr.  

Ďalšia vec je dôležitá skôr pre autá. Treba povedať, že sa ľudia pri nich dobre nadreli. 
Sú to mechanické závory. Tieto zaujímavé závory sa nachádzajú hneď na začiatku. Deti sa 
z nich tešia a dedkovia i babky premýšľajú nad tým, ako ich starí rodičia pracovali na 
železnici. Tieto majestátne závory slúžili  dlho, až kým ich nenahradili elektrické výstražníky. 

Mechanických vecí bolo veľmi veľa. Týka sa to aj 
mechanických návestidiel, bez ktorých by sa vlak nepohol. 
Samozrejme k tomu patria aj výhybky. Ale nefungovali by bez 
budovy, ktorá sa nazýva Stavadlo.  

Nesmieme zabudnúť na jeden dôležitý dátum, a to 16.7. 
V tento deň sa koná akcia, kedy môžu ľudia prísť a pozerať sa na 
tieto lokomotívy, budovy a iné exponáty. Stoja tu už veľmi dlho 
a budú tu stáť až kým sa nezničia. A určite sem pribudnú aj ďalšie 
a o štyridsať rokov sa sem pridajú aj súčasné, elektrické lokomotívy.  

Miroslav Mlynka 7.A 

http://lisinovic.blog.sme.sk 

www.railnet.sk  



 
11 

Anketa 

Ako sa vám páči na druhom stupni? 
Na druhom stupni sú už viac než polroka a my sme zisťovali, ako sa im medzi nami páči. 

Na otázky odpovedali žiaci 5.A a 5.B 

1, Ako sa vám páči na druhom stupni? Celkom je to tu OK. (Natália, 5.A) Nepáči sa mi, že sú ťažké 
predmety. (Lenka, 5.A) Celkom dobre. (Adam, 5.A) Celkom dobre a mám rád telocvikárku, pána 
Marcinku a tak ďalej. (Mišo, 5.A) V pohode. (Stano, 5.A) Dobre. (Viki, 5.A) Je lepšie než na prvom 
stupni, ale vrátila by som sa rada do škôlky. (Silvia, 5.B) Je to dobré, ale je to ťažšie. (Nikola, 5.B) Je to 
o niečo ťažšie, ale je to celkom fajn. (Nina, 5.B) Páči sa mi tu, lebo máme aj iné predmety. (Simona, 
5.B) Páči sa mi druhý stupeň. (Adrian, 5.A) Druhý stupeň je stokrát ťažší ako prvý. (Lucianna, 5.B) 
Nenávidím druhý stupeň. (George, 5.A) Páči. (Alica, 5.B) 

2, Čo sa vám páči a čo sa vám nepáči? Páči sa mi , že máme viacej učiteľov. Nepáči sa mi, že sú daktorí 
prísny. (Natália, 5.A) Že som už staršia, nepáči sa mi, že ma učitelia skúšajú. (Lenka, 5.A) Páči sa mi, 
že je tu viac predmetov (zaujímavejších). Nepáči sami tu to, že ma viac skúšajú. (Vanda, 5.A) Mám 
rád geografiu a páčia sa mi nové predmety okrem dejepisu. (Adam, 5.A) Páči sa mi, že máme 
techniku. Nepáčia sa mi písomky. (Mišo, 5.A) Páčia sa mi noví učitelia, nepáči sa mi viacej skúšania. 
(Stano, 5.A) Páči sa mi, že máme viac učiteľov, nepáči sa mi nič. (Viki, 5.A) Páčia sa mi humor 
niektorých učiteľov a nepáči sa mi, že sme furt strážení.  (Silvia, 5.B) Páči sa mi, že sa dozvieme niečo 
nové, ale až tak ma to nebaví. (Nikola, 5.B) Páči sa mi, že nás už berú ako veľkých a nie ako miminá 
a nepáči sa mi, že máme triednické. (Nina, 5.B) Nepáči sa mi to, že je všetko ťažšie a páči sami to, že 
máme nové predmety. (Simona, 5.B) Že som starší, že som na druhom stupni a mám nové predmety. 
Nepáči sa mi, že odo mňa učitelia žiadajú väčšiu výkonnosť. (Adrian, 5.A) Mám rada biológiu 
a nepáči sa mi, že sú tu prísni učitelia. (Lucianna, 5.B) Na druhom stupni sa mi nič nepáči. (George, 
5.A) Páči sa mi, že nemáme triedu medzi mladšími, lebo tí sú vždy k starším (ako nám) drzí. (Alica, 
5.B) 

3, Keby ste mohli niečo zmeniť, čo by to bolo? Asi nič. (Natália, 5.A) Zmenila by som nechodiť do 
školy, nerada sa učím. (Lenka, 5.A) Zmenila by som 5 minútovky a nečakané písomky (neohlásené). 
Neboli by! (Vanda, 5.A) Zmenil by som to, že by na druhom stupni bolo viac TV. (Adam, 5.A) Nebolo 
by 5, 6 hodín alebo 2 hodiny. (Mišo, 5.A) Aby neboli 5-minútovky (Stano, 5.A) Dala by som do každej 
triedy interaktívnu tabuľu a nové WC. (Viki, 5.A) Menej vyučovacích hodín za deň, viac telesnej. 
(Silvia, 5.B) Aby učitelia neboli až takí prísni. (Nikola, 5.B) Asi, aby sme mali krajšie WC. (Nina, 5.B) 
Aby bola škola 2 dni a víkend 5 dní. (Simona, 5.B) Svoje známky a osobné veci. (Adrian, 5.A) Zmenila 
by som, že by si žiaci mohli nosiť do školy notebook alebo tablet a miesto zošitov by písali do toho. 
A ešte by sa častejšie chodilo na výlety. (Žiaci si ich sami zaplatia.) (Lucianna, 5.B) Zmenil by som, 
aby SJ a M bola raz za 2 týždne. (Filip, 5.B) Kebyže môžem niečo zmeniť, tak by som dal domácu 
školu. (George, 5.A) Dva mesiace by sa učilo a desať mesiacov by boli prázdniny. Dva dni by sa učilo 
a päť dní by bol víkend. Prestávky by boli hodiny a hodiny prestávky. A k tomu by sme si robili, čo 
chceme. Kuchárky by varili na želanie a učiteľky by poslúchali žiakov. Matiku, slovinu raz do týždňa 
a šprtov na normálnych. (Alica, 5.B) 
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4, Aké sú tvoje obľúbené predmety? Výtvarná, informatika a trochu technika. (Natália, 5.A) M, G, 
OB, Tch (Lenka, 5.A) Matika, telesná, francúzština, biológia, informatika, technika. (Vanda, 5.A) TV, 
G (Adam, 5.A) G, TV, M (Stano, 5.A) Angličtina, etika, slovenčina – literatúra, dejepis (Viki, 5.A) TV, 
NJ, NV, G, B, Tch (Silvia, 5.B) TV, M, SJ, VV, IV, NJ, AJ (Nikola, 5.B) TV, IV, NJ, VV (Nina, 5.B) Telesná 
výchova (Simona, 5.B) Matematika, angličtina, nemčina, telesná najviac, aj iné predmety, ale tieto 
najviac. (Adrian, 5.A) Môj obľúbený predmet je telesná a biológia. (Lucianna, 5.B) Moje obľúbené 
hodiny sú matematika a geografia. (George, 5.A) 

5, V ktorom predmete sa ti darí najmenej? Matika, slovina, geografia. (Natália, 5.A) V matike. (Lenka, 
5.A) V matike a slovine. (Vanda, 5.A) SJ (Adam, 5.A) V slovenčine. (Stano, 5.A) Matematika (Viki, 
5.A) Najhoršie mi ide asi matematika (Silvia, 5.B) Matika (Nikola, 5.B) Asi v matematike 
a v slovenčine. (Nina, 5.B) Z matematiky a anglického jazyka. (Simona, 5.B) Ani v jednom, trošku 
v matematike, ale to sa už zmenilo. (Adrian, 5.A) Najmenej mi ide OB, M a SJ. (Lucianna, 5.B) 

Redakčná rada 

 

Veľkonočné sviatky 

Naša Veľká noc 
Veľkonočné sviatky v dnešnej dobe obľubujú najmä chlapci. Takto ich trávia naši žiaci. 

Vždy ozdobíme celý dom. Najradšej mám na Veľkej noci to, že vždy dostanem za šibačku 
peniaze. Nemám rád, že stále niekam chodíme, ale sú prázdniny. Hanbím sa keď idem šibať. Moja 
babička sa do toho vžije a užíva si to.  

Martin Chochula, 6.A 

Ráno vstanem. Prebudím ma otec, obleje ma studenou vodou. Okolo 9.30  príde ujo a dvaja 
bratranci, ktorí ma oblejú a vyšibú rovnako ako otec. Okolo jednej ideme celá rodina k babke a tam 
zase schytám pár šľahancov a potom mám z toho 2 týždne modriny. Páči sa mi ale, že sme spolu pri 
stole celá rodina.  

Viktória Smetáková, 6.A 

Ráno ma brat zobudí vodou. Potom nás vyšibe korbáčom. Keď nás vyšibe, dáme ockovi 
a bratovi sladkosti a peniaze. Na raňajky raňajkujeme vajíčko, rožok alebo chleba, šunku, maslo, 
džús, čaj... Potom ideme ku babke a dedkovi.  

Silvia Budová 5.B 

Ako trávim Veľkú noc? Vždy ma oblejú aj za sesternicu (ona by revala) :-) Vždy sme buď na 
Orave alebo v Pustých Úľanoch. Každú Veľkú noc s musím prezliekať minimálne desaťkrát. Na 
Veľkej noci sa mi páčia tradície, že sa musím nonstop prezliekať a som osprchovaná v oblečení bez 
toho, aby som sa pohla :-) A u náš šibú aj dievčatá. 

Natália Maholányiová, 5.A 
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Chodíme šibať, pečieme makové koláče, oblievame rovno z postele. Ja mám rád na Veľkej noci 
hlavne atmosféru. Takú tú veľkonočnú atmosféru. 

Stano Turčánik 5.A 

Na Veľkú noc vždy chodíme preč, buď na chatu alebo na chatu ku kamarátom. Vždy ju 
strávime s priateľmi. Robíme si srandu, hráme rôzne hry a vždy máme niečo napečené, aby sme mali 
čo jesť a maškrtiť. Tento rok budeme po prvý raz robiť aj medovníky. Teda už sú napečené. Pred 
šibačkou si vždy upletieme korbáč. Vždy si vyšibem peniaze, ale aj čokoládu a nejaké čokoládové 
vajíčka. Moja Veľká noc je vždy veľmi humorná, ale čo by to bolo za prázdniny bez humoru?  

Patrik Rybár 6.A  

Deň pred Veľkou nocou ideme k babke. Má už vyzdobený byt, sme tam už celá rodina 
(bratranec, sesternica, krstná mama...). Skoro ráno ma s mojou sesternicou oblejú pohárom alebo 
vedrom vody. Sme celé mokré, ale nevadí to, lebo sme ešte v perine. Potom ideme raňajkovať, 
väčšinou niečo so zeleninou a vajíčka. Potom nás prídu vyšibať alebo ovoňavkovať. Ešte som zabudla, 
pár dní pred Veľkou nocou namaľujeme s mojou sesternicou, mamou, krstnou mamou a babkou 
vajíčka. 

Nikola Jánošová 5.B 

Na Veľkú noc máme v celom byte bahniatka a rôzne stužky. Môj brat aj otec ráno, keď ešte 
spím, ma vyšibú. Je to veľký šok, keď spím, a sníva sa mi o zmrzline a zrazu sa zobudím na to, že 
som úplne mokrá. Keď sa prezlečiem, dám bratovi prvú nápovedu k hľadaniu košíka s vajíčkami. 
Keď ho nájdu, ideme vyšibať babinu. Potom si u babky dáme obed a ideme na prechádzku alebo 
rovno domov. 

Nina Čirková, 5.B 

Redakčná rada 

Našimi očami 

Búrka 
 Je ráno. Pozriem sa cez okno a vidím, že sa obloha zahaľuje do smutného nádychu zmiešaných 
farieb. Celý svet sa zmenil na nepoznanie. Vietor sa chce predviesť, a tak duje silnejšie ako predtým. 
V šedých oblakoch sa objavujú hromy a blesky. Celé toto je sprevádzané kvapkami dažďa, ktoré 
jemne klopú na okno. Zrazu, keď sa ľudia začnú prechádzať po uliciach, celé mesto sa rozžiari 
farbami dáždnikov. Krúpi, ktoré dopadajú na zem, ako keby niekto zhora hádzal kamene, 
znepríjemňujú život nielen mne, ale aj ostatným ľuďom. Za chvíľu ma už bolí hlava a je mi zle.  

Keď sa pozriem z okna, búrka už pomaly ustupuje. Krúpy už nepadajú, blesky sa neblýskajú 
a pomaly začína vykúkať slniečko. No do tašky si pre istotu zbalím dáždnik a dám si kapucňu.  Síce 
ešte stále nie je slnečno, ale toto sa už nedá nazvať ani sychravým počasím. Čím viac sa pozerám na 
oblohu, tým viac sa ukazuje slnko a strácajú sa tie hnusné sychravé oblaky. Za chvíľu búrka ustúpila 
a predala pomyselné žezlo slnku, a tak sa začal slnečný deň. 

Kristína Katušová, 7.A 
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Bratislava, moje mesto 

Bratislavu ľúbim preto,  
lebo je to krásne miesto. 
Starý most nám už nestojí, 
nahradí ho krásny, nový. 
Staré mesto za Dunajom, 
ešte stále zíva časom. 
 
V nákupných centrách plno ľudí, 
čo z obchodu do obchodu chodí. 
Všetky babky v tomto meste, 
idú k Miletičovej ceste. 
 

Dóm svätého Martina 
aj Primaciálny palác, 
Bratislava z diaľky 
usmieva sa na nás. 
 
Všetci ľudia, mladí, starí, 
majú Bratislavu radi. 
Hoci z hlavných miest je najmenšia, 
s našou pomocou môže byť najlepšia. 

Kristína Katušová 

 

Moje vysnívané miesto 

Dom pri mori 
Moje vysnívanie miesto je dom pri mori. Lebo vždy, keď sme na dovolenke, závidím 

ľuďom, čo tam žijú. Skoro stále tam svieti slnko a majú tam teplo. 

Môj dom leží vo veľkej palmovej záhrade plnej exotických rastlín. Nad palmami lietajú 
pestrofarebné papagáje, ktoré sa svojím hlasom prekrikujú. Farebné hojdacie siete sú 
zavesené na čarovných zelených palmách. Na prvom poschodí je veľká kuchyňa 
s jedálenským stolom, na ktorom sú vždy položené voňavé kvety, ktoré svojou vôňou 
začarujú všetkých navôkol. V krásnej presvetlenej obývačke s výhľadom na krištáľovo čisté 
more sa vyníma televízia ako v najmodernejšom kine. Pohovka je pokrytá voňavými 
vankúšmi. Keď si do nich ľahnem, cítim sa ako v krídlach vtákov. Druhé poschodie je plné 
priestranných izieb. V mojej izbe je veľká posteľ, na ktorej leží teplá deka plná peria. Vyzerá 
ako kríkla anjelov. Nado mnou sú okná čisté ani jarná rosa. V noci, keď ležím, padajú na 
moju tvár tiene hviezd a zlatistého mesiaca. Toaletka je zo svetlého dreva, na ktorej sú 
ružovej kvietky ako v rozprávke Barbie. Lesky na pery sú vyskladané podľa farieb ako 
v luxusnom obchode so šperkami. Z izby sa pozerám na rozľahlú balkónovú terasu. Lehátka 
z masívneho dreva pokryté bielymi osuškami vyzerajú ako čerstvo napadnutý sneh a hebké 
sťa hodváb. Fialovo-ružový tobogán ústi do priehľadného mora, v ktorom plávu čarovné 
a tajuplné živočíchy. 

Dole pri krištáľovej vode ma vždy čaká chladný a osviežujúci ovocný nápoj. Vždy mi 
dodá energiu. Kokosové orechy plné mlieka padajú do piesku ako hnilé hrušky. Musím si 
dávať pozor, aby ma nezabili. Ovocie sladké ako med je napadané na pláži. Častokrát ho 
lovím aj zo slanej vody. 

Je to miesto, na ktorom by som dokázala prežiť svoj život.        Natália Bajčevová, 7.B 
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Tatry 
V Tatrách som veľmi rada a sú pre mňa 

prirodzeným prostredím, pretože ma tam rodičia vodili už 
ako malú. Toto miesto mi prirástlo k srdcu ako môj domov. 

Sú tam veľké lesy plné života a hory, ktoré sú aj 
výzvou, aj výstrahou pre tých, ktorí tam chcú ísť na 
výstupy alebo na túry po okolí.  

Vôňa lesa je mi veľmi známa a príjemná. Mám ju 
veľmi rada, dokonca 

niekedy olamujem ihličie z kosodreviny a potom k nemu 
privoniavam. Stromy sú plné lesných vtákov, dravcov, ktoré 
číhajú vo dne – v noci pri hľadaní bezbrannej koristi. Veľmi rada 
chodím na túry a spoznávam nové chodníky, chaty, iných ľudí, 
zvieratá, históriu. Moji rodičia ma oboznamujú s novými 
vecami a skratkami, ktoré si mám všímať. Baví ma to a aj 
zaujíma. O chvíľu budú veci o lese a túrach oznamovať mojej 
malej sestre. Už v útlom veku chodí s nami. 

Niekedy, keď sa chystáme 
na túru, prespávame u známych 
v Liptovskom Mikuláši. Keď sa 
pozriem od nich z okna, vidím 
mohutné štíty. Vždy sú v zime plné snehu a niekedy aj v lete. Je 
krásne ísť v lete na prechádzku do lesa a napriek horúčave nájsť 
zmrznutý vodopád alebo už topiace sa pleso. Lesné chodníky sú 
vždy pokryté ihličím a hlinou alebo machom, ktorý je veľmi 
mäkký a príjemný na dotyk ako zamat. Sem tam sú na chodníkoch 
veľké kamene, ktoré musím obchádzať alebo preliezť. V zime sú 
v Tatrách výborné lyžovačky. Snežné delá sypú množstvo 
studeného snehu na zjazdovky plné ľudí. Sneh je taký hustý ako 

hmla. Keď tam lyžujem, musím si dávať pozor, aby som sledovala svoje pomerne krátke lyže 
a nie okolie. Veľmi sa mi to nedarí.  

Už teraz s otcom plánujeme túry na leto a zatiaľ najväčšou plánovanou túrou, ktorá bola 
aj mm snom je túra na Gerlachovský štít. Je to veľmi zradné a mnoho ľudí to nezvládlo. Budeme 
musieť dávať veľký pozor na to, kam ideme. Je to veľmi dlhá túra, ktorá mi pripomína, že keď 
zvládnem toto, tak zvládnem všetko. 

Milujem Tatry a ich okolie, túry na okolité vrchy, kopce a chaty, sú úžasné. Vždy sa teším, 
keď tam idem a je mi jedno, že som tam už bola. Chcem tam ísť zase. Na túru na Gerlachovský 
štít sa teším, už aby bolo leto. Ale nesmieme zabúdať, že Tatry sú mŕtvym na pamiatku a živým 
pre výstrahu.         Simona Kratochvílová, 7.B 

Redakčná rada  

Redakčná rada  

Redakčná rada  
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Umenie nás baví 

Abstraktné umenie v 5.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D domy 7.A 
 

 

 

 

 

Fotografie: p. uč. Lexmanová 
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Výchova umením v 8.A a 8.B 

Akčné umenie v 8.A a 8.B 
 

 

Fotografie: p. uč. Lexmanová 
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Najkrajší list 
 

Milý priateľ!        V Bratislave 30.3.2015 

 

 

Posielam Ti moje predstavy o dnešnej civilizácii.  Dúfam, že Ťa tiež osloví téma 
znečisťovanie prírody, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna. Zážitky, o ktorých píšem, si možno 
sám zažil bez ohľadu na to, či žiješ v Bratislavskom 
kraji, na Slovensku, alebo kdekoľvek na „modrej 
planéte“, Zem. 

Prečítaj si moje rozprávanie a zamysli sa... 

Cez prázdniny sa Andrej rozhodol ísť  na týždeň 
do hôr. Presvedčil rodičov, aby objednali peknú 
drevenicu. Veľmi sa tešil najmä na prechádzky 
v prírode. Cesta do hôr netrvala až tak dlho, ako sa 
obával. V aute bola dobrá nálada a Andrej si aj s rodičmi 
zaspieval. Bola to cesta plná očakávania krásy a najmä pokoja, ktorý poskytuje príroda...konečne únik 
z veľkomesta.  

Na začiatku lesa bolo parkovisko, na ktorom nechali auto, pretože do lesa bol zakázaný vjazd 
motorovým vozidlám. Vzali si veci, ktoré potrebovali a vošli do lesa. Pre Andreja to bola príjemná 
prechádzka, z plných pľúc vdychoval čerstvý vzduch, ktorý sa s mestským nedá porovnať. Vo 
vzduchu cítil mach a vôňu živice. Videl mravcov ako sa usilovne ponáhľajú s ťažkým nákladom do 
mraveniska. Pavúk si plietol pavučinu, ktorú vetrík jemne rozhojdal. Slnko jemne presvitalo cez 
koruny stromov. Kde tu zazrel hnedý klobúčik hríbika. Drevenica sa nachádzala v strede lesa na 
krásnej čistinke. Na čistinke bolo veľa lúčnych kvetov, medzi nimi vynikali najmä margarétky a divé 
maky. Neďaleko pretekal potôčik, ktorý bolo počuť už z diaľky. Keď však prišili k chate zbadali 
cudzieho pána, ktorý odstavil svoje špinavé auto rovno do potôčika a umýval ho špongiou, z ktorej 
priamo do potoka padali veľké chumáče saponátovej peny. Andrejovi sa takéto správanie veľmi 
nepáčilo a napadlo ho, že sa ľudia voči prírode správajú bezočivo. Preto sa rozhodol, že na hodinu 
biológie vypracuje projekt o tom, ako sa ľudia správajú voči prírode. Na chate, v ktorej bol s rodičmi 
si vybral denník a napísal ako videl cudzieho pána v potôčiku umývať auto. Chvíľu rozmýšľal 
a potom pod text umiestnil aj obrázok.   
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Nasledujúce ráno sa po výdatných raňajkách vybral s rodinou na túru. Obdivoval krásu 
prírody okolo seba, keď tu zrazu uvidel v diaľke obrovský čierny dym. Pozrel sa lepšie a zistil, že 
dym vychádza z akéhosi priemyselného závodu. Premýšľal nad tým a rozhodol sa, že na druhý deň 
ten priemyselný závod navštívi a zistí čo sa tam vyrába. Ráno sa išiel pozrieť na miesto, z ktorého 
stúpal čierny dym a zistil, že v podniku vyrábajú pneumatiky na autá. Zamestnanci mu povedali, 
aby si ten čierny dymu nevšímal, že je to všetko v poriadku. Zamyslel sa, že to nemôže nechať len tak 
a aj tento zážitok si napísal do denníka. Tiež si zapísal vety, ktoré mu povedali zamestnanci 
priemyselného závodu na výrobu pneumatík.  

 

 

 

 

 

Ďalšie ráno sa Andrej so svojimi rodičmi išiel poprechádzať len tak po lese. Ako sa tak 
prechádzali videl, že na stromoch v lese je niečo divné. Keď pristúpi bližšie tak zistil, že sa tam nejakí 
vandali nudili  a všeličo do stromov vyrezali. Popozeral sa po okolí a uvedomil si, že takých stromov 
je tam asi dvadsať. Zamyslel sa a vypočítal si, že keď za dva roky povyrývajú zhruba približne okolo 
päť stromov, tak za dvadsať rokov budú povyrývané v tom lese skoro všetky stromy. Nahnevalo ho, 
že kvôli kratochvíli vandalov bolo zničené naše životné prostredie a doslova „zomrel les“... Aj tento 
zážitok si napísal do svojho denníka a urobil si kresby zničených stromov, bol smutný a trápil sa. 

Cestou domov sa rozhodol, že v projekte na biológiu bude písať o všetkých svojich zážitkoch, 
ktoré zažil na chate, na mieste, kde chcel vnímať iba prírodu a tešiť sa z jej krásy... Použil aj obrázky, 
ktoré si našiel na internete a boli presne také, ako by ich nakreslil. Ako sa rozhodol, tak aj urobil. Na 
najbližšom vyučovaní predmetu biológia potom projekt odprezentoval. Pani učiteľke aj žiakom sa 
projekt veľmi páčil a Andreja ohodnotili známkou výborná. Andrej bol však veľmi sklamaný a veril, 
že ak raz „vyrastie“ a stane sa dospelým, bude pomáhať všetkým, čo si vážia ŽIVOT NA ZEMI ! Bude 
to pre neho tým najpodstatnejším cieľom, ktorý si dal. Urobí všetko preto, aby raz mohol byť hrdý na 
seba a na to, čo dokázal zmeniť...Už dnes sa o to snaží v svojom okolí a hoci má len 12 rokov, vie, že 
jeho úsilie má význam.  

Milý priateľ, preto Ťa prosím, nech žiješ kdekoľvek na „MODREJ PLANÉTE“, postaraj sa 
o to, aby sme mohli aj v budúcnosti hovoriť o planéte ZEM a o tom, že je tou NAJKRAJŠOU VO 
VESMÍRE! 

Ja som ten ANDREJ, ktorý Ti píše. Mám 12 rokov a navštevujem ZŠ DUDOVA 2, 
BRATISLAVA 

Zostávam s úctou... 

Andrej z Bratislavy 
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Rok Ľudovíta Štúra 
Rok Ľudovíta Štúra nezostal nepovšimnutý ani na našej škole. Pripomenuli sme si 

ho hneď niekoľkými spôsobmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: redakčná rada 

Pozvanie pána učiteľa Pallera prijala 

Mária Letzová, študentka pezinského 

gymnázia a víťazka krajského kola 

Dejepisnej olympiády. Pre žiakov 7., 8. 

a 9. ročníka si pripravila pútavú 

prezentáciu Ľudovítovi Štúrovi a jeho 

rodine. Dozvedeli sme sa o nich veľa 

zaujímavých informácii a pikošiek. 
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Ako ho nepoznáme 
 Ľudovít Štúr vedel po latinsky, maďarsky, nemecky, grécky, francúzsky, poľsky, srbo-

chorvátsky, rusky. Učil sa aj po hebrejsky, anglicky a istý čas sa chcel učiť aj indický jazyk.  
 Ľudovít Štúr miloval prírodu a aj počas pôsobenia na evanjelickom lýceu v Bratislave 

podnikal so svojimi spolužiakmi výlety do okolia Bratislavy. 
 Ľudovít Štúr sa kvôli boju za osud slovenského národa vzdal lásky k Márii Pospíšilovej. 

Na rozlúčku s ňou napísal báseň Rozžehnání. 

 

Rozžehnání 

Zapomeň, Drahá, zapomeň jinocha,  
nade nímž mraky se bouřlivé shání.  
Zapomeň, Drahá, zapomeň na hocha,  
jenž Ti posílá bolné rozžehnání: 
on na vše světa zapomene slasti,  
jenom nikdy, jen nikdy o své vlasti! 
  
Zapomeň, Drahá, zapomeň o junu,  
jehož pod lípou máti odchovala.  
Zapomeň o něm, jemuž ona v lůnu  
lásku k rodině zpěvy vdechovala:  
láska se zřítila; rodina v strasti  
pro ni on hotov všech se zřeknout slastí. 
  

 
Kdybys' viděla ty bouřlivé mraky,  
jak naši Tatru valně obletují, 
ó, jistě by Tvé zkalily se zraky!  
Naše let mračen směle pozorují:  
ať bouří, hřímá Tatra, naše máti, 
my při ní v bouřích, v hromech budem státi! 
  
Tatra se halí, jinoch zasmucuje.  
Co by Ti bylo z jinocha smutného?  
Z jinocha, jemuž všecko prorokuje  
bouři po celý čas žití zemského;  
on v jejím víru na vše zapomene, 
jen někdy kradmo na drahé vzpomene. 
  
(Květy VIII, 1841, č. 43, s. 337.) 

 

Myšlienky 
"Umenie napospol je jedna z najšľachetnejších stránok ľudstva, v ňom, kde sa ujalo, javí sa 

lepšia čiastka človeka i národa." (O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Turčiansky 

Sv. Martin, Matica slovenská a Kníhtlač. účast. spolok 1932, s. 12) 
 

"Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality." (Slovanstvo a 

svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 162) 
 

"Aj keby sa zdalo, že ľudstvo upadáva, nemôže sa na dlhý čas samo sebe spreneveriť a vzdať sa 
svojej podstaty, predovšetkým pri dnešnom neopbyčajnom pokroku. Napreduje stále ďalej a 

nik nemôže povedať dopredu, kam dospeje. No zhoršenie môže byť len dočasné." (Slovanstvo a 

svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 174) 

Redakčná rada 

Zdroj: http://www.stur.sk/ 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/ludovit-stur-zaujimavosti-zo-zivota/16364-clanok.html 
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Ľudovít Štúr na hodine výtvarnej výchovy 

Druhé číslo Dudovín pripravila redakčná rada v zložení: Ema Panáčková, Kristína Katušová, Simona 

Kratochvílová, Radovan Bánoczký,  Barbora Koleková, Natália Bajčevová, Sára Guspanová 


