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Rozhovor s pani riaditeľkou Mgr. Hanou Závodnou
Z akých úspechov ste mali radosť v tomto školskom roku 2012/2013?

Každý rok mi najväčšiu radosť robia úspechy našich žiakov. Či už ide o drobné denno-denné
úspechy, ktoré zažívajú v školských laviciach alebo v školských kolách rôznych súťaží.

Radosť mám, najmä, keď nás úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach a podujatiach mimo
školy. Radosť mi robí aj myšlienka, že sú v našej škole spokojní nielen žiaci, ale aj ich

rodičia.

Plánujete nejaké úpravy do budúceho školského roka 2013/2014 ?

Úpravy? Podľa toho na čo myslíte. Veľmi rada by som upravila správanie niektorých žiakov,
ale ešte som neprišla nato, ako to urobiť : ) Ale teraz vážne. Veľmi radi by sme chceli, aby
škola napredovala vo všetkých oblastiach, tak nás určite čakajú nielen úpravy Školského

vzdelávacieho programu, ale aj modernizácia vyučovania. Od budúceho šk. roka budeme mať
ďalšiu učebňu s interaktívnou tabuľou, pribudnú počítače.

Chceme sa ako škola zapojiť do rôznych projektov, ktoré nám pomôžu s financovaním aktivít,
ktoré súvisia nielen s vyučovaním, ale aj s voľno-časovými aktivitami.

Plánujete byť naďalej našou pani riaditeľkou?

Tak to je ťažká otázka. Mám pred sebou ešte tri roky môjho funkčného obdobia, a potom sa
budem rozhodovať, čo ďalej. Sú dni, keď si poviem, nie je to až taká zlá práca. Ale sú i také,

a tých je zatiaľ viac, že sa pýtam sama seba: ,,Čo som to urobila? Prečo som nezostala
učiteľkou? Ako mi len bolo dobre!“

Aké máte plány na nadchádzajúce letné prázdniny?

V lete sa chystám najmä odpočívať a venovať sa tomu, na čo počas roka čas nezostáva.
Okrem iného aj na leňošenie, sladké ničnerobenie. Určite strávim veľa času s rodinou, na

záhrade a hádam sa vydarí aj dovolenka.

Určite poznáte príbeh Malého princa - od Exupéryho, čo by ste sa ho spýtali, keby
ste stretli Malého princa?

Prečo na svete neexistuje tabletka na ľudskú hlúposť, závisť, škodoradosť, faloš...

Keďže so školským rokom prichádza aj lúčenie, ktoré sa najmä týka žiakov 9-tych
ročníkov, čo by ste chceli odkázať žiakom 9. ročníka a budúcim 9-takom?

Odchádzajúcim deviatakom prajem úspešný prvý rok na strednej škole, ktorú si vybrali. Nech
sa im darí a nech bojujú s neúspechmi ako levy a pracujú na sebe, lebo budujú svoje vlastné
šťastie, svoju budúcnosť. Budúcim deviatakom prajem veľa energie a chuti, popasovať sa s

úlohami, skúškami, ktoré na nich v budúcom školskom roku čakajú. A všetkým žiakom školy
prajem krásne prázdniny, nech sú nekonečné ako šíri oceán.

Ďakujem Vám pekne za rozhovor.

pripravila: P. Rajtáková



Rozhovor s pani zástupkyňou 2. stupňa
Mgr. Danielou Beňovou

1. Keby ste si mohli zobrať jeden lístok na hocijakú kapelu, v hocjiakom čase a na
hocijakom mieste, kam by ste išli?

Linkin Park, v Bratislave, v pondelok o 8:00. Prečo taký zvláštny čas? Lebo v tento deň
učím 4 hodiny. Ráno určite zavolá niektorý z kolegov, že je chorý a ja musím rýchlo

nájsť dobrého človeka, ktorý ho zastúpi na vyučovaní, Jožka bolí brucho, treba
vyzbierať peniaze na výchovný koncert, vybaviť besedu, napísať suplovanie...

2. Keby ste si mohli znovu vybrať svoju prácu, stali by ste sa takisto učiteľkou,
alebo by ste si vybrali iné povolanie?

Pôvodne som sa chcela stať zverolekárkou, potom ma lákala strojarina a nakoniec som
si pod vplyvom mojej triednej učiteľky na gymnáziu zvolila učiteľstvo. Neľutujem. Asi

by som si vybrala toto povolanie znovu.

3. Predstavte si, že ste ulovili zlatú rybku, alebo ste našli kúzelnú lampu z džinom,
skrátka by ste mali jedno želanie, ktoré by sa vám splnilo. Čo by ste ti priali?

Priala by som si, aby ľudia v mojom okolí viedli spokojný život.

4.Myslíte si,  že patríte medzi obľúbené učitelky, ktoré majú deti rady, alebo skôr
medzi tie, pred ktorých hodinami zvyknú žiaci utrúsiť niečo ako: „Pane bože,

znovu ju máme... ?“

Ja si myslím, že niektoré deti ma majú rady a niektoré nie. Dôležité je, aby sme sa
rešpektovali a správali sa k sebe slušne.

5. Určite poznáte príbeh Malý princ - od Exupéryho, chcem sa spýtať, čo by ste sa
ho spýtali, keby ste sa s ním stretli?

Autora, hrdinu aj knižku poznám. Nečítala som ju. Ak by som stretla Malého princa, tak
by som sa ho spýtala: Ako sa máš?

6. Keďže toto je posledná otázka, chcem sa spýtať, akej otázky by ste sa obávala?

Obávala som otázky: Určite poznáte príbeh Malý princ - od Exupéryho, chcem sa
spýtať, čo by ste sa ho spýtali, keby ste sa s ním stretli?

Rozhovor pripravila: Alžbeta Szabová, 6. B.



Úspechy a aktivity našej školy

Chemická súťaž

1. kolo – teoretická časť
1. Vachálek 8.A
2. Bieliková 9.A
3. Vaseková 9.A

2. kolo – praktická časť

1. Bieliková 9.A
2. Roman 9.B

3. Vánik 8.B

3. kolo – test

1. Bieliková 9.A
2. Műllnerová 9.A
3. Tomajová 9.A

CELKOVÉ PORADIE

1. Bieliková 9.A
2. Műllnerová 9.A
3. Vánik 8.B

Blahoželáme!

Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria?func=viewcategory&catid=391

Pripravila:
Redakčná rada, vrelá vďaka patrí najmä pani učiteľke Zuzane Christophoryovej



Tvorivá hodina dejepisu

Na našej škole prebieha mnoho zaujímavých aktivít, pri ktorých spolupracujeme s
viacerými inštitúciami. Medzi úspešné radíme aj spoluprácu s Trnavskou
univerzitou (Katedrou klasickej archeológie na Filozofickej
fakulte a Katedrou pedagogických štúdií na Pedagogickej
fakulte) prostredníctvom cezhraničnéhomaďarsko-
slovenského projektu "Bezhraničná antikvita". V rámci
neho sme sa zapojili do medzinárodnej
korešpondenčnej súťaže „Tieň víťazného oblúka“, počas
ktorej naši žiaci vypracovávali otázky týkajúce sa dejín
starovekého Ríma. Jej konečným výstupom bude model
víťazného oblúka, na ktorom už pracujeme.

Súčasťou tohto projektu bola aj otvorená tvorivá hodina dejepisu zameraná na
rímsku históriu. Počas nej sa žiaci oboznámili: s rozsahom Rímskej ríše, pozreli si
3D model starovekého Ríma, vypracovali testy vo virtuálnom prostredí, kde sa
hneď po ich skončení dozvedeli správne odpovede a svoju percentuálnu úspešnosť.
Zoznámili sa so spôsobom vyučovania a hodnotenia v starorímskej škole.
Dúfame, že sa nám podobný projekt podarí realizovať aj v budúcnosti.

Zdroj: http://www.zsdudova.sk/aktuality/269-tvoriva-hodina-dejepisu

Pripravila:

Redakčná rada, vrelá vďaka patrí najmä pánovi učiteľovi Mgr. Ľ. Pallerovi



DETSKÝ OSKAR

Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu žiačku 9.A triedy Veroniku Trčálkovú.
Základná umelecká škola Jána Albrechta pod záštitou Ministerstva školstva Dušana
Čaploviča udelila v prvom ročníku celoslovenskej súťaže v odbore Audiovizuálna a

multimediálna tvorba SLOVENSKÉHO DETSKÉHO OSKARA v kategórii dievčenský
herecký výkon. Srdečne jej všetci blahoželáme a tešíme sa na jej ďalšie úspechy v

hereckej oblasti.

Zdroj: http://www.zsdudova.sk/aktuality/271--detsky-oskar

Srdečne gratulujeme a želáme mnoho ďalších hereckých úspechov!

Pripravila: Redakčná rada



Projekty z nemeckého jazyka

Wikinger
Die Stadt Haithabu entdeckte man 1895 bei
Schleswig an der Schlei.
Dort lebten vor 1200 Jahren Wikinger.
Sie bauten Schiffe und segelten nach Afrika, Asien
und auch nach Amerika.
Dort kauften sie Holz, Metall, Fisch, Fischol und
Topfe.
Das Wikingerschiff hieß Drachenschiff.
Es mußte lang und schmal sein.
Dann konnte es schnell fahren.
Ein Drachenschiff konnte 20 km in der Stunde

WIE SOLL EINE
LEHRERIN SEIN
Eine Lehrerin soll Geschichten erzählen.
EINE LEHRERIN SOLL NICHT SO VIELE HAUSAUFGABEN
AUFGEBEN.
Eine Lehrerin soll helfen.
Eine Lehrerin soll alles wissen
Eine Lehrerin soll Quatsch machen.
Eine Lehrerin soll richtig erklären.
Eine Lehrerin soll schnell sein.

DIE WIKINGER

Die Wikinger lebten an der Ostsee. Sie wohnten bei
Schleswig. Die Wikinger
bauten Schiffe und segelten nach Afrika, Asien und
Amerika. Das Wikingerschiff
hieß Drachenschiff. Ein Drachenschiff konnte 20 km pro
Stunde fahren und
mußte lang und schmal sein. Die Wikingerfrauen kochten
das Essen. Die
Wikinger aßen Fleisch, Brot und Käse. Sie tranken Bier
und Met. Der Winter
dauerte von Oktober bis April. Die Winter waren langweilig und die Wikinger
machten Spiele, erzählten Geschichten und tanzten.

Peter Šmíd, 7.B



Školské kolo súťaže Novodobo so Shakespeareom sa konalo dňa 11.4.2013,
zúčastnilo sa ho 11 žiakov z našej školy. Výsledky: V kategórii próza získala 2.
miesto Dorotea Buranová z 5.B triedy, v kategórii spev duo získali 1. miesto dve
žiačky tiež z 5.B triedy a to Romana Čalfová a Chiara Križanová. 2. miesto v
kategórii spev duo získali Natália Baranová a Michaela Vrzalová zo 7.A triedy. V
kategórii próza získala 1. miesto Vanessa Polyáková z 8.B triedy. Žiačky Juliana
Majzúnová z 9.B triedy a Dominika Brúderová z 8.B triedy získali 1. miesto v
kategórii spev duo a žiačky Ivana Müllnerová a Sandra Bieliková získali 2. miesto
v kategórii spev duo.

Okresné kolo tejto súťaže sa konalo dňa 23.4.2013 na ZŠ Tupolevova. Výsledky:
Vanessa Polyáková z 8.B triedy získala 3. miesto v kategórii próza, čo je obrovnský
úspech, nakoľko konkurencia bola veľká. Aj žiačky v kategórii spev duo tj.
Majzúnová a Brúderová a Bieliková a Müllnerová dosiahli dobré výsledky, získali
6. a 7. miesto. Dorotea Buranová z 5.B získala 7. miesto v kategórii próza. Na záver
súťaže organizátori výhercov odfotili a spolu s krátkym príspevkom by mala byť
táto fotka uverejnená v Petržalských novinách.

Pripravila: Mgr. Miriam Beláňová

Zdroj: https://www.google.sk/

Novodobo so Shakespeareom



HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ
KOLO

II. Kategória – poézia
1. Glasová Andrea 7. A.

2. Duni Alex, 6.A.
3. Čalfová Romana, 5.A.

II. Kategória – próza
2. Michaela Tomanová, 7.B.

3. Chiara Šimeková, 5.B.

III. Kategória – poézia
1. Veronika Trčálková, 9.A.

III. Kategória – próza
1. Vanessa Polyáková, 8.B.

2. Alex Moravčík, 8.B.

Vanessa Polyáková postúpila do okresného kola a získala krásne 2. mieto
v III. kategórii – próza.

Gratulujeme všetkým účastníkom!



Rozhovor s pani učiteľkou
Beláňovou

Pani učiteľka by sa radšej volala Belániová namiesto Beláňová a tak Belániová ju volá
aj Roman Lakatoš. Narodila sa v Bratislave.Vydala sa v roku 2000.Jej starší syn Tomáš
sa narodil v roku 2002 a mladší syn Šimon sa narodil v roku 2005.Zvykla si dávať na
vlasy červenú farbu ale jej prírodná farba je hnedá. Ale tá červená je už pre ňu
staromódna, plánuje sa dať prefarbiť na ryšavo, lebo sa jej to viac hodí k očiam.
Jej obľúbené farby sú: oranžová, žltá, červená, hnedá, biela, čierna, tyrkysová.
Jej obľúbené zviera je: korytnačka.
Jej obľúbené filmy sú: noci s nepriateľom, všetci moji blízky, stratený v mori, stratené
deti, osobný strážca, dobrý Will Hunting.
Jej obľúbené žánre sú: skutočné príbehy, vojnové filmy z obdobia fašizmu.
Pani učiteľka čo ste študovali?
Študovala som základnú školu Hlboká, strednú ekonomickú školu na Račianskej,
univerzitu Komenského, filozofickú fakultu.
A odbor mám: Slovenský jazyk, Anglický jazyk a literatúra učiteľský smer.
Pani učiteľka, kde ste robili?
Medzi strednou a vysokou školou som pracovala 2 roky v Prahe v Družstevnom
podniku zahraničného obchodu. Po ukončení vysokej školy som pracovala 2 roky
v Audítorskej firme Deloitte & Touch ako prekladateľka a tlmočníčka, potom som
robila v Centre asistencie pre miestne samosprávy ako projektová koordinátorka. Potom
na Ministerstve zdravotníctva na grantovom programe pre Svetovú banku ako
špecialista pre obstarávanie a finančný manager, hoci potom som mohla pokračovať na
tomto projekte ďalšie 4 roky, keďže už bol na ceste môj prvý syn tak som sa rozhodla
mu venovať na plný úväzok, po 3 rokoch sa narodil druhý syn takže som bola 6 rokov
na materskej dovolenke.
Prečo ste sa stali učiteľkou?
Vyhovovalo mi to koly mojim deťom, lebo som mohla dobre zosúladiť naše časové
aktivity (keď idem do práce oni idú do školy keď sa vrátim oni sa vrátia tiež a prázdniny
trávime spolu).
Robíte na škole okrem učenia Angličtiny a Slovenčiny aj niečo iné? Učím ešte
Hudobnú výchovu a Etickú výchovu, pôsobím na škole aj ako koordinátor pre primárne
prevencie. Všetko toto ma veľmi zaujíma lebo veľmi rada spievam a tiež mám bohaté
skúsenosti v oblasti primárnych prevencií rôznych závislostí (alkohol, drogy, cigarety
a tak ďalej).
Zažili ste nejakú revolúciu? Keď som začala študovať na vysokej škole, tak v roku
1989 práve začala takzvaná nežná revolúcia. To bolo pre mňa veľmi výhodné, nakoľko
nám zrušili nesympatický predmet marksizmus-leninizmus, a biológia dieťaťa čo mi
vyhovovalo lebo Biológiu som mala naposledy na základnej škole. Tiež bolo pre mňa
zaujímavé participovať na tejto veľkolepej spoločenskej politický kultúrnej udalosti
(väčšinu času sme trávili v Aule, a nemuseli sme sa učiť).
Aké krajiny ste navštívili?
Skoro všetky Európske štáty plus Veľká Británia a USA.
Aký vzťah máte k dospievajúcej mládeži? Tak určite mám vzťah k dospievajúcej
mládeži. Veľmi rada s nimi pracujem a pomáham im riešiť problémy, a ťažké životné
situácie. A na záver: Ja: ďakujem vám pani učiteľka že ste odpovedala na pár mojich
otázok cením si to. Rozhovor pripravila Daniela Siomkinová, 7.B.



Antoine de Saint Exupéry – Malý princ

Čo by ste sa spýtali Malého princa, keby ste sa
s ním stretli?

Prečo si Malý princ?
(D. Misiarz, 8. B.)

V. Ďurišková, 8.A.

Asi by som sa ho opýtala, aké mal
pocity z rôznych asteroidov, ktoré
navštívil a ľudí, s ktorými sa tam
roznámil. (K. Slamková, 8.B.)

Spýtala by som sa ho, prečo neostal
na našej planéte. (Vanessa Polyáková,
8.B.)

Čím ťa zaujala ruža? (S. Kleinová)

Ktorá planéta zo siedmich, ktoré
navštívil sa ti najviac páčila?
Akých ľudí si stretol na siedmej
planéte – na Zemi?
Ktoré zrnko múdrosti sa ti najviac
páčilo? (F. Hano, 8.B.)

Ktoré zviera sa ti najviac páčilo
a prečo?
(F. Hano, 8.B.)

Ktorá planéta sa ti najviac páčila? (R.
Lištiaková, 8.B.)

Prečo chcel zrovna nakresliť ovečku,
čo by sa stalo, keby mu ovečka zjedla
ružu,  a prečo sa rozprával s hadom?
(J.Al-asheeri, 8.B.)

Aké je to chodiť po planétach? Či mu
nebolo samému smutno? (D.Slamka,
8.B.)

Prečo neposlúchol pilota a neutiekol
s ním pred hadom? (K. Trančíková,
8.B.)

Aká veľká je tvoja krajina?
Koľko máš rokov?
Prečo máš rád kresby?
Prečo si odišiel z domu?
(L. Valachovič, 8.A.)

Či by chcel ostať na Zemi? Ako to, že
na planéte B612 je sám. Načo mu je
meč? Koľko má rokov? (T.
Valachovič, 8.A.)

Tak ja by som iba povedal, nech
počúva a pomáha ostatným... (F.
Fošnár, 8.A.)

Aké je to žiť na takej malej planétke
bez ľudí, nenudíš sa?

Nechýba ti spoločnosť nejakého
človeka?
Prečo si sa vybral na Zem?



Chýbala ti
ruža, keď si
bol na Zemi?

(M.
Aksamitová,

8.A.)

Na akej
hviezde

býva?
Či mu

ovečka
neohryzovala
baobaby?
Či ustrážil
ovečk, aby
mu nezožrala
ružu?

Obrázok – M. Aksamitová, 8.A.

Či posudzuje priateľov podľa výzoru
alebo srdcom? (V.Ďurišková, 8.A.)

Opýtal by som sa ho: Aké to bolo keď
ťa uštipol had? (A.Moravčík, 8.B.)
To, že si z inej planéty znamená, že
mimozemšťania existujú, však ?
Si rád sám ?
Keďže si na tvojej planéte (asteroide)
sám, ako si potom vznikol resp. kto
ťa stvoril?
Čo by si spravil keby si prišiel o svoju
ružu ? (V. Vachálek, 8.A.)

Prečo jedná s tými ostatnými ako so
seberovnými a nehľadá na nich
chyby? (K. Krišková, 8.A.)

Koľko cestoval na Zem? (J. Leška,
8.B.)

Ako detailne to vyzerá na jeho planétach. Ako vyrastal, či má nejakú vzdialenú
rodinu. Čím sa na jeho planéte živí. Aké bytosti existujú na jeho planétach. (D.
Varga, 8.B.)

Ktorou postavou by si chcel byť a prečo?
Malý princ (D.Misiarz, 8.B.)

Ja by som chcela byť asi líška. Líška býva väčšinou
zlá a prefíkaná. Ale v tomto prípade je to naopak.
Autor na líške opisuje dobré vlastnosti. A prečo by
som chcela byť líškou? Pretože vo všeobecnosti mám
líšky rada. (K.Slamková, 8.B.)

Chcela by som byť ružička. Preto, aby ma mal niekto
tak rád, ako mal rád Malý princ tú ružičku.(Vanessa
Polyáková, 8.B.)

Obrázok - V. Polyáková, 8.B.



Aj ja by
som

chcel ako
Malý
princ

spoznať
iné svety
aspoň na

krátky
čas.

Obrázok – K. Trančíková, 8.B.

Pomocou sťahovavých vtákov by som
opustil Zem a spoznal by som 6
nepoznaných planét. Každá  návšteva
planéty by mi umožnila spoznať
zaujímavé miesta, prírodu, ľudí a iné
živé tvory. Bol by to pre mňa super
zážitok. (F. Hano, 8.B.)

Ja by som chcela byť ružou. Ruža
znamenala pre princa veľa. Staral sa
o ňu. Ale však jedného dňa stretol
veľa takých istých ruží, a potom si
uvedomil, čo preňho znamenala tá
jeho. (R. Lištiaková, 8.B.)

Chcel by
som byť

kráľom
a každému

rozkazovať,
čo majú
robiť, vládol
by som
všetkým vo
vesmíre. (J.

Al-asheeri,
8.B.)

Obrázok – K. Slamková, 8.B.

Mám rád prírodu. Páči sa mi postava
zemepisca. Chcel by som byť sčítaný.
Ale nepáčilo sa mi, že nebol ochotný

preskúmať svoju planétu. (D.
Slamka,  8.B.)

Ja by som z tohto príbehu popravde
nechcel byť žiadnou postavou, keďže
ma príbeh veľmi nezaujal. Ale keby
som si musel vybrať, tak asi pilotom,
lebo vedel riadiť lietadlo. (L.
Valachovič, 8.A.)

Zrejme líškou. Líška bola
inteligentná a vedela pomôcť. (T.
Valachovič, 8.A.)

Hadom. Lebo táto postava náš
poučuje menej ako ostatné.
V skutočnosti je had taký trúfalý, že
svoje životné skúsenosti zdeľuje
princovi len v hádankách.

(F. Fošnár,
8.A.)

Chcela by
som byť

líškou.
Líška mala

problémy
s ľuďmi,

ale aj keď
ľuďom

neverila,

Obrázok – R. Lištiaková, 8.B.

nechala sa skrotiť Malým princom.
Takže mala vieru, že nie všetci sú takí
istí. Líška bola aj odvážna. Ľudia na
ňu poľovali, ale nemohla sa báť, ak
chcela prežiť. (M. Aksamitová, 8.A.)

Chcel by som byť had, lebo bol
tajomný a vždy vedel ako niečo
povedať tak záhadne aby nad tím
musel (malý princ) rozmýšľať. (A.
Moravčík, 8.B.)

Ruža. (S. Kleinová, 8.B.)



Rád by som bol líškou. Bola to samotárka a veľa sa
s ľuďmi nestretávala. V príbehu je to naozaj inteligentné
stvorenie, ktoré učí princa trpezlivosti a to, ako ju
skrotiť. Nakoniec ju aj princ skrotí. (V. Vachálek, 8.A.)

Chcela by som byť samotný kráľ, pretože môže
každému rozkazovať a nenechá si skákať po hlave. AJ
keď je sám, vždy sa niekto zastaví, komu môže
rozkazovať. (K. Krišková, 8.A.)

Obrázok – L. Valachovič, 8.A.

Líškou pretože bola múdra a vedela čo hovori malému princovy a vysvetlila mu o
čo v živote ide . (J. Leška, 8.B.)
Chcel by som byť pilotom, v detstve to nemal ľahké. Pochopenia sa mu dostalo až
v pokročilejšom veku. Chcel by som sa stretnúť s Malým princom tak ako pilot.
Navštívil Saharu, chcel by som byť na jeho mieste. (D. Varga, 8.B.)

Svet o 1000 rokov, ako si ho predstavujeme.

Posúdiť, čo bude o 1000 rokov je veľmi zložité. Ja sám sa obávam, čo bude o 20 rokov.
Za posledných 5 rokov sa spustila akási vlna modernejších spotrebičov, automobilov,
architektúry a mnoho ďalších vecí. Mne by stačil takýto svet, s možno modernejšími
výdobytkami, ale nech by sa upravila ekonomika štátov.
Ak by technika išla tempom ako išla posledných 5 rokov, tak o 1000 rokov bude človek
môcť mnohonásobne veľa veci, ak ich vôbec on robiť bude. Veľmi ťažko povedať, ako
bude vyzerať príroda, keďže teraz je v dosť zlom stave. Za tých 1000 rokov, ktoré
ubehnú by mohli ľudia zistiť spôsob na to, aby sme trochu šetrili prírodu.
Tomáš Valachovič, 8.B.

Moja predstava, ako bude vyzerať
svet, je taká dosť elektronická. Podľa
mňa naša Zem už bude iba o robotoch
a nebude tu žiadna živá bytosť. Ľudí
nahradia roboti a všade budú  lietajúce
autá a ostatné veci. Žiadne stromy
a zem bude bez vody, iba sucho.
Podľa mňa nebude ani suchá zem,
bude sa lietať, no vlastne už asi
nebude ani zem. Ľudia, myslím
roboti, tak oni už budú bývať niekde
v atmosfére. Na nejakej planéte, alebo na mesiaci. Naši terajší mechanici už majú dosť
dobré roboty, prístroje, počítače a iné elektronické veci, astronauti sú na tom naozaj
vynikajúco. Ževraj niekto v USA už našiel na Mesiaci vodu. Ak by sme sa presťahovali
na Mesiac, tak to by bol život čerstvo odznovu. R. Kožková, 8.A.



CELOŠKOLSKÁ KLAUNIÁDA

Tejto akcie sa zúčastnila celá škola, diplomy získali aj žiaci 6.A. a 6.B.
Tu si môžete pozrieť niektoré z ich prác

Fotozdroj: http://www.facebook.com/dudovaciz.becky?ref=tn_tnmn





Píšeme príbehy o Bratislave

Vražedná noc pod Bratislavským hradom

Martin  ako každý bežný deň
v týždni išiel zo školy rovno domov.
Býval pod Bratislavským hradom,
v starom dome, ktorý zdedili jeho
rodičia po starých rodičoch. Chodieval
po tmavej cestičke, ktorá viedla pod
Bratislavským hradom. Bola tmavá a
temná ako zrenička oka plná nenávisti a
smrti. Avšak domov už išiel neskoro.
Vonku bola zima, tma a mrzlo, ten mráz
pripomínal malú mrazničku, v ktorej bol
mrazený hrášok, ktorý bol obalený
hrubou vrstvou ľadu. Domov to mal
veľmi ďaleko. Musel chodiť cez lesík,
ktorý bol temný a všade okolo neho
bola tma. Na zemi sa občas objavil špak
od cigariet, alebo obal od keksíka,
žuvačiek alebo sáčok. Nad lesom lietali
vrany a hlučno krákali. Perie mali
čierne a vyzerali ako keby ich vytvoril
diabol, ktorý žije v tej najtemnejšej
temnote, oči mali tajomné a čierne,
podobali sa na popol v peci. O vranách
sa hovorilo že prinášajú smolu. Vrany
odrazu stíchli posadali si na konáre
stromov. Prilietalo ich  čoraz viac
a viac. Stromy boli doslova obsypané
vranami, akoby na nich boli čierne listy
vytvorené samým diablom temnoty.
Vrany znova začali hlasno krákať, až to
bolo ohlušujúce. Martin sa na smrť
začal báť, jeho buchot srdca bol počuť
ako keby niekto búchal na bubny plné
čerstvej krvi, oči mal zmätené a
vystrašené, začal utekať domov ako len
vládal. Avšak vrany nie a nie prestať

krákať. Ten zvuk ho prenasledoval až
domov. Doma to všetko vyrozprával
mame. Samozrejme mama neverila
takým poverám, že vrany prinášajú
smolu......

Martin sa však napriek všetkému bál.
Celú noc pozeral do okna jeho
maličkými čiernymi očkami a dúfal, že
na okno si nesadne nejaká vrana. Jeho
obavy sa však nesplnili. Ráno sa
zobudil, ako každý deň sa naraňajkoval,
umyl, prezliekol. Myslel si, že sa mu to
iba snívalo. Avšak keby mu to mama
nepripomenula, tak by na to úplne
zabudol. Ráno bola ešte tma, keď išiel
do školy. Mal však veľký strach.
Odrazu mu nad hlavou preletela vrana
a zašuchotala krídlami  ako orol, ktorý
práve odlietal zo skaly. Silno zakrákala.
Martin to mal už len kúsok od školy.
Okamžite začal utekať. V škole sa s
týmto strachom zdôveril školskému
psychológovi.

Povedal mu, že je to normálne, ak má
človek z niečoho strach. Ale Martinovi
to nepomohlo, jednoducho e sa bál ešte
viac. Ani nevedel prečo. Po nejakom
čase mal Martin z toho vážne poruchy
správania. Vrany už nevidel, ale on si
ich stále predstavoval. Bol tým
posadnutý. Začal si predstavovať svoje
vymyslené postavy. Hovoril, že ho
prenasledujú duchovia a vrany, ktoré
mu nedajú pokoj. Nemohol pokojne
zaspať, stále mal kruhy pod očami. Oči
mal krvavo červené a leskli sa mu ako



čerstvá kaluž krvi na zemi, ktorá sa
postupne rozširovala a mizla.....

Každú noc si sadol do kúta v posteli a
držal si kolená blízko hlavy a plakal,
obával sa, že ho niekto príde zabiť.
Dospelí mu vravievali, že žiadny
bubulák sa pod posteľou, či schodmi
nenachádza. Ten fakt si zobral k srdcu,
až do jedného dňa, kedy počul pod
schodmi nejaký buchot. Presnejšie
počul trepotanie krídel vrán a silné
ohlušujúce krákanie. Mal z toho nočné
mory. Dokonca aj mne lezie mráz po
chrbte, ako vám to tu  rozprávam, ale
vráťme sa k príbehu. V noci  mal strach
pozrieť sa do zrkadla. Myslel si, že tam
uvidí cudziu tvár alebo krvavé ruky,
ktoré sa k nemu približujú.  V škole sa
mu zato deti posmievali. Vraveli, že je
posero, a že je smiešny, lebo verí
v ducha a iný mýtus. Jemu sa to
nepáčilo, ale nepovedal to doma,
jednoducho mal strach.

Mama ho raz poprosila, nech jej ide
priniesť z podkrovia metlu, mal strach,
ale mama ho tam poslala preto,  lebo
vedela, že sa veľmi bojí, ale ak sa
človek chce zbaviť strachu, musí sa
tomu postaviť.

Martin teda išiel do toho
podkrovia. Podkrovie bolo tmavé,
myslel si, že podkrovie zakryl démon s
kostnatými rukami a tvárou s čiernymi
očnými jamkami  svojím čiernym
temným plášťom. Išiel, schody pod
jeho nohami vŕzgali ako staré
splesnivelé dvere na starom opustenom
dome. Už len z toho mal veľký strach.
Išiel zapáliť svetlo, žiarovka blikla ako
blesk na fotoaparáte a zbĺkla ako

plamienok vo vyhorenej sviečke. Všade
okolo neho bola strašidelná temnota.
Otáčal sa z jednej strany na druhú
a snažil sa nájsť baterku. Predsa len ju
našiel, ale bál sa ju zasvietiť. Totiž
pomyslel si, že ju zasvieti a pred ním
bude niekto stáť ale už sa veľmi bál
a mama už kričala, kde je tá metlička,
tak ju zasvietil. Jeho najhoršie nočné
mory a predtuchy sa vyplnili. Baterku
síce nezasvietil, ale buchol s ňou
o koleno a zablikala, zrazu uvidel pred
sebou dievča v otrhaných šatách, ktoré
vyzerali ako ementál. Na okrajoch (totiž
bola to nočná košieľka) bola zasušená
krv a na dlaniach bola čerstvá.
Pomyslel si, prečo má na dlaniach
čerstvú krv. Rýchlo ako blesk sa
rozutekal späť do kuchyne. Avšak
práve v tej chvíli pochopil, prečo mala
na dlaniach čerstvú krv. Jeho matka tam
ležala na zemi v kaluži krvi a nemala
prsty na nohách a rukách. Martin sa
dočista zbláznil. Bol odvezený do
ústavu pre takéto deti a mladistvých.
Martin nevedel nikdy zaspať, každú
noc ho museli budiť a dávať mu
tabletky na spanie. Takto to išlo s ním
dlhé roky. Martin dospel. Už mal 13
rokov. Stále to s ním bolo rovnaké, nič
sa nezlepšilo ani nezhoršilo. Stále sa mu
zdalo to, čo sa stalo pred rokmi.
Nevedel zabudnúť na svoju matku. Mal
ju totižto veľmi rád. Martin nechodil ani
do školy. Mal strach z tých vrán.
Jedného dňa mu preplo a zatvoril sa
v skrini. Povedal, že tam nájde lepší
svet. Taký bez duchov a démonov.
Sestričky v ústave sa ho snažili dostať
von. Bol tam už dva dni. Prvý deň zo
skrinky začuli buchot a krik od bolesti
malého chlapca. Na druhý deň sa snažil



dostať von no nešlo  mu to. Po dvoch
dňoch sa im to podarilo. Martin tam bol
s krvavými  očami. Sedel tam, kýval sa
z jedného
miesta na
druhý.
Najhoršie
bolo, že
mal ústa
zošité
čiernou
niťou,
ktorá
vyzerala
ako čierne
vlásky
malého
dievčatka,
z dierok
kde bola prepchatá niť tiekla krv.
Martin povedal, že to bolo to isté
dievčatko v roztrhanej košieľke
a s krvavými dlaňami, ktoré zavraždilo
jeho drahú nebohú matku. Nanešťastie
prežil. Okolo úst mal jazvy. Vždy, keď
sa na nich pozrel sa mu to vybavilo
v mysli. Snažil sa tomu zabrániť , ale
nedalo sa. Každý deň mal strach, že sa
vráti to dievčatko a zabije ho ako jeho
matku. Raz v noci, keď nemohol spať,
pozeral do okna. Odrazu počul zo skrine
zašuchotanie krídel a silný škrekot vrán.
Vtedy sa začal horor číslo dva. Tak  sa
išiel pozrieť do skrine. Otvoril ju,
myslel si však, že keď otvorí
skriňu, vyletí naňho to dievčatko
a zabije ho tak isto ako jeho matku.
Pravda však bola iná. Otvoril skriňu
a tam nikoho, ani vrany, čo tam
škriekali, ani  dievčatko. Odrazu sa
vrana objavila na jeho posteli.

Jednej noci sa Martin rozhodol
ukončiť svoj život. Rozhodol sa tak
preto, lebo už nezniesol to, ako sa bál.

Tie
nočné
mory,

zvuky,
vrany.....
povedal,

že je
lepšie

byť tam
hore, ako
byť tu

dole
a báť sa

o svoj
holý

život,
a že ho príde zabiť dievčatko
v košieľke. Proste už s tým nedokázal
žiť. Všetko si prichystal. Prichystal si
vreckový nôž, ktorý dostal od mami. To
mu stačilo na samovraždu. Ležal na
posteli a pred srdcom si držal nôž.
Poslednýkrát sa pomodlil a... a... bodol.
Začal silno krvácať. Z úst sa mu liala
krv ako z vodopádu. Jeho krv sa leskla
ako červené diamanty, ktoré sa niekomu
vyšmykli z rúk a rozbili na zemi. Po
drevenej posteli  stekala ako jeho
posledná slza na líci.......

Ruky mu padli vedľa tela a z úst
mu vyšla posledná kvapka krvi. Kvapka
slzy, ktorá mu stekala po jeho malom
červenkastom líčku padla a vpila sa do
vankúša, ktorý bol celý od krvi. Po
chvíli uvidel svetlo.

Paulína Rajtáková, 6.B.



Projektová súťaž
13. ročník Historia magistra vitae

FILMOVÉ OKIENKA

Dňa 16. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch základnej školy Tupolevova 20, 13.
ročník tejto známej projektovej súťaže spojenej s výstavou súťažných prác. Súťaže sa
zúčastnilo 13 základných škôl Bratislavského kraja, zapojilo sa 140 žiakov a 2 kolektívy
so 104 súťažnými prácami.

Slávnostnú vernisáž otvoril pán riaditeľ Mgr. Miroslav Cisár so vzácnym hosťom,
známym hercom Štefanom Kožkom. Zaujímavosťou tohto ročníka je, že historická téma
sa zároveň stala nultým pilotným ročníkom Filmovej súťaže, ktorá budúci rok bude
pokračovať samostatným zakladajúcim prvým ročníkom na našej škole.

Organizáciu tohtoročného projektu zabezpečili, dlhoročná organizátorka súťaže
Mgr. Beata Šnircová a vedúci filmového krúžku Mgr. art. Michael Schlosser, pod
ktorého vedením sa budúci rok uskutoční aj spomínaný prvý ročník Filmovej súťaže.

Zdroj článku: http://www.zstupolevova.stranka.info/index.php?vid=IB



Zdroj: bhttp://www.zsdudova.sk/galeria?func=viewcategory&catid=399

Zdroj: bhttp://www.zsdudova.sk/galeria?func=viewcategory&catid=399



Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria?func=viewcategory&catid=399

Poďakovanie

Všetkým našim čitateľom, prispievateľom a ľuďom, ktorí nám pomohli pri tvorbe

časopisu  ďakujeme zo srdca. Študentom želáme všetko dobré do nového školského

roku 2013/2014, našim deviatakom úspešný štart na stredných školách a budúcim

deviatakom veľa úspechov na celoštátnom testovaní.

A nesmieme zabudnúť aj na našich skvelých pedagógov, ktorí sa dennodenne

snažia o pohodu na celej škole.

Vaša redakčná rada 


