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EDITORIÁL 
Ahojte, hlásime sa Vám s prvým číslom Dudovín v tomto školskom roku. 

Začíname ho s novým logom. S radosťou sme medzi nami privítali aj nových 

redaktorov a určite sme objavili ďalšie talenty. Hoci nám pandemická situácia 

stále nedovolí veľmi cestovať a usporadúvať hromadné akcie, niečo sa predsa 

len udialo a my sme Vám o tom napísali. Zabavte sa, odreagujte a vyskúšajte 

s nami i niečo nové.  

Redakčná rada 
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NAVŠTÍVILI SME 

Exkurzia Modra 
Dňa 16. 9. 2021 nebola v škole elektrina, preto pani učiteľky využili tento 

deň na výlet do Modry. Zorganizovala ho pani učiteľka Lexmanová a zúčastnili 

sa ho triedy 7. B a 7. C so svojimi triednymi učiteľkami. Výlet nebol určený len 

na oddych, ale mal nám pomôcť aj pri hodinách slovenského jazyka, preto sme 

navštívili múzeum Ľudovíta Štúra. 

Ráno sme sa, ako každý deň, stretli o 8:00 v triede. Povedali sme si 

informácie o výlete a už o 8:10 sme nasadali do autobusu. Pán šofér bol veľmi 

milý a cesta nebola dlhá. Spríjemnil nám ju aj on, keďže nám dovolil dať si dole 

rúška. Povedal nám, že je to jeho autobus a tým pádom je aj jeho vec, či rúška 

budeme mať alebo nie. Všetky deti sa rozprávali, hrali sa na telefónoch alebo si 

jednoducho užívali krajinku za oknami. Zastavili sme pri modranskom rybníku, 

malom jazierku so zelenou vodou, okolo ktorého rástlo veľa zelene, a odtiaľ sme 

sa prešli po ceste Dolná, aby sme si aspoň zvonku obzreli malú Kaplnku Panny 

Márie Snežnej. Pozdĺž ulice stálo mnoho stromov odetých do jesenných farieb 

a aj niekoľko lavičiek, takže to bolo perfektné miesto na odpočinok. Využili sme 

ho na občerstvenie.  

Po krátkej prestávke sme sa pobrali na modranský cintorín, aby sme si 

pozreli posledné miesto odpočinku Ľudovíta Štúra. Zaujímavosťou je, že má dva 

hroby – jeden so sochou Slovenská jar a druhý v časti, kde je pochovaná celá 

jeho rodina. Prvý slúži ako pomník pre návštevníkov a druhý ako hrob. 

Navštívili sme obidva. A potom nastal hlavný bod nášho programu – návšteva 

múzea Ľudovíta Štúra.  

Bola to stará, ale pekná žltá budova, do ktorej sa vchádzalo veľkou 

bránou. Pani sprievodkyňa bola sympatická a mala s nami obrovskú trpezlivosť. 

Niektorí spolužiaci počas prehliadky totiž vykrikovali alebo robili blbosti. 

Najprv nás pomerne strmým schodiskom vyviedla na horné poschodie, kde 

Modra je mesto, ktoré leží v okrese Pezinok. Žil tu aj Ľudovít Štúr, jeho 

brat Karol Štúr a ešte veľa významných osobností. Odohráva sa tu veľa 

zaujímavých podujatí, ako sú napríklad Deň otvorených pivníc alebo 

Slávnosti hliny.  
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prebehla takmer celá prehliadka. Pani sprievodkyňa nám porozprávala 

zaujímavosti o rodine Ľudovíta Štúra, o jeho škole aj o jeho práci. Zistili sme, že 

to bol veľmi odvážny muž, ktorému veľmi záležalo na našej krajine. Bolo tam 

množstvo zaujímavých exponátov, napríklad: pramienok jeho vlasov, jeho listy 

a aj kúsok kosti z lýtka, do ktorého sa postrelil. Mne osobne sa najviac páčil 

príbeh o Márii Pospíšilovej, ktorá bola podľa dôkazov jedinou láskou Ľudovíta 

Štúra. Našli sa aj ľúbostné listy, ktoré jej Ľudovít písal, zatiaľ čo pri Adele 

Ostrolúckej žiadne dôkazy neexistujú. Tiež sa mi zapáčila miestnosť, kde boli 

informácie o móde z doby Ľudovíta Štúra. Bola v nej aj vitrína s krásnou 

dámskou róbou zo staroružovej látky vytvorená z viacerých vrstiev. Jej súčasťou 

bol aj veľký klobúk ozdobený kvetmi.  Nakoniec sme sa dostali až do pamätnej 

izby, kde Ľudovít Štúr strávil posledné týždne života. Na poľovačke tesne pred 

Vianocami sa totiž postrelil do nohy a jeho švagriná sa oňho práve v tejto izbe 

starala. O tri týždne Ľudovít zomrel na otravu krvi z postrelenia. Tam sa naša 

prehliadka skončila.  

Pani učiteľky nám ešte dali na Štúrovej ulici rozchod a aj ony si 

pochutnali na zmrzline či kebabe. Potom nastal čas odchodu. Mierili sme naspäť 

k rybníku, ale pán šofér nás prišiel vyzdvihnúť, čím spôsobil malú dopravnú 

zápchu. Z hlavnej cesty sa snažil nacúvať na parkovisko, a tým zablokoval 

obidva smery premávky.  

Cesta späť bola rovnako príjemná ako do Modry, ale skončila sa veľmi 

zvláštne. Pán šofér nás nezaviezol až ku škole. Vysadil nás pri Vlasteneckom 

námestí a zvyšok cesty sme boli nútení ísť pešo. Už sme boli unavení a tým 

pádom aj uhundraní. Miestami sme mali pocit, že pani učiteľky nás vedú tou 

dlhšou a zložitejšou cestou.  

Bol to skvelý výlet. Na záver by sme sa ešte chceli poďakovať pani 

učiteľke Lexmanovej a pani učiteľke Kutajovej, že nás na výlet zobrali a mali 

s nami toľko trpezlivosti.  

Kristína Paršová, 7.C 

Modra je známa hlavne vďaka svojej modranskej keramike, ktorá sa začala 

vyrábať už v 14. storočí. Modranská keramika sa vyrába z dvakrát 

vypaľovanej hliny maľovanej ornamentmi v štyroch základných motívoch: 

pestrý, modrý, zelený a habánsky. 
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UDIALO SA 

Biela noc 
 

Biela noc je aktuálne najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného 

umenia na Slovensku. Je to prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má 

za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, 

nepoznané a významné miesta európskych metropol. 

Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako 

dva a pol milióna ľudí. Z Paríža sa počas niekoľkých rokov projekt rýchlo 

rozšíril. U nás sa tento festival konal najskôr na východe krajiny. Po piatich 

úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila aj do hlavného mesta 

Slovenskej republiky a súčasným umením tak spojila východ a západ krajiny.  
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Biela noc v Bratislave 

Biela noc je oslavou súčasného umenia. Počas dvoch týždňov môžete  

priamo v uliciach spoznať umeleckú tvorbu zahŕňajúcu viaceré umelecké žánre 

počnúc vizuálnym umením (vrátane svetelného dizajnu a digitálneho umenia) až 

po živé predstavenie, hudbu, film či literatúru. Svoju obľúbenú inštaláciu si 

v bohatom programe nájdu nároční diváci aj rodiny s deťmi. 

 Počula a videla som niektoré z týchto diel a môžem potvrdiť, že sú 

veľmi neobyčajné a zaujímavé. Diela väčšinou svietia a vytvárajú farebné alebo 

biele svetelné obrazce či už na určitých predmetoch, stenách alebo na 

oblohe.   Je to skvelá akcia s mnohými jedinečnými  umeleckými dielami.  

Vstupné? Vstupné sa neplatí! Väčšina diel je nainštalovaná vo verejnom 

priestore mesta a prístupná zdarma. 

 

Zdroje: vlastné, https://www.bielanoc.sk/ba/umelci 

Klára Lániková, 9.B  
 

Olympiáda zo slovenského jazyka 
 

Túto jeseň sme na našej škole po ročnej prestávke opäť organizovali 

školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. 14. ročník bol pre nás trochu 

iný ako predošlé. Olympiáda už tradične pozostávala z troch častí, tentokrát 

však bola rozdelená na dva súťažné dni. Najprv si naši ôsmaci a deviataci 

vyskúšali test, ktorý vypĺňali prvý raz v histórii na počítačoch. Pre žiakov to 

bola novinka, ale zrejme je čas si na takúto formu súťaže zvyknúť.  

O niekoľko dní neskôr, keď sme dozvedeli výsledky testov, sme sa stretli 

v jazykovej učebni, aby súťažiaci absolvovali i ďalšie zložky. Čakala ich ešte 

písomná a ústna časť. V písomnej časti bolo potrebné transformovať vopred 

pripravený text a v ústnej časti si pripraviť prejav.  Kým porota vyhodnocovala 

všetky časti súťaže, položili sme našim súťažiacim niekoľko otázok.  

 

Ktorá časť olympiády bola pre teba najťažšia a prečo? 

Táňa: Asi posledná, ústna. Som mierna trémistka, takže som bola veľmi 

vystresovaná. Zároveň sa mi ale táto časť páčila najviac. Je mi len ľúto, že som 

išla posledná, a teda som nemohla počuť všetky prejavy. 

Marek: Posledná – ústna. Najprv som nevedel, ako začať, potom sa mi zase 

zdalo, že máme málo času. Pri prednese  som bol nakoniec nervózny, že to 

https://www.bielanoc.sk/ba/umelci
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pokazím. Čiastočne mi robila problém aj transformácia textu, lebo som si nebol 

istý, či robím to, čo sa odo mňa požaduje a tiež som nemal veľa nápadov.  

Natália: Podľa mňa bola najťažšia časť olympiády transformácia textu. Myslím 

si, že na túto úlohu by malo byť viac ako 30 minút. Ale inak sa olympiáda dala 

zvládnuť. 

 

Čo ťa baví na predmete slovenský jazyk a literatúra? 

Táňa: Myslím, že je to predmetom celkovo. Neviem to presne definovať. 

Marek: Asi literatúra a čítanie, literárne ukážky. 

Veronika: Používať moju fantáziu pri písaní.  

Ivana: Najviac ma baví literatúra a čítanie rôznych zaujímavých kníh alebo 

poviedok. Taktiež sa mi páči, keď sa nám pani učiteľka snaží priblížiť učivo 

a snaží sa nájsť spôsob, ako by sme sa ho mohli lepšie a ľahšie naučiť.  

 

Čo by si odporučil budúcim súťažiacim? 

Táňa: Aby neboli vystresovaní a nebáli sa. Je to dobrá skúsenosť.  

Marek: Byť pokojný, rozmýšľať. Ak niečo pokazíte, nesnažte sa spomenúť si na 

poučku, ale opíšte si to v hlave vlastnými slovami. Taktiež pri prednese 

nerozmýšľať nad tým, čo ste si pripravili, ale trochu improvizovať.  

Veronika: Byť uvoľnený, používať fantáziu, mať nápady, byť jedinečný 

a vymyslieť niečo iné ako ostatní.  

Natálka: Aby to brali bez stresu, pretože keď som v strese, ťažšie mi to myslí.  

A tu sú naši víťazi: 

1. miesto: Tatiana Weltherová, 9.A 

2. miesto: Marek Smíkal, 8.A 

3. miesto: Ivana Trnovská, 8.A 

Umiestneným blahoželáme a veríme, že budúci ročník privíta opäť  

taký veľký počet súťažiacich.  

 

Tatiana nás reprezentovala aj v obvodnom kole súťaže. 
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Vianočné tradície 

Vianoce patria k najkrajším obdobiam v roku. Hoci boli aj tieto vianočné 

sviatky poznačené pandémiou, neznamená, že sme sa na ne netešili 

a nepripravovali. Načo sa vždy tešíme najviac? Každá rodina má svoje tradície 

a toto sú niektoré z tých našich.  

 Každý rok, keď večeriame, vo všetkých izbách zasvietime svetlo. 

 Po večeri, ale pred rozbaľovaním darčekov, sa ideme poprechádzať von.  

 Pred večerou jedávame oplátky s medom.  

 Každý rok na 1. sviatok vianočný robíme papierové vločky a dávame ich 

do schránky susedom, ktorí nám pomohli.  

 Cez rok vyrábame pohľadnice a tie posielame ľuďom do domovov 

dôchodcov.  

 Vianočný stromček našich starých rodičov  vyzerá ako posiaty balónmi.   

 Kika Paršová zo 7. C a Nela Olšiaková z 5.A 

Keďže sme na Mikuláša prešli na dištančné vzdelávanie, museli sa mu 

prispôsobiť aj predmety, ktoré si inak ako v škole predstaviť nevieme. Pred 

prázdninami sme boli všetci unavení a, aby sme si trochu oddýchli od 

sledovania obrazoviek, nachystali sme si medovníky a na technike ich spolu 

ozdobili. Pozrite sa na naše výtvory.  

Vedeli ste, že... 

... tradícia betlehémov pochádza zo 16. storočia? 

... s obdarovávaním darčekov sa začalo u vysokej šľachty a mešťanov 

v 17. storočí? 

.... stromček sa stal súčasťou Vianoc slovenských rodinách až v 20. 

storočí? 

... slobodné dievčatá hádzali počas Vianoc za hlavu topánky  smerom 

k dverám? Ak smerovali špičky do dverí, znamenalo to, že sa do roka 

vydajú. 

... že hviezdička v prekrojenom jablku znamená zdravie pre celú rodinu 

a krížik chorobu alebo smrť? 
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Fotografiami svojich koláčikov prispeli Simeon, Jakub, Kristína, Ema, 

Arian, Stano a Monika zo 7.C.  
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Pamätníky na Ukrajine a na Slovensku slovami žiakov 9. 
ročníka 

V súvislosti s bojovými operáciami na východnom fronte počas 2. svetovej 

vojny a udalosťami po skončení SNP sme sa rozhodli spraviť porovnanie dvoch 

pamätných miest. Jedno sa nachádza na Ukrajine a druhé na Slovensku. Obe 

miesta spája približne rovnaký názov Kremenčuk a Kremnička. Aby bolo naše 

porovnanie zaujímavejšie, spracovali sme ho vo forme rozhovoru, pričom 

Anastasiia naozaj pochádza z Kremenčuku a Michal sa naozaj zaujíma  históriu 

druhej svetovej vojny. Obaja sú spolužiakmi v našej základnej škole. 

Anastasiia: Michal, vedel si, že v Kremenčuku sa nachádza veľmi veľký 

pamätník obetiam druhej svetovej vojny? 

Michal: Nie, poznám však pamätník obetiam fašizmu v Kremničke na strednom 

Slovensku. 

Anastasiia: Tak ja ti o ňom niečo poviem. Tento pamätník sa nachádza na 

mieste, kde bol počas 2.svetovej vojny najväčší z deviatich koncentračných 

táborov mesta Kremenčuk. Počas vojny tu zahynulo viac ako 100 tisíc zajatcov. 

Tento monumentálny pamätník odhalili 28. septembra 1973 pri príležitosti 30. 

výročia oslobodenia mesta bol neďaleko od kultúrneho paláca 

Michal: To je zaujímavé. Ako ten pamätník vyzerá? 
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Anastasia: Na žulovej základni pamätníka sa nachádza súsošie zafarbené 

striebornou farbou. Pri pamätníku horí večný plameň.  Za súsoším je betónová 

stena s nápisom „Navždy živým“ obložená červenými žulovými dlaždicami. 

Pamätník tvorí sedem postáv, päť mužov, jedna žena a jedno dieťa. Sochy 

dosahujú výšku až 6,5 metra. V centre je postava lekára a vojnového zajatca s 

hrdo zdvihnutou hlavou.  Z celého výjavu na pomníku je jasné, že hoci môžu 

ľudia zomrieť, nevzdajú sa. 

Michal:  Kto tento pamätník navrhol? 

Anastasiia: Sochárom bol Mykhailo Fedorovych Ovsyankin, ukrajinský  sochár, 

ktorý bol  sám účastníkom druhej svetovej vojny. Bojoval v Pobaltí aj v čiernej 

pechote v špeciálnych jednotkách bývalých tankistov, ktorí po zničení svojich 

strojov bojovali ďalej ako pešiaci.  

Ovsyankin  sa tiež zúčastnil vojenských operácií na severozápadnom a 

leningradskom fronte. V roku 1954 sa stal sochárom. 

Anastasiia: Michal, teraz mi povedz niečo o pamätníku v Kremničke. 

Michal: Počas druhej svetovej vojny sa v Kremničke odohral masaker, ktorý 

predstavuje sériu masových popráv. Medzi 5. novembrom 1944 a 17. marcom 

1945 ich uskutočnila nacistická jednotka Einsatz kommando 14 v spolupráci so 

slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy.  
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 V masových hroboch bolo nájdených celkovo 747 obetí, vrátane malých detí, 

civilného obyvateľstva ako aj vojakov. Časť z identifikovaných obetí bola 

neskôr svojimi rodinami premiestnená a pochovaná inde. 

Anastasiia: Ten pamätník je postavený na mieste týchto masových hrobov? 

Michal: Áno, na mieste masového hrobu bol v roku 1949 postavený veľký 

Pamätník obetiam fašizmu. Zaujímavosťou je, že v roku 1963 bol pamätník 

vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Súčasťou pietneho miesta je aj 

Pamätník zavraždeným židovským obyvateľom, symbolický svietnik zvaný 

Menora, ktorý bol v roku 1995 pripojený k Pamätníku obetiam fašizmu. 

Anastasiia: Kto bol autorom tohto pamätníka? 

Michal: Pamätník je dielom Dušana Samuela Jurkoviča, slovenského architekta 

európskeho významu, ktorý sa  však jeho odhalenia nedožil. 

Anastasiia Senotová a Michal Balco 

TVORILI SME... 

Mladosť očami deviatakov 
Jemná, svieža, čerstvá 

ako jarný vánok. 

Srdce silno plesá, 

lúče klepú na oblok. 

 

Smútok, hnev a obavy, 

strach je veľmi lákavý. 

Prichádzajú straty, 

nie vždy majú návraty. 

 

Láska, radosť potešenie, 

vždy je nejaké riešenie. 

Zážitky a skúsenosti, 

šantenie a blbosti. 

 

Objavenie, skúmanie, 

nových vecí hľadanie. 

Napätie však vzrušuje, 

pocit dobrodružstva dáva. 

Kto mladosti bojí sa? 

Je len nevinná a hravá. 

 

 

Krátka, rýchla, nostalgická, 

srdce pri tom smútkom praská. 

Bola tu, už nie je, 

spomienka však pri srdci hreje. 

Simona Ožvaldová, 9.B 

 

 

Mladosť moja, kdeže si sa podela? 

Staré časy... kráčam cestou  

do dospela. 

Mladosť moja, kamže utiekla si? 

Krásne dni sú mi spomienka. 

 

Mladosť moja, bola mi skúsenosť 

Staré časy... okolo mňa 

zodpovednosť. 

Mladosť moja, večná radosť, 

krásne dni, chýba mi mladosť. 
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Óda na mladosť 
Ach, tá mladosť,  

pre každého iná. 

Pre niekoho radosť,  

pre iného vina, úzkosť. 

 

Niekto si mladosť užíva, 

je to preňho raj, 

nemyslieť na minulosť 

ani na budúcnosť. 

Len tu a teraz žiť.  

 

Iný ju rád nemá, 

chce byť už dospelý, 

mladosť ho v tom trochu brzdí. 

 

Každý mladosť inak vníma, 

každý má názor iný.  

Uvedomiť si však treba,  

že mladosť je náš štart do života 

a od nej závisí aj to, 

akí z nás budú ľudia.  

 

Tatiana Weltherová 
 

O škole 
Prišla veľká novina, 

priletela z komína. 

Od včera sa bude skákať, 

abeceda začne kvákať. 

Čítanie rýchlo preskočíme, 

školské tašky nenosíme. 

Kalkulačky hrajú pieseň, 

listy pučia vždy na jeseň. 

Michal Sopčák, 5.C 

Cesta do školy  
Keď som išiel do školy, 

lietali tri potvory, 

čo nemali motory. 

 

Keď dopadli na zem,  

vytvorili bazén. 

Plávali tam mačky,  

tvárili sa ako kačky, 

no boli to motorové hračky. 

Tak som sa im vyhol, 

do školy som zahol. 

 

Sebi Verner, 5.A 

 

Divný sen 
Vonku je krásne, 

kvitne zlatý dážď.  

Idem do skrine,  

dať si pršiplášť. 

Vyjdem von a slnko svieti, 

na snehu sa hrajú deti. 

A ja výskam od radosti, 

že ma bolia všetky kosti. 

Pozriem hore,  

vidím zem.  

Fú, to bol ale  

divný sen.  

 

Lilly Szeifová, 5.C  
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Oheň Ondrej 
 

Jedného zimného dňa snežilo viac ako inokedy. Vločky boli takmer také 

veľké ako vlašské orechy a na všetkých chodníkoch a cestách tvorili vysokú 

pokrývku bielučkého snehu. Fúkal studený vietor, ktorý každého štípal na 

lícach.  

V to ráno sa Vanesa zobudila a ihneď sa vydesila. Hodiny ukazovali 7:56, 

čo znamenalo, že o štyri minúty mala byť v škole. Rýchlo na seba hodila džínsy 

a hrubý červený sveter. Dlhé hnedé vlasy si zaplietla do vrkoča. Ani sa nestihla 

naraňajkovať a už na seba hádzala teplú sivú bundu, pletenú čiapku a vysoké 

čižmy. O pár minút sa už predierala hustým bielym popraškom. Minútu pred 

zvonením bola už kúsok od školy, keď zrazu spomalila, lebo pred dverami do 

školy zbadala niečo zvláštne. Bola to malá červenožltá gulička, ktorá sa triasla 

od zimy ako taká osika.  

 

Podišla bližšie a zistila, že je to drobný ohníček s veľkými očami 

a mrznúcim úsmevom. „Ahoj,“ pozdravila ho Vanesa a pomaly ho vzala do rúk. 

Čakala, že ohník bude horúci, no bol len jemne teplý, pretože zostal v takej zime 

vonku. Vtom začula Vanesa zo školy zvonenie.  
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S ohníkom v ruke utekala do šatne, kde si prezula čižmy a potom sa 

náhlila do triedy. „Prepáčte pani učiteľka, že meškám,“ ospravedlňovala sa pani 

Rojekovej, štíhlej žene s vysokým drdolom a milými očami zakrytými 

okuliarmi. „Zaspala som, ale pozrite, čo som našla,“ pokračovala. Ukázala pani  

učiteľke ohník a povedala jej, kde ho vzala. Pani učiteľka sa usmiala. „Ten je ale 

milučký. Daj ho sem do sviečky, tam mu bude iste teplo,“ navrhla a ukázala na 

malú voskovú sviečku na jej katedre. Vanesa urobila, čo jej kázala a sadla si na 

svoje miesto. 

 Počas hodiny sa ohník rozhorel a začal sa zoširoka usmievať, zatiaľ čo 

žiaci počítali zlomky. Počas prestávky všetci jedli desiatu a spolu sa zabávali. 

Ohník však zostával nepovšimnutý, a to ho veľmi mrzelo. Preto počas ďalšej 

hodiny, keď žiaci prekladali text do angličtiny, ohník zvolal: „Aj ja sa chcem 

s vami učiť!“ Zaskočil zo sviečky a dopadol rovno na učebnicu, ktorá ležala na 

Jurajovej lavici. Tá okamžite začalo horieť. Oheň sa rozšíril z učebnice na stôl 

a zo stola na ďalší a ďalší. Nakoniec sa takmer celá trieda ocitla v plameňoch. 

Dievčatá kričali, niektoré dokonca odpadávali. Chlapci behali po triede ako 

splašení a pani učiteľka sa všetkých snažila upokojiť, aj keď jej to vôbec nešlo. 

Ohník si naopak vôbec nevšímal chaos, len preskakoval zo stola na stôl a kričal: 

„To je ale zábavná naháňačka!“ 

 Vanesa sa postavila na poslednú lavicu, ktorá ešte nezhorela a skríkla: 

„Počúvajte všetci. Zachovajte kľud.“ Jej najlepšia kamarátka skríkla na celú 

triedu: „Ako máme byť kľudní, keď tu všetci zhoríme?!“ V triede opäť nastala 

panika. Moc mi nepomohla, pomyslela si Vanesa. Pani učiteľka sa konečne 

spamätala a postavila sa na lavicu vedľa Vanesy. „Buďte konečne ticho! Nikto 

tu nezhorí! Postavíte sa do dvojradu a pomaly vyjdete von. Po ceste sa 

zastavíme u pani riaditeľky,“ skríkla.  

Všetko sa stalo presne tak, ako sa povedalo. Netrvalo ani pol minúty 

a školou sa rozliehal hlas riaditeľky. O minútu už stáli všetky triedy nastúpené 

vonku a smutne sledovali horiacu školu. Cez okná bolo vidieť, ako ohník skákal 

po triedach a tešil sa, že sa hrajú na schovávačku. Všetci sa nazdávali, že je so 

školou koniec, keď v tom z radu vystúpila pani riaditeľka. V ruke držala dlhý 

kus dreva. Zdvihla ho nad hlavu a zakrúžila ním. Presne v tú chvíľu ohník 

vyskočil na chodník a zakričal: „Našiel som vás!“ Vtom riaditeľka zvolala:  

„Všetky kúzla sveta, zvolávam vás v tento deň. 

To, že pomôžete, to ja isto viem. 

Požiar uhaste, školu zachráňte, 

A oheň na chlapca premeňte!“ 
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Oheň sa zaligotal a zmizol. Na chodníku namiesto rozjašeného ohníka stál 

celkom zmätený chlapec s červenými vlasmi a občasným žltým prameňom. 

Volali ho Ondrej a s Vanesou boli naozaj skvelí kamaráti. Na druhý deň sa nešlo 

do školy, lebo museli opraviť všetky pokazené veci. Vanesa Ondrejovi 

vysvetlila všetko, čo ako človek potreboval a o pár rokov bol z neho celkom 

normálny tínedžer.  Teda, to si všetci mysleli. Len Vanesa vedela o jeho 

tajomstve. Nemal totiž len ohnivé vlasy, ale aj ohnivú dušu. Aj po svojej 

premene totiž stále vedel kúzliť. Ale to by bol už celkom iný príbeh.     

  

Kristína Paršová, 7.C 

Stonehenge 
 

 

Zdroj: https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/things-to-do/stone-circle-access-visits/ 

Stonehenge, jedno z najatraktívnejších miest sveta, sa stal témou 

šiestackej hodiny dejepisu. Úlohou žiakov bolo vytvoriť maketu tejto veľkolepej 

pamiatky. Každý zo šiestakov sa s touto témou popasoval po svojom. Návod, ako 

si Stonehenge vytvoriť doma, vám prináša Martina Lukáčová, žiačka 6.A.   

Na STONEHENGE som potrebovala polystyrén, akrylové farby, nožnice, 

nožík, krabicu, štetec, lepidlá a špáradlá. 

Zobrala som si polystyrén a začala som vyrezávať a vystrihovať 

obdĺžniky. Lepidlom som ich prilepila na krabicu. Začala som maľovať 

akrylovými farbami. Najprv som maľovala šedou obdĺžniky – kamene. 

Následne, kým mi farba schla, som začala zelenou vymaľovávať spodok – trávu. 

Trvalo mi to asi 2 hodiny. Problém bol v tom, že mi kamene (polystyrén) 

nedržali. Lepidlo bolo slabé, tak sme použili špáradlá, aby všetko držalo lepšie.  

https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/things-to-do/stone-circle-access-visits/
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Martina Lukáčová, 6.A 

Jeho pôvodným názvom bol Stonehenge Road Tunnel. 

Stonehenge je prehistorická pamiatka v blízkosti mestečka 

Amesbury v anglickom gróstve Wiltshire. 

Skladá sa z viacerých radov kamenných blokov, uložených zvislo do 

kruhu v priekope. Má dva najnápadnešie kamenné kruhy. Vnútorná 

štruktúra kameňov je v tvare podkovy. Medzi ostatnými kameňmi sa 

nachádzajú ďalšie štruktúry z menších kameňov a rôznych jám v 

zemskom povrchu.  

Presne sa nevie, kedy tento monument vznikol, ale skorá etapa 

stavby s kruhovou  kamennou "stenou" a priekopou sa datuje do 

obdobia približne 3100 rokov pred naším letopočtom. 

K tomuto miestu sa tiež viaže mnoho povestí. Najznámejšia z týchto 

povestí pochádza už z dôb kráľa Artuša. Podľa tejto povesti mal 

čarodejník Merlin na postavenie Stonehengu pomoc od obra. 

Ak by ste sa o Stonehenge chceli dozvedieť viac alebo sa tam 

rozhodli ísť naživo pozrieť, určite Vám pomôže stránka 

https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/. 

https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/


18 
 

NIEČO NA SPRÍJEMNENIE 

Nepečený medový krémeš 
 

Budeme potrebovať: 1 balenie medových plátov (4 kusy), 3 zlaté klasy,  

1 liter mlieka, 1 žĺtok, 150 g hnedého cukru, 100 g masla, 

1 vanilkový cukor, 1 šľahačková smotana 33% (500 ml)  

POSTUP: 2 medové pláty vložíme do plechu. Uvaríme hustý puding z litra 

mlieka, 3 zlatých klasov, žĺtka a cukru. Po uvarení do ešte horúceho pudingu 

primiešame 100 g masla. Následne vylejeme na pripravené plátky. Vyšľaháme 

šľahačku a rozotrieme ju na vychladnutý puding. Na šľahačku položíme 2 

zvyšné pláty. Vrch polejeme čokoládou alebo len pocukrujeme. Pred podávaním 

ho dáme poriadne vychladiť. DOBRÚ CHUŤ! 

Sarah Salajková, 7.C 
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KRÍŽOVKY 
 

 
1. 

             

  
2. 

           

  
3. 

            

4. 
             

    
5. 

       

   
6. 

        
Hana Gáliková, 7.B 
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 4. 
              

 
5. 

                 

    
6. 

           

7. 
                 

  
8. 

              

    
9. 

             

   
10. 

              
Sabina Vargová, 7.B 

1. Môžeme v ňom sedieť. 

2. Veľký oheň.   

3. Kuchynský pomocník na 

miešanie.  

4. Umývame sa tým. 

5. Malý hlodavec.   

6. Zviera typické pre Vysoké Tatry.  

1. Čítaš z nej.   2. Nehovor pravdu.  3. Medzi zaľúbenými je ....... 

4.Meniny Evy a Adama.  5. Prístroj na volanie.  6. Manželský ........  

7. Reality show Československo má .............   8. Jedovatý had.   

9. Zelenina, pri ktorej plačeme.  10. Domáca obuv.  
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KOMIKS NA ZÁVER 

 

Sára Klacianová, 7.A  


