
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázok: Gabriela Lacová, 4. A 
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Čaute, decká! 
 
Je tu pre vás nové číslo super časopisu Dudováčik. 

A nepozerajte sa len na obrázky, ale aj na text, pretože sa 
zasmejete, aj sa niečo nové a zaujímavé naučíte. 

Simon 
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Dňa 8. 2. 2013 chodila do tried veľká 
červená krava. Volala sa Veselá krava a väčšina 
detí ju poznala z reklamy. 

Rozdávala nám syry ,,Syr a křup“, malý 
rozvrh hodín a nálepky. Týždenníci dostali 
červený balón a veľký rozvrh hodín. K nám 
do 4. A prišla cez prvú vyučovaciu hodinu. 

Človek, ktorý bol v obleku kravy, musel byť 
strašne unavený, pretože len k nám na chodbu, a s taškami, je fuška vyliezť. Táto akcia 
pre deti bola skvelá. Myslím, že sa to všetkým páčilo. 

Daniela Lukáčová, 4. A 

 
 

 
 

Dnes je zápis prvákov. Ja, Miška, Viky, Adam a Filip sme šli vítať prvákov. Bolo to 
super! 

Keď prišiel prvý, čítali sme a on skladal a navliekal. A potom šiel do námorníckej 
triedy. Tam si pozeral knihy, šlabikár, matematiku a potom doplňoval bodky, čiary a hovoril 
farby. Opakovalo sa to do kola. Pomohli nám aj piataci, šiestaci a štvrtáci. 

My z 3. A a 3. B sme boli najlepší. 
Sára Guspanová, 3. A 

 

V dňoch 8. - 9. februára 2013 sa v priestoroch 1. A, B, C a v 2. A konal zápis detí 
do 1. ročníka. 

Vyzdobené triedy, chodby i herňa, vestibul plný pestrofarebných fašiangových 
masiek, príjemná hudba, množstvo 
darčekov zhotovených staršími žiakmi, 
usmiate pani učiteľky a rozšantené decká 
– to všetko čakalo na zvedavých rodičov 
a ich nedočkavé ratolesti. 

Adepti na prvákov prešli „krutou“ 
skúškou zrelosti  - pracovným listom. 
Všímali sme úúúplne všetko: ľavorukosť, 
logopedické poruchy, alergie,... ale 
i mimoriadne výkony, predpoklady 
pre spev, šport, technické predmety, 
výtvarný prejav, či jazykovú kultúru. 
Informovali sme rodičov o všetkom, čo 
ich zaujímalo. 

Chvíle čakania si mohli spríjemniť kávou, čajom a vzájomným rozprávaním sa 
o dojmoch i očakávaniach, ktoré predchádzali tomuto slávnostnému dňu. 

Budúci prváci odchádzali domov s Listom prváčika, zoznamom potrieb prváka, 
darčekom, jabĺčkom a lízankou, ale i s obrovským nadšením pre ďalšie roky strávené 
v našej najsamsuper škole! 

Takže, dovidenia v septembri! 
Mgr. Alena Lampertová 

Fotografie: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
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26. 2. 2013 sa v našej škole uskutočnilo 
školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to 
súťaž v recitovaní. Učitelia vyberú z každej triedy 
najlepších recitátorov. Medzi nimi som bola aj ja, 
a pár mojich spolužiakov. 

Recitovali aj spolužiaci z iných tried. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – prednes 
poézie a prednes prózy. 

Ja a moji spolužiaci sme sa neumiestnili, 
ale nevadilo nám to. Nie je dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa. Za účasť sme všetci dostali diplom. 

Fotografie: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
Kristína Bubenková, 4. A 

Rozhovor s víťazmi – Larou Tublerovou, 4. B (poézia) a Radkom Bánoczkým, 4. B (próza): 
 

1. Aký to bol pocit, keď ste stáli pred porotou? 
Radko: Cítil som sa strašne. 
Lara: Mala som trochu trému, ale zvládla som to. 

 

2. Prečo ste si vybrali práve prózu alebo poéziu? 
Radko: Vybral som si prózu preto, lebo sa ľahšie učí.  
Lara: Poéziu, lebo je kratšia a krajšia. 

 

3. Pomáhal vám niekto pri príprave? 
Radko: Nie veľmi, nikto. 
Lara: Veľmi mi pomohla pani učiteľka Krajčovičová. 

 

4. Bolo náročnejšie recitovať v obvodnom kole a 
prečo? 
Radko: Áno, veľmi.  
Lara: Áno, myslím si, že oveľa ťažšie, lebo bola 

väčšia konkurencia. 
 

5. Mysleli ste si, že to zvládnete? 
Radko: Vôbec som si nemyslel, že to zvládnem.  
Lara: Ani nie. 

 

6. Zúčastníte sa takejto súťaže aj nabudúce? Lara Tublerová recituje 
Radko: Jasné, že áno. 
Lara: Určite áno. 

 Ďakujem za rozhovor. Rozhovor pripravil: Simon Šinka, 4. B 
 

 

 
 
25. marca 2013 bola v našej škole súťaž 

Matematický klokan. Išli sme do učebne výtvarnej 
výchovy. Zobrali sme so sebou 2. B. Potom sme si 
posadali na každú prvú stoličku. 

Pani učiteľka nám vysvetlila, čo máme robiť, 
a ako. Dostali sme list a pracovný zošit. Podľa mňa 
boli všetky úlohy ľahké, okrem 18-tej. Ja som sa 
umiestnila v našej triede na 7. mieste.  Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 

Veronika Tvoríková, 2. A 
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19. marca 2013 bol vo všetkých 

pobočkách bratislavských knižníc Jarný 
maratón s knihou. 3. A sa v tento deň 
zúčastnila podujatia v knižnici na Pro-
kofievovej 5. Pani spisovateľka Toňa 
Revajová tam predstavovala a čítala 
svoju knihu Johanka v Zapadáčiku. 

A takto tam bolo: 
 
19. 3. sme išli na besedu do 

knižnice na Prokofievovej ulici. Prišla aj 
spisovateľka Toňa Revajová, ktorá 
napísala knižku Johanka v Zapadáčiku. 
Rozprávali sme sa o nej. 

Knižka bola o malom dievčatku, ktoré malo malého bračeka Samka a mamu. Museli 
sa presťahovať z mesta do „zapadáčika“. Našla si tam veľa kamarátov, ale najradšej mala 
Maju. Rada čítala o Kláre Bôbikovej. 

Pani spisovateľka sa nás pýtala, či sa nám kniha páčila. No jasné, že sa nám páčila. 
Bolo to suúuúuúuúuúpééééééér!!! 

Miška Kubová, 3. A 
Foto: Mgr. Alena Lampertová 
 
 

 
 

 
 
Dnes, 18. 3. 2013, sme boli v knižnici na Ambroseho ulici. Rozprávali sme sa 

o spisovateľovi H. Ch. Andersenovi. 
Narodil sa v chudobnej rodine. Jeho otec bol obuvník. Vyštudoval herectvo. Napísal 

156 rozprávok, ktoré boli preložené do 100 jazykov. Najznámejšie sú: Snehová kráľovná, 
Cisárove nové šaty, Dievčatko so zápalkami, Malá morská víla. 

Mal dobrú fantáziu a miloval deti. 
Dominika Vrbjarová, 1. C 

 
 

V mesiaci apríli sme navštívili miestnu 
knižnicu. Tu bola pre nás pripravená výstava 
kníh Pavla Dobšinského. Teta z knižnice 
nám o ňom porozprávala. Bol to slovenský 
spisovateľ, ktorý zapisoval slovenské ľudové 
rozprávky. Jeho najväčšie dielo sa volá 
Prostonárodné slovenské povesti. 

Nakoniec sme si mohli pozrieť všetky 
knižky a veľmi sa nám páčili.  

Veronika Tvoríková, 2. A 
 

Foto: PaedDr. Ivona Bellová
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Každoročne organizuje Miestna časť Petržalka pre deti základných škôl športovú 

súťaž Petržalka v pohybe. Niekoľkokrát do roka sa stretnú žiaci 1. stupňa pri zápolení 
v behu, vybíjanej a iných hrách. Vždy sa tešia, že sa stretnú s kamarátmi a spolu si 
zmerajú sily. Tentokrát sa súťaže zúčastnili naši druháci spolu s pani učiteľkou Ivetou 
Uhrinovou a veľmi sa im páčila. Prečítajte si o tom: 

 
 
Konečne prišiel ten deň, 5. 4. 2013, 

Petržalka v pohybe. 
Ráno som prišiel do školy a čakal som na 

spolužiakov. Spolu sme išli súťažiť. Pani 
učiteľka nám rozdala dresy. 

Súťažili sme vo vybíjanej a v behaní. 
Nášmu tímu sa veľmi darilo. Skončili sme 
druhom mieste. Dostali sme kinderká a lopty. 

Bol to krásny deň, stretli sme sa aj 
s kamarátmi z iných škôl. Táto akcia bola veľmi 
dobrá. 

Peter Šaliga a Erik Purdek, 2. A 
Foto: Mgr. Iveta Uhrinová 

 
 

 
 
Dňa 10. 4. 2013 sa uskutočnilo 

školské kolo súťaže Malá olympiáda 
v anglickom jazyku, kde súťažili tretiaci 
a štvrtáci. Spolu nás tam bolo osem, 
z každej triedy dvaja. 

Na začiatku nás pani učiteľka pekne 
privítala a potom sme dostali test. 

Po teste nasledovalo pomenovanie 
izieb a rozprávanie o jednej z izieb, 
samozrejme po anglicky. 

Nasledovala krátka prestávka 
a potom hádanky, ktoré boli napísané po 
anglicky. My sme museli uhádnuť o aké 
zviera alebo ročné obdobie ide. 

Na záver nasledovalo spelovanie, čiže hláskovanie. Museli sme vyhláskovať svoje 
meno a niekoľko slov. 

Na úplný záver nasledovalo vyhodnotenie. Na prvom mieste sa umiestnila Nela 
Duniová z 4. A, na druhom Simon Šinka z 4. B a na treťom Ema Panáčková z 4. A. 

Táto súťaž bola super a aj keď všetci nevyhrali, tak sme boli šikovní. 
 

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová Simon Šinka, 4. B
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V piatok, 12. 4. 2013, sme sa my, druháci, 

vybrali na vychádzku. Išli sme cez druhú vyučovaciu 
hodinu do budovy Technopolu. Nachádza sa na 
Kutlíkovej ulici v Petržalke. 

Išli s nami pani učiteľky Ivona Bellová a Renáta 
Raučinová. V budove na prvom poschodí je 
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam. 
Bol tam jeden veľmi milý pán, ktorý nám vysvetlil, 
ako to tu funguje. 

Vychádzka sa nám veľmi páčila, opäť vieme 
niečo nové. Foto: PaedDr. Ivona Bellová 

Majka Vandová, 2. B 
 

 

Dňa 25. apríla 2013 
sa uskutočnila Olympiáda 
zručnosti pre petržalské 
školy. Žiaci našej školy išli 
spolu s pani učiteľkou 
Majkrakovou na ZŠ, 
Gessayova. Po príchode 
sme sa dozvedeli, že 
máme zvládnuť 10 
disciplín. Naše družstvo 
vytvorili piati žiaci zo 4. B 
a piati spolužiaci zo 4. A. 
Najviac sa mi páčila disciplína hod 
do basketbalového koša. 

Po zvládnutí 
všetkých úloh sme 
čakali na vyhodnotenie. 
Náš tím skončil na 
5. mieste. Zvíťazila ZŠ, 
Lachova, druhí boli žiaci 
ZŠ, Gessayova a tretie 
miesto obsadilo druž-
stvo ZŠ, Tupolevova. 
Z nášho umiestnenia 
sme boli smutní, ale na 
budúci rok ich určite 

porazíme. Tak športu zdar! 

Foto: Mgr. Silvia Majkraková  Filip Fecko, 4.B 
 

 

V piatok, 26. apríla, na tretej vyučovacej 
hodine sme išli do vestibulu, aby sme si rôznymi 
aktivitami pripomenuli deň Zeme. Naši deviataci 
nám premietli film o tom, ako ľudia znečisťujú 
planétu Zem. 

Potom sme sa zúčastnili rôznych aktivít. 
Mohli sme rozoznávať semená rastlín, kresliť do 
planéty Zem, alebo si vyrobiť náramok. 
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a nových 
vecí. Za odmenu sme dostali cukrík, ktorý bol 
sladkou bodkou na koniec. 

Veronika Tvoríková 2.A 
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
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Dňa 30.4. sa na našej škole uskutočnila 
súťaž Slávik Slovenska. Každý z nás si mal 
vybrať dve ľudové pesničky. Bolo nás tu 
okolo štyridsať.  

Súťaž bola super. Trvala tri vyučovacie 
hodiny. Mal som veľkú trému. Keď všetci 
dospievali, nasledovalo vyhodnotenie. Všetci 
boli zvedaví, ako to dopadne.  

Na prvom mieste v prvej kategórii sa 
umiestnila Kvetka Hašáková z 3.A, v druhej 
kategórii sa umiestnila Sára Hlavačková 
z 5.A a v tretej kategórii to bola Natália 
Baranová zo 7.A. Sára a Natália získali 

neskôr v obvodnom kole 3. miesto v svojich kategóriách – GRATULUJEME!!! 
Radovan Bánoczký, 4.B 

Naši redaktori pripravili z víťazkami rozhovor: 
 

1. Čo ťa na tejto súťaži zaujalo? 
Kvetka: Spievanie ostatných. 
Sára: Žiaci tu môžu rozvíjať svoj talent, priblížiť sa bližšie 

k svojej kultúre. 
Natália: Vidieť, ako sa zdokonaľujeme. 

 

2. Ako sa ti podarilo prekonať trému? 
Kvetka: Dobrým pocitom. 
Sára: Kto hovorí, že som ju prekonala?  Nie, pani 

„Tréma“ šla so mnou až ku klavíru a bola so mnou, 
až kým som nezačala spievať. Keď som spievala, 
zabudla som na ňu. 

Natália: Nemala som trému. 
 

3. Ako si sa dostala k spevu? Adam Purdek, 3. A 
Kvetka: Na hudobnej výchove. 
Sára: Netuším! Keď som bola menšia, bavilo ma to, a tak nejako to so mnou zostalo. 
Natália: Veľa sme spievali s pani učiteľkou Lampertovou. 

 

4. Baví ťa folklór, alebo ťa niekto prinútil, aby si sem šla ? 
Kvetka: Veľmi ma baví folklór. 
Sára: Jasné, baví ma. Mám však rada aj novú hudbu, ktorú počuť v rádiu. 
Natália: Folklór ma baví, nikto ma nenútil, išla som sem sama, lebo folklór je skvelý! 

 

5. Kto ti najviac pomohol pri príprave? 
Kvetka: Pani učiteľka a mamina. 
Sára: Našťastie, na poslednú chvíľu, pani učiteľka Lampertová. Ale ona s nami spievala 

od tretej triedy, takže mi pomáhala stále. 
Natália: Pani učiteľka Lampertová. 

Ďakujeme za rozhovor. 
Fotografie: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
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V piatok, 3. mája, nás v škole navštívili 

sokoliari. Všetci žiaci prišli na školský dvor. 
Sokoliari priviezli so sebou rôzne dravce. Boli 
medzi nimi sokol myšiar, sokol rároh, sokol 
lastovičiar, haja, orly, sovy aj sup. O každom 
z nich nám niečo zaujímavé porozprávali, 
ukázali nám, ako poľujú na korisť a ako si 
získajú potravu. 

Niektoré dravce aj vypustili a tie nám 
krúžili nad hlavami. Starší spolužiaci si 
vyskúšali úlohu sokoliarov a kŕmili orly. 

Dravé vtáky sa mi veľmi páčili a chcela by som si túto zaujímavú akciu zopakovať. 
Veronika Tvoríková, 2. A 

Foto: webová stránka školy 
 

Viete, čo je to Supertrieda? My áno! Je to 
projekt, ktorý sa realizuje pod záštitou 
Ministerstva školstva. Cieľom je zapojiť všetky 
deti v triede do tvorby nejakého muzikálu, aj 

tie, ktoré si o sebe myslia, že nemajú nejaký zvláštny talent, lebo každý človek na niečo 
talent má. Taktiež ide o to, aby deti v triede spolupracovali a spoločnými silami vytvorili 
niečo pekné. 

Naša 3. A sa do projektu zapojila, a spolu s pani učiteľkou Lampertovou nacvičili 
muzikál, ktorý sa volá: 
 

 
Keď sme začínali so 

super triedou, čítali sme 
rôzne povesti. Vybrali sme 
si povesť o Drakobijcovi. 
Vystupujú v nej Čumil, 
princezná Rača, princez-
ná Dúbravka, Dunajská 
kráľovná, drak Fanfári 
a mnoho ďalších postáv. 
V rozprávke sa hovorí 
o drakovi, ktorý sa stal 
vegetariánom a o princeznej, ktorá sa do draka zaľúbila.  

Prvé kroky pri tvorbe muzikálu sa zdali byť zbytočné, ale 
postupne začali pribúdať texty, piesne a postavy. Keď sme si 
rozdelili jednotlivé úlohy, učili sme sa texty k piesňam. Potom 

sme si skúšali kostýmy a nacvičovali sme vo vestibule školy. 
A nastal náš veľký deň – 3. máj, deň nášho vystúpenia s muzikálom. Všetci sme sa 

veľmi tešili. Nevedela som sa dočkať, ako si zahrám svoju postavu. Aj v budúcom 
školskom roku by som chcela hrať v nejakom muzikáli. 

Viktória Mocková, 3. A 
Foto: internet - http://supertrieda.wordpress.com/ 

http://supertrieda.wordpress.com/
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Bolo to vo štvrtok 2.mája. My, žiaci 1. stupňa, 

sme v škole stavali máj. 
Prišli sme do vestibulu školy vo veselej nálade 

a tešili sme sa, ako si spoločne ozdobíme máj. 
O chvíľu prišli dievčatá z 2. A a zaspievali nám 
pekné piesne. Pani vychovávateľka Juditka Levická 
im hrala na harmonike. Zaspievali sme si s nimi 
ľudové piesne a potom dvaja žiaci z každej triedy išli 
zaviazať jednu stužku na náš postavený máj. 
Z našej triedy to bola Veronika Vajglová a Samuel 
Patrik Onufer. Potom sme spoločne spievali pieseň 
Máj, máj, máj zelený... 

Po viazaní stužiek pani zástupkyňa vyhodnotila 
súťaž O najkrajšieho šaša školy. Z tried 1. stupňa 
bol určený jeden zástupca, ktorý prevzal za triedu 
diplom a sladkú odmenu. Bol to úžasný program 
a skvelý zážitok pre všetkých zúčastnených! 

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
Veronika Vajglová, 3. B 

 

 
 

Pár mesiacov dozadu začali deti prvého, ale aj 
druhého stupňa, kresliť na veľké baliace papiere krásnych, 
zábavných a farebných klaunov. Mohli byť také, aké sme 

len chceli, len jedna 
podmienka bola to, že klaun 
mal robiť aspoň tri ľubovoľné 
činnosti naraz. Kreslili sme 
ich na jednu veľkú súťaž 
menom KLAUNIÁDA.  Neu-
veríte, ale podarilo sa nám 
nakresliť približne 130 pre-
krásnych klaunov. 

Keď boli všetky hotové, 
tak sme ich na paneloch 
vystavili do vestibulu. Vyzerali tak krásne, že keď bola u nás 
akákoľvek návšteva neverili, že sme to robili my. Na 
karnevale všetky deti hodnotili, ktorý bol najkrajší a potom 
sa to celé vyhodnotilo. Keďže sa to nedalo vyhodnotiť, 
pretože boli všetky pekné, každá trieda dostala krásny 
diplom. Toto kreslenie sa mi veľmi páčilo. 

Simon Šinka, 4. B 
Klaunov nakreslili: Karolína Slobodová, Jasmína Hatalová a Viki Beňová, 4.B 
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Radi by sme vám predstavili žiakov 
našej školy Erika Hercega z 3.B a Martina 
Mizeru zo 4.B. Títo chlapci sa venujú 
lukostreľbe a sú veľmi úspešní. V svojej 
zbierke majú obaja množstvo pohárov. 

Myslíte si, že sú preto namyslení? 
Vôbec nie, sú to úplne normálni chalani! 

 

1. Čo ťa baví na lukostreľbe? 
Martin: Baví ma to preto, lebo robím 

nejaký šport a nenudím sa. 
Erik: Stretávam sa s kamarátmi na 

súťažiach, a že môžem vyhrať. 
 

2. Ako sa cítiš keď si majster 
Slovenska? 
Martin: Cítim sa dobre, lebo to bola 

dôležitá súťaž a môžem sa 
s tým chváliť. 

Erik: Je to úžasný pocit. 
 

3. Je to náročný šport na trpezlivosť? Martin Mizera a Erik Herceg 
Martin: Áno, ale len niekedy. 
Erik: Nie, nemáš byť trpezlivý, ale uvoľnený. 

 

4. Je ti luk ťažký? 
Martin: Nie, zvykol som si. 
Erik: Nie, už som si zvykol, je ľahký. 

 

5. Môžu tento šport robiť aj dievčatá? 
Martin: Áno, môžu, ale viacej je 

chlapcov. 
Erik: Áno, ale dievčat je málo. 

 

6. Dá sa tento šport robiť aj v zime? 
Martin: Áno, ale v hale. 
Erik: Áno, môže sa robiť v telocvični. 

 

7. Aké ceny si už získal? 
Martin: Mám pohár za majstra Slovenska, potom za 3D a ešte veľa dôležitých cien. 
Erik: Slovenský pohár a Petržalský pohár. 

 

8. Čo je to 3D? 
Martin: Sú tam zvieratá z peny v životnej veľkosti, obalené gumou, do ktorých sa 

strieľa. 
Erik: Sú tam zvieratá, aj rytieri vytvorení z peny a nejakej hmoty, a strieľame do nich.  

 

Rozhovory pripravil Simon Šinka, 4. B 
Foto: Mgr. Hana Závodná 
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Jedného pekného 

dňa poobede sme sa 
prezliekli do rôznych 
masiek. Vo vestibule 
bolo veľa detí v krás-
nych maskách. Hrali 
sme rôzne hry, pri 
ktorých sme sa 
zabavili. 

Mohli sme pri tom 
hlasovať, pretože vo 
vestibule bola výstava 
klaunov, a my sme si 
mali vybrať najkrajšieho 
z nich. 

Bol to super 
karneval. 
Gabika Lacová, 4. A 

 

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
 

 

18. 4. 2013 sme mali v ŠKD prezentáciu hračky 
peonza. 

Poznáte Carlosa? Možno áno, je to majster peonzy. Je 
to dobrá hračka, dá sa s ňou zabaviť vo voľnom čase. 

Peonzy je niekoľko druhov, napríklad peonza mini car, 
diamant, franxas, orion, cobra, azték, supercar, spider. 
Najviac sa mi páči cobra a spider. Najťažší trik sa volá 
Samovrah a Cesta okolo mesta, ale je ešte veľa ďalších 
trikov. 
 Martin Chochula, 4. A Obrázok: internet 

 
 

 

 

Poviem Vám svoj jarný príbeh, dobre počúvajte. 
Bolo to v piatok na výtvarnej výchove. Pani vychovávateľka Nemčoková vymyslela, 

že pôjdeme do našej čarovnej záhradky. Mali sme z nej niečo nakresliť, napríklad strom, 
kvetinky alebo skalku plnú kvetov. Pani vychovávateľka to vymyslela preto, aby sme si 
uctili Deň Zeme. 

Každý si nakreslil, čo len chcel. Tie obrázky boli veľmi, ale veľmi krásne. A viete 
prečo? Pretože celá záhradka je zelená alebo žltá aj fialová. Preto každý hneď dostane 

inšpiráciu. No, tak sme kreslili a kreslili. Potom nám pani 
vychovávateľka povedala, že máme už iba 15 minút a tak každý rýchlo 
dokončoval. Keď sme šli dovnútra, priniesli sme si svoje krásne výkresy 
do triedy. Tam sme ich začali vymaľovávať. 

Neskôr prišla naša pani učiteľka triedna a pani vychovávateľka 
začala spievať krásnu pesničku. My sme sa k nej pridali. Pani učiteľka 
povedala, že sa ju všetci naučíme spievať. Ja som sa na to už tešila. 

A vlastne, každý sa tešil. 
Nakoniec sme obrázky dokreslili a pani vychovávateľka povedala, že dá naše 

výkresy na dva panely. 

Obrázok: internet Michaela Botíková, 3. B
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Ahoj, 
 

ja som Aďka. Naša skupina začala tancovať, 
keď sme sa prihlásili do súťaže Tanec v duši. 
Usilovne trénujeme, aby sme boli najlepšie. Tanec 
nás veľmi baví a zažívame pri ňom veľa radosti. 
V máji budeme tancovať pred deťmi iných školských klubov, tak nám držte palce! 

Aďka Kostková, 1. A 
 

My, všetky účastníčky tanečnej súťaže 
Tanec v duši, sme sa tešili, že konečne 
mohli vidieť náš tanec aj iní ľudia. Bolo to 
3. mája v Dome kultúry Zrkadlový háj. 
A možno si všimli aj náš talent. 

Veľmi sa nám páčili aj ostatné tanečné 
skupiny a ich vystúpenia, ale podľa nás, 
sme my boli najlepšie!  

Aďka Kostková, Zuzka Kucharíková, 
Adelka Vajglová, 1. A 

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
Plagát vytvorili deti z ŠKD 
 

 
 

Atramentový bojovník je názov 
časopisu, ktorý nám prišli do školského 
klubu predstaviť dvaja jeho redaktori. 

Hovorili nám o príprave a tvorbe 
časopisu, o tom, že články môžu byť 
ocenené rôznymi cenami. Napríklad, 
keď sa odfotíme so svojim zvieratkom 
a fotku pošleme do časopisu, môže sa 
stať náš domáci miláčik veľkou 
celebritou. 

Okrem toho sa pri tvorení časopisu 
naučíme aj veľa nových vecí a môžeme 
písať a kresliť aj komixy. 

Aj ja si doma pripravujem svoj 
časopis, v ktorom sú zaujímavosti z našich rodinných akcií, a všetkým sa veľmi páči. 

Nela Jenčová, 3. B 
Foto: Mgr. Hana Závodná 
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Naša rodina sme ja, moja 

mamička Lucka a ocko Marek. 
Mojich rodičov veľmi ľúbim, lebo sú 
na mňa veľmi dobrí, pekne sa 
o mňa starajú a so všetkým mi 
pomáhajú. 

Zatiaľ sme traja, ale maminka 
má v brušku ďalšieho člena našej 
rodiny, ktorý sa narodí v septembri. 
Ešte neviem, či to bude braček 
alebo sestrička, ale už sa naňho 
veľmi teším. 

 
Text a obrázok: 

Adelka Gemzická, 2. A 

Volám sa Natália Bangová, chodím do 2. A a mám 8 rokov. 
Môj tatinko pracuje v knihárni, viaže diplomovky a opravuje knihy. Aj maminka 

pracuje s ním. 
Môj brat sa volá Dalibor a chodí do 4. B. 
Môj dedo sa volá Dezider Banga, teraz má 72 rokov. Keď bol malý, písal poéziu 

a prózu. Ešte aj teraz niečo napíše. 
Moja babka sa volá Oľga Bangová a ja jej pomáham pri pečení. 
Mám aj zvieratká – psíka Ronka, kanárika Zobka a plno, plno rybičiek, asi sto. 
Moja druhá babka sa volá Števka a pracuje doma. Môj druhý dedko sa volá Števo 

a pracuje v Slovnafte. Mám ešte sesternicu Blaninku, Izabelku a Romanku, bratranca 
Petríka a Majka. 

Moja obľúbená teta sa volá Beata, býva na Smolinskom, to je taká malá dedinka na 
Záhorí, a chová malých králikov. 

Prastarých rodičov už, žiaľ, nemám. 
Natálka Bangová, 2. A 

 

 
 
 

 
Petržalka je sídlisko na pravej strane 

Dunaja. V minulosti tvorili Petržalku iba 
rodinné domy a ovocné sady. 

V roku 1970 sa začala veľká výstavba. 
Rodinné domy zbúrali a začali stavať betónové 
paneláky. 

Teraz je Petržalka najväčšie sídlisko 
v Bratislave. Nachádza sa tu aj veľa zelene, 
máme tu aj dve jazerá: malý a veľký Draždiak. 

Ja mám toto sídlisko rada, aj keď sa mu 
hovorí betónová džungľa. 

Emma Faithová, 2. B 
Obrázok: internet
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Začalo to už deň pred jarnými prázdninami. Všetci 

sme si zo šatne brali svoje veci. Tí, ktorí v ten deň chýbali, 
si ich nemali ako zobrať. Tak to vzala pani učiteľka 
a odložila do svojho kabinetu. 

Ráno po jarných prázdninách, keď sme sa všetci 
zasa stretli v škole, doniesla pani učiteľka do triedy tašku 
s papučami. Boli v nej aj topánky mojej kamarátky Lilli. Tak 
si ich teda zobrala, ale keď si ich obula zistila, že sú jej malé. Chvíľu nosila obyčajné 
šľapky, ale potom si kúpila kroksy. Boli bledozelenej farby. 

O pár dní na to som zistila, že sa mi stalo presne isté, čo Lilli. Aj mne boli totiž moje 
papuče malé. A tak sa moji rodičia vybrali na nákup do Tesca. Vedela som, že mi idú kúpiť 
papuče, no nešla som s nimi. Bola som vonku s kamošmi. Potom pre mňa rodičia prišli 
a odviezli ma domov. Ukázali mi, aké papuče mi kúpili. Keď som ich videla, strašne som 
sa tešila. Boli naozaj pekné. 

Ale ráno v triede som nedokázala uveriť vlastným očiam. Žeby som mala rovnaké 
papuče ako Lilli? A naozaj, bolo to tak! Lilli na nich mala len dve veci iné ako ja. Mala 
väčšie číslo topánky a k tomu mala na nich ozdobnú jašteričku. 

Obidve sme sa veľmi tešili. 
Daniela Lukáčová, 4. A 

Obrázok: internet

Je to učka ako lusk, 
u detí má veľké plus. 
Chodí stále usmiata 
a chodí jej výplata. () 
 

 
 
Učí nás, dáva nám lásku, 
keď ju zlostíme, má na 
čele vrásku. 
S nami si však poradí, 
do ŠvP nás zaradí. 
 

 
 
My sa strašne tešíme, 
pesničku jej zložíme. 
Venuje sa nám veľa, 
anglina, slovina, matika, 
to je pre nás veda. 

(ŠvP – škola v prírode) Sofia Baranová a Vanda Lenártová, 3. A 

 

 
 
 
 
 

Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna rodina 
na okraji lesa. Ocko s mamkou vychovali 
dievčatko, ktoré mali všetci radi. Volali ju 
Červená čiapočka. 

Volali ju tak preto, lebo nosila šaty, 
červené ako ruža. Na svetlých vlasoch, ktoré 
pripomínali lán dozretého obilia, nosila 
červenú šatku. 

Bola vždy usmiata a mala pekné slovo 
pre každého. 

Dominik Török, 4. B 
Obrázok: Karolína Slobodová, 4.B
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Na svete žili smelý Janko a dobrosrdečná Marienka 

so svojou mamou v ekologickom dome na lesnej čistinke. 
Nemali tučné bankové konto, ale zato sa mali veľmi rady. 

Jedného slnečného dňa ich mama poslala nazbierať 
lesné plody do lesa. Janko si zobral svoj MP3 prehrávač, 
Marienka svoju Sony XperiuP, aby sa mohla riadiť GPS 
signálom. Ako si vykračujú hustým lesom, Marienka stratila 
signál, a tak nevedeli ani kde sú, ani ktorou stranou sa vydať. 
Ani sa nenazdali a začalo sa stmievať. 

Odrazu smelý Janko zbadal v diaľke laserovú šou. 
Obidvaja nasledovali svetelné efekty, až prišli k malému domčeku s diskoguľou. Pred ich 
domom tancovala streetdance stará žena. 

Keď zbadala opustené deti, hneď jej v hlúpej strapatej hlave skrsol hrozný plán. 
"Chlapca si upečiem a dievča mi bude sťahovať hudbu z internetu," pomyslela si, 
a objednala deťom večeru z McDonaldu. Uložila ich na poschodové postele do tmavej 
komory. Keď sa ráno zobudili, Ježibaba zavrela Janka do klietky s elektronickou zámkou 
a Marienka musela sťahovať stovky pesničiek z internetu. Starena kŕmila Janíčka 
stereoidmi, aby nabral veľkú váhu. Keď však deti pochopili, o čo starej babe ide, snažili sa 
cez sociálnu sieť získať pomoc. Po zadaní približných GPS súradníc, ich našla horská 
služba a oboch ich vyslobodila. 

Od tých čias sa deti snažili mať vždy pri sebe vysielačku. A čo sa stalo s Ježibabou? 
Tá dostala pokutu za obmedzovanie osobnej slobody a čiernu prácu. Tak jej treba!  

Milo Šmíd, 4. B 
Obrázok: internet 
 

 

Nedávno bol v kalendári veľký sviatok – 
Deň matiek. Bol to sviatok všetkých mám 
a starých mám. Vtedy im môžeme povedať 
ako ich ľúbime, čo pre nás znamenajú 
a vyjadriť im našu vďačnosť.  

Simon Šinka, 4. B 
 

Mamička, ja ľúbim Ťa najviac na svete celom. 
Nepíšem túto báseň len obyčajným perom, 
ale aj srdiečkom mojim. 
Ty mi dávaš lásku zase Tvojim. 

Michaela Kubová, 3. A 
 

Mamička moja, Usmeješ sa na mňa, 
ja Ťa rada mám mamička moja, 
a preto Ti zaspievam. ja som vždy Tvoja 
Zaspievam Ti o kvete, a Ty si moja. 
to najkrajšie na svete.  

Viki Mocková, 3. A 
Obrázok mamičky: Adam Purdek, 3. A  

http://www.google.sk/imgres?sa=X&hl=sk&biw=1117&bih=461&tbm=isch&tbnid=ysAaoFUsq_AvvM:&imgrefurl=http://baaruuskaa.blog.cz/0804&docid=K4eGxdD6SJA0KM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/953/067/7ed0f46a1c_27150683_o2.jpg&w=500&h=500&ei=IphzUYrIOcvVPNKHgbgI&zoom=1&ved=1t:3588,r:28,s:0,i:189&iact=rc&dur=1687&page=3&tbnh=171&tbnw=165&start=26&ndsp=17&tx=71&ty=86
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Cez Veľkú noc som bola u babinky a dedika. Skoro 
nikto ma nevyšibal. Iba ak môj bratranec Miško a dedik. 

Môj tato ANI LEN PRSTOM NEPOHOL, aby nás 
vyšibal! Ale som rada, lebo ani kraslice sme nemali. Ale 
ani nás nepolial vodou! No toto! Ale korbáč sme nemali, 
akurát ozdobný. Tak, čo už! 

Veľkú noc mám rada, lebo som sa narodila na Veľký 
piatok. Náhoda, však? 

Majka Vandová, 2. B 
Obrázok: Miška Kubová, 3. A 

 
 
 
 
 
 

Rád kreslím na papiere 
grafity. Pre tých, ktorí nevedia, čo 
to je – grafity sú obrazy, ktoré 
sprejujú alebo kreslia sprejeri! 

Neviem prečo, ale páčia sa 
mi tie znaky a písmo, ktorým sa 
vytvárajú. Aby ste si o mne 
nemysleli, že sprejujem na steny! 
To nerobím, lebo je to trestné. Ja 
len kreslím na papier. Tie obrazy 
sa mi zdajú zaujímavé, kvôli 
tomu, ako sa tam miešajú farby. 

Neviem ako vám, ale mne sa grafity páčia. 
Text a obrázok: Karol Benkóczi, 4. A 

 

 
Po dlhej chladnej zime opäť prichádza jar. 

Ľudí aj zvieratká prebúdza zubaté slniečko. 
Na konároch stromov sa zelenajú prvé 

púčiky. Spod snehovej prikrývky vykúkajú 
hlávky snežienok. 

Vtáčiky si po dlhej zime stavajú hniezda a 
veselo štebocú. Už počuť bzukot včiel. 
Prichádza veľkonočná oblievačka. 

Vitaj, krásna pani Jar!!! 
 

Text a obrázok: Nelka Jánošová, 3. A 
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Viete prečo blondínka nemá ľad? 
Lebo naň nemá recept. 
 

Viete, prečo má žirafa dlhý krk?  
Aby si necítila svoje smradľavé nohy. 
 

"Chlapček, koľko máš rokov?" 
"Teraz mám päť, ale ocko mi sľúbil, že 
keď budem dobrý, tak o rok budem mať 
šesť." 
 

- Mamička, prečo sa maľuješ?  
- Aby som bola pekná.  
- A prečo nie si? 
 
Zdroj: internet 

Mama, spadla nám skriňa. 
- Panebože, ocko o tom vie? 
- Jasnačka, veď je pod ňou! 
 

Mamička oznamuje synčekovi: 
- Jožinko, budúci rok už budeš v druhej 

triede, a to už budeš môcť utierať riad... 
- Tak to radšej prepadnem! 
 

Sedia na streche domu dve dievčatká. 
Jedno dobré a druhé zlé. A pľujú na okolo-
idúcich. Zlé dievčatko trafí dvoch ľudí a 
dobré štyroch. Aké plynie z toho 
ponaučenie? 
 

DOBRO VŽDY VÍŤAZÍ NAD ZLOM!!! 
 

Nájdi časopisu cestičku k víťaznému poháru.  

 

Bludisko vytvorili: Lara Tublerová a Simon Šinka, 4. B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakreslila: Andrea Kubíková, 3. B 


