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AKCIE ŠKOLY
Turnaj vo vybíjanej

Výsledky turnaja vo vybíjanej:

1. miesto - žiaci 8.A

(Rebecca Kožková, Kristína Krišková, Helena Votavová, Terézia Eckerová, František

Dobrovodský, Samuel Bánoczký, Marián Hronček, Vladimír Vachálek)

2. miesto - žiaci 7. A

(Baranová Natália, Melisa Valachovičová, Sára Culinková, Miriam Szlováková, Mária

Horvathová, Hanusková Petra, Kreuzerová Monika, Simona Kmošková)

3. miesto - žiaci 5.B

(Romana Čalfová, Barbora Koleková, Chiara Križanová, Chiara Šimeková, Dorotea

Buranová,Samy Al Asheeri, António Olšinský, Sebastián Marák)



Školský vianočný futbalový turnaj

Výsledky:

1. miesto - žiaci 8.B
( David Slamka, David Varga, Dominik Požgay, Patrik a Andrej Piskalík, Dominik

Misziars, Jakub Al Asheeri, Sebastián Vánik, Boris Palaščák)

2. miesto - žiaci 6. A
( Erik Fleško, Juraj Čech, Norbert Ágh, Filip Zeman, Alex Duni, Patrik Petráš)

3. miesto - žiaci 5.B

(Christián Ágh, Rastislav Trška, Martina Moučková, Jakub Lenárt, Miroslav Mlynka,
Marián Chudý)

Najlepší hráč vianočného turnaja - Erik Fleško - 6. A

Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria

Ďakujem žiakom, ktorý pomáhali pri
organizácií vianočného turnaja vo futbale:
Helena Votavová - časomiera, Sarah Kleinová
a Katarína Trančikova - zapisovací stolík,
rozhodcovia - Dávid Varga a David Slamka a
žiakom,ktorý dohľadali na poriadok počas
turnaja - Daniel Hitner, Miroslav Kajči a
Jakub Al Asheeri.
Všetkým zúčastneným žiakom a víťazom
blahoželáme..... !!!
Dovidenia o rok ;)

Zdroj: ihttp://www.zsdudova.sk/galeria

Pripravila: redakcia časopisu Dudoviny



Minihádzaná

Dňa 15.11. 2012 sme sa zúčastnili turnaja v minihádzanej 5. a 6. ročnika

Obsadili sme krásne 4. miesto

Odohrali sme päť zápasov, kde sme dva zápasy veľmi tesne prehrali a dva zápasy
vyhrali. Družstvo (ZŠ Račianská), ktorá skončila na treťom mieste sme porazili 11:8

http://www.zsdudova.sk/galeria

... a 4. miesto je naše.... ;)

Dolný rad z ľava: Samy Al Asheeri, Juraj Čech, Erik Fleško
Horný rad z ľava: Nórbert Ágh (brankár) , Martina Moučková, Dagmar Žáškovská, Romana

Čalfová, Lenka Tomečeková, Matúš Vengrín, Chiara Šimeková, Rastislav Trška, Christián
Ágh(brankár) a Michaela Cachovanová.

Pripravila: redakcia časopisu Dudoviny



Mikulášsky beh
Vyhodnotenie mikulášskeho behu:

Kategória 5. - 7. ročník
Dievčatá:

1. miesto - Simona Kratochvílova 5.B
2. miesto - Barbora Hašaková - 5.A

3. miesto - Nikola Hauskrechtová - 7.B

Chlapci:
1. miesto - Patrik Nagy - 6. B
2. miesto - Marek Hataš - 6. A

3. miesto - Matúš Vengrín - 5.B

Kategória 8. a 9. ročník
Dievčatá:

1. miesto Helena Votavová - 8.A
2. miesto Vanessa Polyaková - 8.B
3. miesto - Terézia Eckerová - 8.A

Chlapci:
1. miesto Filip Fošnár - 8. A

2.miesto Richard Synak - 9.B
3. miesto Dobrovodský František - 8.A

Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria

Gratulujeme víťazom!

Pripravila: Redakcia časopisu Dudoviny



Rozhovory s plastami – vytvorili žiaci 8. ročníka

„Dobrý deň,“ povedal pán Plastimír Fľaša - moderátor: „Vitajte pri relácii Problémy našej

Zeme.“

„Prívítame našich dnešných hostí:“

Pán Igelitko z Tesca, pani Igelitová

Rukavica z Kauflandu a Michal

Papierové Vrecko!“ povedal pán

Fľaša.

P. Fľaša položil 1. otázku: „Čo si

myslíte o naberaní pečiva

v obchode?“ Zdroj: www.google.sk

Ako prvý sa ozve Michal Papierové Vrecko: „Myslím si, že je lepšie, aby bolo pečivo

uschované hlavne v papierových vreckách, lebo tam lepšie dýcha.“

„Ale prosím Vás!“ povie pani Igelitová Rukavica, „v týchto vreckách pečivo rýchlo zoschne!“

Nato sa ozve pán Igelitko: „Pani má pravdu, vrecká ako ja sa používajú aj omnoho častejšie

ako vy pane! Takže si myslím, že by vás nemali vôbec používať!“

„Prosím?!“ Ja si osobne myslím,, že keď si niekto chce kúpiť chlieb, tak malé igelitové

vrecko na to nestačí, ale ja áno!“

Igelitová Rukavica: „To máte pravdu, ale ja som

potrebná hlavne pri naberaní pečiva do vrecka,

takže som dosť dôležitá!“

Pán Igelitko: „No tak, počkať, ale Pán Michal vás

sa nedá zaviazať, čiže po prevrátení môže pečivo

vypadnúť, ale mňa zaviazať ide!“

Moderátor pán Plastimír Fľaša sa rozhorčene

ozve: „Ďakujem vám za vaše  názory, každý bol presvedčivý, ale podľa mňa sú užitoční

všetci z vás. Tak napríklad pán Michal – nedá sa vás síce zaviazať, ale zmestí sa do vás chlieb

a väčšie veci, čo do pána Igelitka nie. Naopak pán Igelitko sa dá zaviazať, ale zmestí sa sem

len menšie pečivo a vy pani Rukavica, vy ste potrebná naozaj hlavne pri naberaní, pretože

rukou je to nehygienické. Takže ste všetci užitoční!

Ostatní mu to uznajú a relácia sa končí potleskom. Vyplýva z nej poučenie: Každý je na niečo

dobrý. 

Filip Hano, 8. B.



Moderátor: Vítame vás na dnešnej diskusii, ktorá sa odohráva v divadle. Privítajme pani

Fatru a pána Rajec.

Fatra: „Dobrý deň.“

Rajec: „Zdravím vás.“

Moderátor: „Dobrý deň, pán Rajec, chcel by som sa vás opýtať, ako to vyzerá s vaším

recyklovaním?“

Rajec: „Vyzerá to veľmi dobre. Recyklovanie sa zlepšilo

o 28 % od minulého ruku.“

Moderátor: „Pani Fatra, čo by ste zmenili na svojom

živote?“

Fatra: „Ja by som chcela zmeniť, aby nás ľudia

nevyhadzovali do lesov a neznečisťovali prírodné

prostredie.“

Moderátor: „Pán Rajec, ako ste sa vysporiadali so

svojou slávou?“

Rajec: „Ja som sa vysporiadal so svojou slávou celkom

dobre. Som rád, že ostatné recyklované fľaše chcú odo mňa autogramy.“

Moderátor: Dnes sme sa dopočuli rôzne názory od pani Fatry a pána Rajec. Sme radi, že

prišli takí vzácni hostia. Ďakujeme a dovidenia.

Dávid Slamka, 8. B.

Diskusia - Aká je budúcnosť plastov?

Moderátor: Dobrý večer. Vítam vás v sobotnej relácii Ako na plast. Dnes sa dozvieme, ako

plasty vnímajú túto dobu mladej generácie: Privítajte nášho netradičného hosťa – a to

manželov – pána a pani Budišovi.

Pán Budiš a Budišová: „Dobrý večer.“

Moderátor: „Ako prvé diváka zaujíma, ako vy plasty vnímate svet plastov?“

Pán Budiš a Budišová: Je to taká zvláštna otázka, priznám sa ešte som nad tým nerozmýšľal.

Musím však dodať, že niektorí ľudia sú naozaj veľmi necitliví a správajú sa k nám naozaj zle.

Moderátor: „Myslíte, že by sto dalo nejako ovplyvniť ako správanie ľudí k plastom?

Spomeňme si na minulý rok, len v minulom roku bolo spotrebovaných viac ako 10  tisíc

kilogramov plastov. Ročne na osobu to je nadpriemerné zužitkovanie plastov. Čo si o tom

myslíte?“

Pani Budišová: „Je to naozaj zlé. Dokonca si myslíme, že kým sa nepodniknú nejaké kroky,

čím skôr, tak naša planéta za menej ako 30 rokov bude v zlom stave. Dalo by sa povedať, že



by to znamenalo.... vedci to

predpokladali pred 10 rokmi,

že naša planéta sa stane

skládkou odpadu.“

Moderátor: „Aké kroky alebo

opatrenia máte na myslí?“

Pán Budiš: „Prinajhoršom menej plastotových výrobkov. Alebo prísnejšie pravidlá pre

recykláciu, keby sa zvýšila recyklácia plastov vo svete iba o 25 %, za určitý čas by klesla

priemerne o polovicu. A keby sa každým rokom takto pokračovalo, bolo by to úplne

v poriadku.“

Moderátor: „Ďakujeme, že ste prišli a venovali nám svoj čas.

Veríme, že sa vám naša diskusia o plastoch páčila a veríme, že ste sa aj poučili. Dovidenia

o týždeň, v ďalšej časti relácie Ako na plast sa dozviete....“

Karin Slamková, 8. B.

ROZHOVOR FLIAŠ

Moderátor: Vítame vás v dnešnej diskusii, ktorá sa odohrá v Národnom divadle. Prívtajte

dnešných súťažiacich. Privítajte pani Lucku a pána Saguara.

Lucka: Dobrý deň.

Saguaro: Dobrý deň.

Moderátor: Dobrý deň pani Lucka, ako to vyzerá s vaším druhom flia?

Lucka: My sme veľmi malý štát, pomaly nás vyhubia, vyhadzujú nás do kontajnerov, a nie

do recyklovaných kontajnerov.

Moderátor: A ako to vyzerá s vami?

Saguaro: No, my na rozdiel od Lucky, náš počet sa zvýšil o 34 % ako minulý rok. Žije sa

nám veľmi dobre a pekne nás všetci recyklujú.

Moderátor: Pani Lucka, a čo by ste chceli zmeniť?

Lucka: Chcela by som, aby nás ľudia začali viac recyklovať. Aby sa náš počet zvýšil.

Vyzeralo by to s nami oveľa lepšie.

Moderátor: Pán Saguaro aj vy by ste chceli niečo zlepšiť. Alebo je vám dobre. Kľudne sa

nám tu vyrozprávajte.

Saguáro: Nám sa tu žije veľmi dobre. Ale nemáme veľa času, keď sme takí slávni, všetci

chcú od nás autogramy. Chcel by som vyskúšať aké to je, byť chudobný, ako by sa nám žilo.

Moderátor: Tak počuli sme smutné príbehy. Vyrozpávali sa nám tu pani Lucka a pán

Saguaro. Dovidenia.

Dominik Misiarz, 8. B.



KVETY A DETAIL

OP ART

Prezentácia prác žiakov z triedy 6.A. a 6.B.



Zdroj: http://www.zsdudova.sk/galeria



VIANOČNÉ ŽELANIA ŽIAKOV

DO NOVÉHO ROKU 2013
Čo si želám pre seba, pre svojich blízkych a celý svet

Moje želanie pre ostatných, veľmi malé pre niekoho, veľmi veľké až

nedosiahnuteľné,  niečo druhým nedáte mocou, či peniazmi. Dáte mu ju svojím srdcom

a presvedčením veriť  aj v nemožné. Mať sny pre druhých. Tak isto ako aj pravá láska sa nedá

kúpiť, tak isto aj život, či zdravie sa nedá kúpiť. Nepíšem o zdraví, myslené tabletky, či

injekcie. Píšem o možnosti hýbať sa, hovoriť, počuť, vidieť alebo aj cítiť chute. Nevážime si

svoj zdravý život, až keď sa nám niečo stane, nemusí sa o stať len nám, zažiť to na sebe, ale aj

ostatní, ktorých blízky to prežili a nechalo nám to jazvu na duši a začneme si vážiť krehkosť

života. Jeden nepodarený krok a môžete zomrieť. Preto si prajem pre tých, čo si to zdravie

vážia, nech sa im splní, čo si prajú. Preto si prajem pre všetkých, aby svoj život prežili

v dobrom a naplno! Nech idú do neba. A pre mňa len jednu vec, nech sa im to splní. Načo si

priať more peňazí, keď jedným prianím splním všetkým to najlepšie, a to nech sa im dostane.

Zdroj: Feriho Hlava :-D Fero Dobrovodský, 8.A.

Meine Modlitba

Daj Bože, aby som si mohol vážiť každý nový dôvod na

úsmev. Daj Bože, aby som to skúsil znova, keď ten prvý

pokus nevyšiel. Daj Bože, aby som za niečím vytrvalo išiel,

to more sa predo mnou rozostúpilo. Daj Bože, aby na svete

vládol mier. História  ľudstva je smutný príbeh, už

tisíceročia tu zomierame v boji. Vyzerá to, že fakt asi

milujeme vojny, keď do vojny posielame svojich. Konečne je ten mier na dosah, lenže my si

tie bodky odmietame spojiť. Byť či nebyť? V akom svete... každý musí zvoliť, na ktorej

strane stojí.

Rád by som bol, aby sa každému človeku splnilo a mohlo splniť to, čo chce dosiahnuť. Aby

sa ľudia nezaoberali tým, či sa povie v „Alberte“  alebo v „Albertovi“, nikdy to nikomu

nepomôže, a je to úplne nepodstatné, t. j., aby sa ľudia zaoberali tými skutočne podstatnými

vecami, teda vecami, ktoré sú podstatné pre nich. Aby každý človek vedel, čo chce a nie len

blúdil po svete a „žil“. Aby sa aj starí ľudia aktívne zapájali do spoločnosti a nemysleli si, že

sú nepotrební. Aby sa nerobili rozdiely, či je niekto biely, čierny, žltý, červený, bratia a sestry,

ten istý Boh nás objíma.

Vlado Vachálek, 8.A.



Svojim blízkym by som určite želala zdravie, aby neboli nijako vážne chorí, ako je nejaké

postihnutie a iné choroby, ktoré nebudem vypisovať, lebo je ich veľmi veľa. Tak isto si želám

pre svojich blízkych peniaze – veľa peňazí, lebo podľa mňa je s nimi život krajší. Ďalej

svojim blízkym želám hlavne pokoj v duši, ktorý je pre život veľmi dôležitý.

Pre seba si želám v zhrnutí asi to isté, ako pre svojich blízkych, ale ešte asi by som si želala

dobré známky v škole a zdravého bračeka, ktorý sa má v januári narodiť.

A na záver pre celý svet by som si želala svetový mier

vo vojnových krajinách, aby deti v Afrike, kde nemajú

jedlo, aby mali, čo jesť, aby neboli choré, aby mali

strechu nad hlavou a aj pre ľudí, ktorých postihlo nejaké

Tsunami a záplavy, kde im vytopilo domy, kde tisíce

ľudí umrelo, aby ich rodiny mohli mať strechu nad

hlavou, a aby mali kde a za aké financie spraviť čestný a dôstojný pohreb, hrob, aký si

zaslúžia. A asi najviac by som si pre celý svet priala, aby mali peniaze, prácu, aby nemuseli

žiť v chudobe, kvôli ktorej by museli kradnúť, spať na ulici... A priala by som si, aj keď viem,

že sa to nestane, aby ľudia dostali rozum a nefajčili!!!

Tereza Eckerová, 8.A.

Hlavne to, aby sa ľudia nehádali za každú maličkosť. Nemám rada vyvyšovanie sa pred

niekým. Želám si pre celý svet, nech sa nikto nemá zle, chcela by som nech vedia, čo je to

mať pocit šťastia, hlavne chorí ľudia, ktorí sú obmedzení robiť činnosti, ktoré zdravý človek

môže. Alebo bezdomovcom, nech pocítia lásku a teplo domova.

Pre svojich blízkych si želám, aby sa mali dobre, zažili veľa úspechov v tom, v čom sú dobrí.

Aby našli v živote lásku, ktorá ich nezradí, priateľov, ktorým môžu veriť. A chcem, aby mali

to po čom túžia. Nech nie sú smutní a tešili sa aspoň

s niečoho. Želám im hlavne to, nech sú čo najviac zdraví, aby

nejedli a nepili toľko nezdravých vecí.

Pre seba si želám, aby som bola stále šťastná. Želala by som

si pre seba to, po čom túžim. Chcela by som nájsť človeka,

ktorého budem ľúbiť. A mať okolo seba kamarátov, ktorí

budú pri mne aj v zlom, aj v dobrom. Chcela by som, aby sa mi darilo v športe, ktorý mám tak

rada.

Helena Votavová, 8.A.



VIANOČNÉ PEČENIE ŠIESTAKOV 21.12. 2012

Recept na muffiny:
1 hrnček mlieka

1 hrnček hladkej múky
1 hrnček hrubej múky

1 hrnček kryštálové cukru
½ hrnček oleja

2vajcia
1 prášok do pečiva

čokoláda biela a hnedá

Postup:
Najprv zmiešame všetky suché časti,

a potom všetky mokré. Pridáme čokoládu
nakrájanú na kúsky, cestom plníme

papierové košíčky, pečieme pri
200 oC stupňoch.

Zdroj: http://www.facebook.com/dudovaciz.becky/photos



Recept na roládu:
250 g alebo marínakeksy
Indian
120 g cukor práškový
30 g kakaový prášok
1 rumová aróma
podľa potreby silná
uvarená káva čierna

Plnka:
100 g maslo
200 g cukor práškový
50 g kokosová múčka

Zdroj: http://www.facebook.com/dudovaciz.becky/photos

Postup :

Marína keksy (alebo Indián) zomelieme, alebo rozdrvíme, pridáme práškový cukor,
kakaový prášok, rum, alebo rumovú príchuť a silný vývar čiernej kávy, podľa potreby.
Všetko zmiesime a vzniknuté cesto rozvaľkáme na hr. cca 2 mm, toto urobíme na
papieri.

Teraz si vymiešame plnku: Maslo , práškový cukor a kokos vymiešame na hladkú zmes
a natrieme ju rovnomerne na tmavý plát cesta. Zrolujeme s pomocou papiera a uložíme
do chladničky na pár hodín a krájame pozdĺžne. Dobrú chuť.

Zdroj: http://www.facebook.com/dudovaciz.becky/photos

Dobrú chuť želá 6.B.



PRÍSLOVIA, POREKADLÁ, PRANOSTIKY

TROCHU NAOPAK
Vety sa premiešali, kto dokáže nájsť,   aká ľudová múdrosť   sa v nich ukrýva?

1. Aká druhému sám kope, spadne.
Kto matka taká nej do jamu Katka.

2. Tichá sa brehy čerta nebojí.
Ani voda myje.

3. Ako aj v marci tanci tak rok.
Na celý po ovce nový rok.

4. Budeš si chrastou voš lízať.
Čuší ako pod pätu.

5. Čelom neprebiješ múr druhému spadne
jama.
Kto sám do nej kope.

6. Margita muchám v stodole rozväzuje máj.
Studený vrece raj.

7. Aká pláca, taká práca, jamu vyoráva.
Kto orie, sám druhému zlato hlboko
spadne.
Kto kope do nej?

8. Studený nový rok na máj, blato, raj.
Na Veľkú noc sneh.

Zdroj: http://www.facebook.com/dudovaciz.becky/photos_stream

Pripravila trieda 6.A. a 6.B.



Pridaj sa k nám – staň sa dobrovoľníkom!

IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže, ktorý sme predstavili v predošlom
čísle, sa ako jediná štátna inštitúcia v našej
krajine venuje práci s mládežou. Do širokého
spektra aktivít IUVENTY patrí aj program

Mládež v akcii, ktorý  je určený mládeži od 13 – 30 rokov. Tento program zastrešuje niekoľko akcií,
no v tomto čísle sa budeme podrobnejšie venovať hlavne Európskej dobrovoľníckej službe.

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) poskytuje mladým ľuďom:

 príležitosť, ako stráviť v zahraničí až jeden rok vo všetkých krajinách EÚ, krajinách
EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), programových krajinách a ostatných krajinách
sveta,

 urobiť niečo pre seba,
 pomôcť druhým,
 spoznať inú krajinu, kultúru a pri tom sa

niečo naučiť.

Pobyt dobrovoľníka v zahraničí sa financuje z
prostriedkov Európskej únie, dobrovoľník pôsobí v
neziskovej organizácii a vykonáva činnosti v prospech
miestneho spoločenstva. Viac o tom, ako to celé
funguje, sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Vďaka Európskej dobrovoľníckej službe a jej
vzdelávaciemu rozmeru tak môžu dobrovoľníci:

 objaviť svoj osobný potenciál,
 získať schopnosti a zručnosti, ktoré potom môžu využiť v praxi,
 nadobudnúť nové kompetencie do života,
 vybudovať si postoje, ktoré im pomáhajú presadiť sa v pracovnom živote,
 formovať svoju osobnosť a postoj k svetu okolo.

Všetky nadobudnuté skúsenosti v závere svojej dobrovoľníckej služby zhodnotia a zahrnú do
osvedčenia - Youthpass, ktoré je potvrdením výsledkov neformálneho vzdelávania počas
dobrovoľníckej služby  a má dobrovoľníkom poslúžiť v ich ďalšom živote, napríklad pri žiadosti
o prijatie na štúdium alebo pri hľadaní si zamestnania.

Dobrovoľníci Európskej dobrovoľníckej
služby sú zároveň akýmisi neformálnymi
„veľvyslancami“ Slovenska v zahraničí. Často sa
dostanú do takých kútov sveta, kde obyvatelia
o Slovensku sotva počuli. Pre dobrovoľníka je to vždy
príležitosť, aby predstavil svoju krajinu. Európska
dobrovoľnícka služba zásadným spôsobom obohatila
životy tisícok mladých ľudí a vy máte možnosť sa
k nim pridať.

Všetky informácie o EDS sa dozviete na:
http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/Akcie-programu/Akcia-2-Europska-dobrovolnicka-
sluzba.alej.

Informácie poskytla: IUVENTA
Informácie a fotografie sú využívané zo zdrojov:
www.zsdudova.sk/aktuality
www.iuventa.sk
https://www.google.sk/imghp?hl=en&tab=ii
http://www.facebook.com/dudovaciz.becky?ref=tn_tnmn


