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EDITORIÁL 
Milí čitatelia! 

Za dverami je už polrok a s polrokom prichádza aj prvé číslo školského časopisu, naše 

Dudoviny. V tomto čísle sa zabavíte pri tajničkách a komikse, dozviete sa, kde všade sme 

boli, prečítate si úvahu a zistíte, do čoho sa pustil školský parlament. Spolu s ďalšími 

redaktorkami Emou Nespešnou, Kikou Džulovou, Veronikou Levickou a Veronikou 

Ondrisovou sme na tomto čísle krvopotne pracovali niekoľko mesiacov.  

Okrem príspevkov stálych redaktoriek tu nájdete aj zážitky a názory občasných 

prispievateľov, ktorým ďakujeme za spoluprácu. Ich príspevky si všimnete aj vďaka 

odlišnému písmu.  

Želáme príjemné čítanie! 

Kika Šefčíková (Šéfredaktorka)  
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TÝŽDEŇ MOBILITY 

Týždeň mobility sa na našej škole začal v pondelok 16. septembra a 

prebiehal do piatka 20. septembra 2019. 

Bol to týždeň, v ktorom sa pred školou neparkovalo. Miesta pred našou 

školou, kde parkovali autá teraz zaplnili 

nádherné kvetináče pomaľované 

kvetinami. Nepribudlo však len to! 

Pribudli aj krásne namaľované 

ornamenty na cestičke do školy. Všetky 

tieto úžasné nápady však nenavrhla naša 

pani riaditeľka, ale navrhli ich žiaci 

našej školy a za najlepšie nápady boli 

ocenení starostom Petržalky.  

Potom, ako naši žiaci dostali 

ocenenia, sa nám týždeň mobility 

skončil, no autami uvoľnené miesta 

ostali :-) 

Emka Nespešná 

Prinášame vám niekoľko našich návrhov...  

 

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v septembri, tento rok v termíne 

od 16. do 22. septembra. 

Jeho cieľom je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia 

udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať rôzne 

spôsoby prepravy (peši, bicyklom či MHD). 

Témou ročníka 2019 bola Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom: 

PREJDIME SA SPOLU! 
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Volám sa Kristína Šefčíková a už siedmy rok navštevujem ZŠ Dudova. 

Chodí sem veľa  žiakov, a preto by sa mi páčilo, ak by bol priestor pred školou 

krajšie urobený. 

Už veľa škôl v zahraničí sa zapojili do záchrany nasej Zeme, tým, že  pred 

školou vysadili stromy alebo rastliny. Mne by sa páčilo, keby sme to spravili aj 

my! A určite by sa nám poďakovali aj ďalšie generácie. 

Mohli by sme tiež mať nový betón tam, kde je parkovisko. Veľa ľudí sa 

tam už určite potklo alebo spadlo.  Na ňom by mohli byť stoly a lavičky. Ráno 

veľa detí čaká pred školou a múrik, čo tam je, je v horšom stave. 

Veľa ľudí teraz vraví, že naša generácia neje ovocie a zeleninu. Kvôli 

tomu som sa rozhodla, že by sme mohli mať nejaký bufet so šalátmi. A v lete by 

sa tam mohla predávať zmrzlina, lebo najbližšia je na Námestí hraničiarov, 

a tam veľa detí nejde. 

Nejaké stojany by boli tiež dobré, lebo veľa detí chodí do školy na bicykli 

alebo kolobežke a stojany, ktoré tam sú, sú v zúfalom stave. Privítali by sme  

nejaké skrinky na skateboardy. Páčilo by sa mi, ak by  sme mali na novom 

betóne napísanú abecedu, 

čísla škôlku alebo niečo, 

čo súvisí so školou, a nech 

ju máme farebnú. 

Dúfam, že sa vám 

moje nápady páčili, 

a možno raz tak bude 

vyzerať naša škola. Už 

dopredu ďakujem! 

Kika Šefčíková 

 

Na ľavej strane by sme chceli vysadiť malú záhradku s okrasnými 

rastlinami, ktoré by skrášlili okolie. Záhradka by bola prístupná iba 

žiakom školy a učiteľom. Zabránilo by sa tak vandalizmu. Záhradka by 

bola oplotená a jej dvere by sa dali otvoriť pomocou čipového zariadenia, 

ktoré vlastní každý žiak aj učiteľ. Žiaci by cez hodinu biológie mohli 

záhradku využiť na pozorovanie rôznych rastlín.  

Simona a Lucia, 7. roč. 
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Páčili by sa nám aj: 

 hojdačky a preliezačky ohraničené plotom, 

aby sa náhodou nestalo, že dieťa ujde na cestu, 

 

 lavičky so stolíkmi, stojany na bicykle, 

vysadené stromy a tráva a basketbalové koše,  

 

 odpadkové koše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex, Marek 7.roč. 

 

Počas týždňa mobility sme sa pýtali žiakov druhého stupňa, akým spôsobom 

sa dopravujú do školy. Prieskumu sa zúčastnilo 138 žiakov našej ZŠ a tu sú 

výsledky. Najviac ich chodí do školy pešo a autobusom. 

 

 

doprava pocet

Pešo 74

Auto 25

Autbous 34

Kolobežka 8

52%

18%

24%

6%

Spôsob dopravy Pešo Auto Autbous Kolobežka
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AKO SÚ NA TOM PARLAMENŤÁCI? 

Ahojte, to sme my, parlamenťáci! Tvoríme tím žiakov druhého stupňa. 

Stretávame sa každý mesiac všetci plní nápadov. Nielenže sme pravou rukou pre 

učiteľov, ale staráme sa aj, aby bolo v našej škole veselšie. Vymýšľame 

všelijaké nové akcie, aby v škole nikdy nebola nuda.   

 

O čom diskutujeme na stretnutiach 
 Určite viete, že v škole sa uskutočňovala akcia Zbierka  vecí pre útulok. 

Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili a pomohli našim malým kamarátom. Okrem 

toho prebiehala Súťaž o najkrajšiu tekvicu medzi žiakmi prvého stupňa.

 V novembri sme my, parlamenťáci, upratovali okolie školy, aby sme sa 

cítili aj v jej okolí dobre.  

 Nemôžeme zabudnúť na schránku dôvery. Neviete, čo to je? Schránka 

dôvery slúži na napísanie toho, čo vás trápi, alebo nám pomocou nej navrhnete 

nejaký nápad na akcie alebo vylepšenia.  

 Dúfame, že ste zistili o nás o trochu viac a máte lepšiu predstavu, ako to 

na našich stretnutiach vyzerá.   Veronika Ondrisová, Foto: Mgr. Júlia Polečová 
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TÝKA SA NÁS... 

Domov – kam smeruje naša cesta... - zaujalo nás 
  

Pred niekoľkými mesiacmi sme na občianskej náuke videli zaujímavý 

dokument, dúfame, že sa inšpirujete.... 

 Domov – aneb kam směřuje naše cesta poukazuje na to, ako 

ľudia zasahujú do životného prostredia a z toho prostredia vytláčajú 

zvieratá. Ja si myslím, že autor chcel, aby tento film bol hlavný 

prostriedok na to, aby si ľudia uvedomili, aká je naša Zem krásna, a ako 

zasahujeme do ekosystému. 

Tento dokument je zaujímavý a týka sa témy, o ktorej sa 

v poslednom čase veľa rozpráva. Páčili sa mi najmä snímky z Číny 

(hlavne fakty o Veľkom Čínskom múre), Afriky a Indie. Zaskočilo ma ako 

veľmi zaťažuje Zem smog a to ako vyzerajú mestá zhora. Bolo 

zaujímavé vidieť aké sú kultúry odlišné v rozličných štátoch. 

Veľmi sa mi páčili snímky z Kostariky a aj to aký tam majú ľudia 

životný štýl. Myslím, že toto je naša cesta, ktorou sa máme vydať. 

V dokumente mohlo byť viac záberov aj z iných miest, no bol veľmi 

pekný a zaujímavý. Bolo by fajn vidieť, aké by to bolo o ďalších 10 – 15 

rokov.         Tatiana Weltherová  

 

GALÉRIA - práce žiakov 5. a 6. ročníka 
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NAVŠTÍVILI SME... 

 

ZOO Zlín 
 

V jeden slnečný septembrový deň sme sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili 

exkurzie do zoologickej záhrady v Zlíne. Skoro ráno sme sa stretli pred školou a 

čakali na autobus. Keď  autobus prišiel a všetci si posadali, vyrazili sme. Počas 

cesty šofér zastal na pumpe, aby sme sa mohli všetci nadýchať čerstvého 

vzduchu a najesť sa. Po trojhodinovej ceste sme dorazili do cieľa. Kým učiteľky 

kupovali lístky, my sme nedočkavo 

čakali pred vchodom.  

Zoo bola rozdelená na viacero 

častí, ktoré boli pomenované podľa 

kontinentov a zvierat žijúcich 

v nich.  

Nevedeli sme sa už dočkať, 

kým nás pani učiteľka pustí 

dovnútra a dá nám inštrukcie. 

Učiteľky nám dali trojhodinový rozchod.  

Moja skupina sa orientovala podľa toho, aké zvieratá chceme vidieť 

najviac. Myslím, že sme sa celkom rýchlo dohodli. Všetci sme totižto chceli 

vidieť raje a pohladkať ich. 

 Keďže sme ale vôbec nevedeli, kde sa nachádzajú, vydali sme sa  

cestičkou, ktorá bola pri nás najbližšie. Blúdili sme cez všelijaké klietky 

z vtákmi. Dlhý čas sme ich nevedeli nájsť, a tak sme sa opýtali pána, či nevie, 
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kde sa nachádzajú. Neskôr sme zistili, že okolo miestnosti s rajami sme už 

dávno prešli, a preto sme sa vrátili naspäť .Raje boli krásne a všetci si ich chceli 

pohladkať. 

 Potom sme sa potulovali po ZOO, a chodili od klietky ku klietke 

a pozorovali zvieratá. Zrazu bolo už jedenásť  hodín a vybrali sme sa do veľkej 

tropickej haly. Síce sme vtákov veľmi nevideli, počuť ich však bolo veľmi 

dobre.  Po krátkej chvíli, keď nám už bolo veľmi teplo, rozhodli sme sa ísť 

ďalej.  Najskôr sme išli okolo tuleňov, ktoré nám robili predstavenie. Ďalšia 

zastávka boli slony. Po dosť dlhom čase sme sa  ocitli na druhom konci 

zoologickej. To už bol kontinent Afrika. Okrem slonov sme videli aj levy a 

žirafy, ktoré boli taktiež veľmi milé. Ďalším cieľom boli kengury, ktoré sa 

nachádzali v Austrálii. Cestou sa mi zdalo, že sme trochu zablúdili, lebo stále 

sme išli po tej istej ceste okolo klietky s levmi. Keď sme sa už konečne dostali  

von, išli sme okolo výbehu so zvieraťom, ktoré sa volalo Hala-bala. Po 

neznámom zvierati sme si dali krátku pauzu.V pláne sme mali teraz ísť za 

kengurami a emu.  

Bol tam aj emu vyvalený v  strede cesty, preto sme  museli ísť opatrne 

okolo neho. Po úžasnom zážitku s kengurami a emu sme išli pomaly naspäť na 

miesto stretnutia.  

Nakoniec sme so spolužiačkami sedeli ešte v kaviarni a kupovali 

suveníry. Pani učiteľka nás potom zavolala, že už je čas na odchod. Cesta naspäť 

síce trvala tri hodiny, ale stálo to za to.  

Keď sme dorazili do školy, rodičia nás už čakali. Rozlúčili sme sa s pani 

učiteľkou a tešili sme sa domov porozprávať všetky zážitky rodičom.  

Text a foto: Veronika Ondrisová   

Foto k článku: Veronika Ondrisová 
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Európska noc výskumníkov v Starej tržnici 
 

Vybrali sa na ňu naši ôsmaci a okrem dojmov z nej vám prinášame aj 

pokus, ktorý ich zaujal.  

 

V piatok 27. septembra 

2019 sme sa ako trieda 

vybrali s pani učiteľkami na 

vedecký projekt Noc 

výskumníkov. Presunuli sme 

sa do Starého Mesta 

konkrétne do Starej tržnice.  

Ako prvé som si všimla 

mapu, kde sme špendlíkmi mali 

zaznačiť, na ktoré miesta chodíme radi, ktoré sa nám nepáčia, atď. Ďalej 

ma zaujala prednáška o mikroskopoch, ktorá bola veľmi náučná 

a zaujímavá.  

Všimla som si aj stánok s horami, kde ma zaujali všelijaké minerály 

a kamienky. Najzaujímavejší bol pre mňa pokus so suchým ľadom. Mali 

sme k dispozícii 4 kadičky a skúmavky s rôznymi otvormi, v ktorých bola 

naliata voda zafarbená farbivom. Do každej nádoby sme mali vhodiť 

suchý ľad a porovnať, ako rýchlo sa parí para, ktorú suchý ľad vytvoril. 

A ako posledné sme so spolužiačkami ochutnali šľahačku zmrazenú  

tekutým dusíkom alebo 

suchým ľadom (to nám 

nebolo povedané). Zaujalo 

nás to, ale už to nechutilo 

ako šľahačka. Celá exkurzia 

sa mi páčila a určite by som 

sa tam o rok vrátila. 

 Vanessa Čurillová  

   

 

Foto: https://m.smedata.sk/api-media/media/ima 1 

Foto: https://of.euba.sk/images/phocagallery/2 1 
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Pokus MINCA 
 

V tomto pokuse ide o to, aby sme z medenej mince dostali „zlatú“ 

mincu. Podľa nášho návodu si ho môžete vyskúšať aj vy. 

1. Ešte predtým, než sa pustíme do práce, potrebujeme mincu 

dôkladne očistiť. Na očistenie mince budeme potrebovať kyselinu 

sírovú na aktiváciu, acetón na odmastenie. 

2. Ďalší krok bude, že si do nádoby dáme vodu, zinok a postavíme ju 

na horúcu platňu. 

3. Následne tam pridáme našu mincu a necháme ju tam chvíľku 

pôsobiť. Minca sa nám začne ostrieborňovať. 

4. Keď už vidíme, že je minca strieborná, tak ju vyberieme z nádoby. 

5. Ak však nechceme zostať pri striebre a chceme prejsť na zlato, 

mincu musíme zahriať. 

6. Túto mincu nám nestačí zahriať na platničke, ale musíme ju zahriať 

plameňom, kvôli väčšej teplote. Ak máme mincu sfarbenú dozlata, 

pokus sa nám podaril.      Rebeka Barátová 

Výlet VIDA 
 

Stredajšie ráno bolo výnimočné. Pred siedmou sme sa všetci siedmaci 

zhromaždili pri škole a pani učiteľky nám kontrolovali pasy, aby sme mohli 

vyraziť. Išli sme dve triedy 7.B a 7.A. Vida je vedecký zábavný park s mnohými 

zábavnými atrakciami. Keď už nik nechýbal, sadli sme do autobusu a vyrazili. 

 

Európska noc výskumníkov je vedecký festival, ktorý vznikol z iniciatívy 

Európskej komisie. Paralelne sa organizuje až v 30 krajinách Európy.  

Tento rok prebiehal už jeho 13. ročník. Od 27. septembra pod mottom: 

Život ako ho (ne)poznáme prebiehali rôzne podujatia až v piatich 

slovenských mestách (Bratislava, Košice, Žilina, Poprad a Banská 

Bystrica). 
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Pri prvej zastávke na pumpe sme sa 

najedli, lebo v autobuse sa jesť nemohlo. Asi 

po ďalšej hodine cesty autobusom sme dorazili 

do Brna a po chvíli aj do Vidy. 

Keď sme vošli do budovy, pani učiteľky 

išli po lístky a rozdali nám ich. Rozdelili sme sa 

do skupín a mohli sme ísť objavovať.  

Navštívili sme 3D divadlo, v ktorom nám 

asi počas 40 minút predstavili rôzne chemické 

prvky a reakcie.  Po jeho skončení sme asi na 

dve a pol hodiny išli naspäť skúmať. Našli sme 

aj iné zaujímavé exponáty ako napr. komora, 

v ktorej si si mohla otestovať svoj hlas a mohla 

spievať, potom exponát vady zraku a mnoho 

iných.  

Potom sme išli naspäť do autobusu 

a vybrali sa do školy.        Kika Džulová a Veronika Levická 

        Foto: Kika Šefčíková 

 

TOP stanoviská 
 

Meteorológia 
 Mohli sme si vyskúšať moderovanie predpovede počasia, ktoré sa 

nakrúcajú v televíznom štúdiu. Na televíznych obrazovkách sme popritom mohli 

sledovať moderátora. Plocha za nim bola modrá a na malej obrazovke sme videli 

predpoveď. Tomuto systému  sa vraví kľúčovací systém. Ak sme mali modré 

oblečenie splynuli sme s pozadím. 

Zemetrasenie 
Postavili sme sa na dosku a spustilo sa zemetrasenie v rôznych 

intenzitách. Na obrazovke pred nami sme potom mohli sledovať, ako také 

zemetrasenie ovplyvňuje bežný stôl s vecami. Väčšina tých najničivejších 

vzniká pohybom litosferických dosiek, menej častou príčinou môže byť sopečná 

činnosť. Ohniskom každého zemetrasenia je hypocentrum, ktoré sa nachádza v 

rôznej hĺbke pod povrchom, a od ktorého sa zemetrasenie šíri do všetkých strán.  

Emka Nespešná a Kika Šefčíková 
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TVORILI SME... 
 

Letný koláč 

 

Opatrne som uložila poslednú čerešňu a spokojne som si obzrela naše 

majstrovské dielo. Koláč vyzeral úžasne. Už veľmi dlho som nejedla bublaninu 

a vlastne ani žiadny iný dobrý zákusok, keď už sme pri tom. Práve preto som sa 

veľmi potešila, keď mi ráno stará mama oznámila, že budeme piecť. 

V skutočnosti povedala, že bude piecť ona a ja som sa len neskôr ponúkla, že 

pomôžem, ale i tak som to brala ako riadnu spoluprácu. 

Zatiaľ čo stará mama vážila múku, ja som rozbíjala vajíčka a oddeľovala 

som bielka od žĺtkov. Kuchynský robot cesto vymiesil za nás, takže s tým sme 

veľa roboty nemali. So všeličím nám pomohla aj moja mama, zatiaľ čo starý 

otec oblizoval varešky so zvyšným cestom a potajomky vyjedal zavárané 

čerešne. 

Teraz, keď už však bola bublanina hotová, bolo ju ešte treba upiecť. 

Uložili sme plech do dobre vyhriatej rúry a nechali sme ho piecť. Celý čas mi 

mama pripomínala: „Nezabudni na koláč!“ Párkrát som ho aj skontrolovala, aby 

som sa uistila, že nezhorel, no okrem toho, že sa veľmi rýchlo piekol – možno až 

prirýchlo – som si nevšimla nič nezvyčajné. 

Bolo to až potom, čo sme si uvedomili, že z rúry sa šíril zvláštny zápach. 

Vôbec sme tomu nerozumeli. Veď náš koláč vyzeral tak chutne! No aj keď sme 

 

 Vida - zábavný vedecký park s rozlohou 6200 m² 

 175-exponátov  

 6 tematických celkov: človek, planéta, civilizácia, mikrosvet, detské 

science centrum a vonkajšia expozícia  

 Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, Česká republika 
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ho krájali, cítili sme, že je niečo v neporiadku. Zospodu bol celý čierny. 

Spálený.  

„No a máme po koláči!“ vzdychla si stará mama a pokrútila hlavou nad 

tou pohromou. Ja som tiež bola úprimne sklamaná, no ešte stále som netušila, 

kde sme urobili chybu. A potom som sa zadívala na rúru. Samozrejme, že sme 

ju nenastavili správne. Pri takejto teplote sme mohli byť radi, že sme ju 

nepodpálili. 

Vzdychla som si a spolu s mamou sme zachránili, čo sa dalo, zo 

zničeného koláča. 

Natália Gutierrez  

Moje ráno 
 

Vstávam o 6:30. Vždy ma príde zobudiť tatino. Nikdy sa mi nechce 

vstávať a trvá to strašne dlho. 

Zobúdza ma tak, že ma najprv šteklí, potom sa mi do postele napchá aj 

moja mladšia sestra a snaží sa nás zobudiť obidve. Nakoniec tatino vstane 

stiahne nám paplón a my nemáme na výber a musíme vstať. Ideme raňajkovať. 

Na raňajky mám väčšinou jogurt, ale občas jem aj cereálie s mliekom. Moja 

sestra Katka skoro vždy pri raňajkách pozerá rozprávky na mobile a jedenie jej 

trvá celkom dlho. Ja takmer vždy pozerám do prázdna, rozmýšľam a pritom jem. 

Keď doraňajkujem, idem si umyť zuby. S kefkou chodím po byte, lebo moja 

mama si v kúpeľni upravuje vlasy a na chodbe ma nebaví stáť. Keď si 

doumývam zuby idem sa obliecť. Vždy mám oblečené obyčajné tričko a rifle. 

Obliekame sa s mojou sestrou pri telke, kde máme zapnutý Nickelodeon, kde ide 

rozprávka o monster trakoch, ktoré chce pozerať moja sestra a potom pozeráme 

Alvina a chipmunkov. Alebo niekedy ja najprv zapnem Disney chanell, kde ide 

Mestečko záhad a potom prepnem späť na Nickelodeon. Keď sa oblečiem idem 

si zbaliť desiatu. Tašku si odnesiem na chodbu a idem naspäť do obývačky. Tam 

sa hrám na mobile. Okolo 7:15 odchádzajú rodičia spolu s Katkou do roboty 

a pritom odvezú moju sestru do školy. Ja potom ostávam do 7:30 sama doma 

a väčšinou som na mobile. 

O 7:30 odchádzam z domu a na chodbe na mňa čaká moja susedka 

a kamarátka Emka. Spolu ideme do školy a rozprávame sa o rôznych veciach. 

Michaela Sovová
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Návrat do budúcnosti 
 

Dobrý deň, pán milý hosť, 

zanechajte minulosť. 

V budúcnosti nás už víta, 

virtuálna realita. 

 

Lúky, polia a ihriská, 

školy, lesy a ohniská. 

Nájdete tu smetiská 

aj pekné letoviská. 

 

Chcem ísť s vami iba sem, 

tu je naša krásna Zem. 

Určite Vás tu zoberiem, 

po krajine prevediem. 

 

Lepší sme my každý rok,  

držíme si stále krok. 

Cudzinca vždy privítame, 

ukážeme, čo tu máme. 

 

Slovenská budúcnosť je pestrá, 

hovorí to aj naša inteligentná vesta. 

V kúte šteká hi-tech pes, 

poviem vám to ešte dnes. 

  

Slovensko je krása veľká, 

vraví o tom každá telka.  

Srdce sveta to sme my, 

do techniky zbláznení. 

 

Naša značka je SK, 

zemeguľa nám tlieska. 

Sme Slováci hrdí, 

každý nám to tvrdí. 

 

S technikou sa dá aj hrať, 

čítať, písať, spoznávať. 

Vymyslíme nové veci, 

nie sú to len sladké keci. 

 

Aj keď sme my hi-tech svet, 

vážime si každý kvet.  

Strážime si naše hory, 

tam kde nik nie je chorý. 

 

Rada vás tu zvítam zas, 

je to tu plné krás. 

Kto sem prišiel aspoň raz, 

videl krasoplný jas.  

Kika Šefčíková
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PÝTALI SME SA... 

 Pár dní pred Testovaním 5 sme sa vybrali medzi piatakov, aby sme 

im položili zopár otázok.  

 

Ako sa cítite na druhom stupni? 

Ela: Máme ťažšie učenie, ale sa viac naučíme. Je to ťažké. 

Nela: Nó, nemám sa najlepšie, pretože mám oveľa viac trojok ako na prvom 

stupni. 

Sára: Je to pre mňa niečo nové a iné. Celkom  ma to baví skúšať ten ťažší 

stupeň. 

 

Je niečo, čo sa vám nepáči? 

Michal: Že mám zlé známky. 

Sofia: Skoro vstávať, veľa úloh, vôbec to tu nie je pre mňa. 

Arthur: Mne sa nepáči, že sú tu prísni učitelia. 

Nela: Je tu ťažký dejepis, slovina a geografia. 

 

Čo sa vám páči? 

Tomáš: Niektoré nové predmety. 

Sofia: Mne sa tu nepáči, je to tu pre mňa povinnosť a nie zábava. 

Adam: Mne sa páči, že sú na nás učitelia dobrí. 

 

Čo sa zmenilo oproti prvému stupňu? 

Ela: Máme ťažšie predmety. 

Martin: Učíme sa tu oveľa viac. 

Alex: Máme viac učenia. 
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Aký je vás názor na Testovanie 5? 

Alex: Podľa mňa to nebude také ťažké, ako sa zdá. 

Sára: Mám menší stres, ale dá sa to zvládnuť. 

Sofia: Vôbec sa nebojím. 

 

GALÉRIA - práce žiakov 5. a 6. ročníka 
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KOMIKS NA ZÁVER 

 

 Laura Gerulová, Vanessa Ebringerová 


