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SLOVENSKO 

 

Naša vlasť má veľa krás, 

chce ju spoznať každý z nás. 

Vysoké Tatry naša pýcha, 

pri pohľade na ne vzdychám. 

Z potôčika čo z hôr steká, 

je tu zrazu veľká rieka. 

Orava, Hron, Dunaj, Váh, 

splavujeme na pltiach. 

Na kopcoch sa pasú ovce, 

na krku im zvonia zvonce. 

Neodolá mu veru nik, 

Čo je to ? Ten Skalický trdelník. 

Hlavné mesto s veľkým hradom, 

nad ním kopec s vinohradom. 

Neskutočne veľa krás, 

 má tá naša rodná vlasť. 

 

 Gabika Lacová, 8.A 

Tvorivé písanie žiakov 8.A 

Na hodinách literatúry sme sa na chvíľu stali spisovateľmi.  

Ponorili sme sa do myšlienok, ktoré boli charakteristické pre obdobie 

romantizmu. 

Našou témou sa stala tá najkrajšia – láska k vlasti, láska k národu, láska  

k osobe. 

ČO JE TO LÁSKA? 

 

Láska, láska, k vlasti či osobe? 

To otázka, keď sa nič nedeje. 

Každé srdce splašené láskou navždy znie, 

ale ktorou? 

  

Za oknom sa týčia hory, 

napínajú svoje svaly, 

nad nimi more so štipkou soli. 

  

Láska k osobe, známa je, 

keď odíde, každému sa po nej cnie. 

Láska tá srdcom hreje a dušou prikrýva, 

rany bolestivé ako tá páľava. 

Nerozplynie sa vo vode, 

iba ak volanie začuje, 

z okna sa smeje. 

  

Nad horami usmieva sa, 

láskou vrúcnou obíma, 

tie svoje lásky. 

  

Veď lásky treba veľa na tomto svete. 

  

Ema Panáčková, 8.A 
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LÁSKA NEZABÚDA 

 

Láska sa vpíja do pamäti 

sťa čiernočierny atrament do papiera, 

necháva stopy vžraté do srdca, 

vyliečiť sa ťažko dá. 

 

Srdce moje nezabúda, 

na teba výsostne týčiaceho sa. 

Každé ráno sledujem krvavý kúpeľ 

vychádzajúceho slnka, 

v nádeji, že pošťastí sa nám. 

 

Sme ako nekončiaci hustý les, 

ty les, ja neznámy strácajúci sa v tebe. 

Tvoja krása nie je opísateľná, 

preto o to nesnažím sa. 

 

Mocne ma podopieraš, 

pot si neutieraš. 

Nadnesený nad všetkým, 

tvoj prístup veľmi cením si. 

 

Povahovo vyzrelý, 

povrchovo anjel si. 

Oči sa zatmievajú, 

zakaždým ako do tých tvojich 

pozerajú. 

 

Nehraj teda môj milý žiadne hry, 

mozog by to aj tak neodhalil. 

Zmysly sú oslepené tvojim leskom, 

snáď sa táto láska neskončí dverí 

treskom. 

 

Duniová Nela, 8.A 

SVETLÁ LÁSKA 

 

Keď nie si pri mne 

cítim sa sama 

ako loď na rieke 

ktorá si tam pláva. 

 

Mohutné štíty vrchov 

sa na ňu pozerajú 

a hustou hmlou 

ju pomaly zahaľujú. 

 

Ty si svetlo Slnka 

ktoré ma zachráni 

od zlého objatia 

istej záhuby. 

 

Moja duša sa strácala 

na dne rieky 

až ju zachránil 

tvoj ku mne cit veľký. 

 

Simona Gábrišová 8.A. 
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Športové úspechy 

Majsterka Slovenska v behu  
  
Ďalší veľký úspech našej žiačky na Slovensku, aj na medzinárodnej 

úrovni. 

Lenka Tomečeková sa stala majsterkou Slovenska v behu na 60 metrov  

a prebojovala sa do finále tejto súťaže v medzinárodných pretekoch na 

Taiwane.  

  
 

Majstrovstvá Slovenska v karate 
starší  žiaci 

 
 

Richard Hrabačka 
žiak  6.B sa stal majstrom Slovenska 

v karate starší žiaci 10 – 11 rokov 

do 35 kg 

 

Gratulujeme ! 
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Tvorivý workshop a Petržalské súzvuky 

 Dňa 6.10. sme išli s pani učiteľkou Petíkovou a mojou 

spolužiačkou na Tvorivý workshop, ktorý bol na Turnianskej 

ulici v Petržalke. Prišli sme do priestorov knižnice, kde nás 

privítali milí pracovníci a ukázali nám regály s knihami. 

Potom sme si našli miesto pri stole, kde už sa k nám pridala aj 

ZŠ Turnianska a študent Spojenej školy pre mimoriadne nadané 

deti Skalická cesta. 

 V takejto zostave sme začali pracovať na zaujímavých 

príbehoch a hrali sme literárne hry. Na konci tohto tvorivého 

workshopu sme sa ešte na chvíľu zahrabali do kníh v miestnej 

knižnici. 

 Ďalší deň som s pani učiteľkou Gerbáčovou išla na 

vyhodnotenie súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, do 

ktorej sa okrem mňa zapojilo veľa detí z našej školy. Išli sme do 

CC Centra v Petržalke. Tam prišli všetci ocenení. Bola tam 

taktiež porota, v ktorej bol Dado Nagy a Erik Ondrejíček, treťou 

porotkyňou bola Marta Hlúšíková, ktorá však nemohla prísť. 

Okrem poroty tu bol aj zástupca starostu pán Michal Radosa, 

vedúce oddelení kultúry pani Alena Greksa aj školstva a športu 

pani Veronika Redechová. Počas vyhodnotenia sme s pani 

učiteľkou boli v napätí, na akom mieste sa umiestnim. Nakoniec 

som vyhrala krásne tretie miesto. 

 Hneď po vyhodnotení súťaže sme išli do knižnice na 

Prokofievovej ulici na Seminár pre víťazov. Tam sa každý 

mohol spýtať na svoje dielo porotcu. 

  

  

Ema Panáčková, 8.A 
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SNY V ZÁHRADE 

   

 Slnko už dávno zapadlo za horizont. Mesiac však osvetlil tmou 

zahalenú oblohu s vynárajúcimi sa hviezdami. Nohy som si vyložila do kresla, bradu 

si položila na kolená a chvíľu pozorovala hviezdy na nočnej oblohe. Začalo fúkať. 

Zavrela som unavené oči a rukami nasávala teplo z horúceho čaju. 

 Zmohla ma únava. Taká ako nikdy. Oči som mala stále zavreté, ale 

akoby mi viac a viac upadávali do sna. Zrazu bolo všetko čierne. Strácala som sa v 

tme. Strácala som sa v sebe. Strácal sa mi svet. Ten môj svet, môj milovaný svet. 

 Samotná tma ma preniesla do iného sveta. Do sveta kde aj stromy sú 

fialové či dokonca vtáky modré. V takom svete aj kvety majú desať metrov, konáre 

sú obsypané farebnými plodmi sladšími než najsladšia sladkosť na svete. Vstanem 

zo zelenej trávy, spravím zopár krokov dopredu  kde sa rozprestierajú kvety od 

výmyslu sveta. Vo vzduchu je cítiť škoricu. Svetielka lietajúce tmou mi ukazovali 

cestu kamsi do neznáma. Zafúkal vietor. Ani lístok sa nepohol no mňa unášal vietor 

ďalej neznámou krajinou. Cítila som sa ľahká ako pierko a slabá ako to najkrehkejšie 

stvorenie. Zanesie ma to až niekde k obrovskému jazeru. Voda je číra a čistá. Blyští 

sa viac ako diamant. Bojazlivo namočím do nej ruky. Je studená ako ľad! 

Povzdychnem si. 

 Opäť si sadnem na trávu opriem sa o hrubú zelenú stonku akého si 

kvetu a zamýšľam sa nad sebou. Zamýšľam sa nad svetom, v ktorom som. Zavriem 

oči, ale len na chvíľu. Prebodne ma strach. Tak silno až ma pichne v hrudi. Strach z 

neznámeho? Či nepoznaného? Poobzerám sa, naokolo ticho. Ticho. Krásne nočné 

ticho, ktoré je len v rozprávkach alebo v samotných snoch. Znenazdajky zahúka 

sova. Srdce mi vyskočí až kdesi do krku a myslím, že sa zadusím. Cítim ako 

prestávam dýchať.  Už ani nedýcham. Bojím sa o svoj holý život. 
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 Znova sa však pomaly upokojím. Srdce sa naspäť vráti na svoje 

obvyklé miesto a ja sa môžem nadýchnúť. Zhlboka a pomaly. 

 Zbadám vysoký strom. Je vyšší ako ja, oveľa. Pretože ja som ako 

malá myška. Malá myška, ktorá sa stratila. ,,Odtiaľ môže byť krásny výhľad.” 

príde mi na um. 

Vstanem. Prídem k nemu s nádejou ukrytou v hĺbke môjho ja. Pomaly a opatrne sa 

začnem naň šplhať. Nie som si istá, že to zvládnem. Nikdy som nebola dobrá v 

šplhaní. ,,Nepozeraj sa dole. Hlavne sa nepozeraj.” ukľudňovala som sa. Moje 

sebavedomie zrazu stúplo a ja som vedela, že to dokážem. Dokážem, to čo som 

vždy chcela. Bola som blízko. Tak blízko, až som sa čudovala, aké skryté ja človek 

môže mať. V korune obrovského stromu som našla silný, hrubý konár, na ktorý 

som si sadla. Stále som sa držala pri kmeni. Listy stromu mi zastierali výhľad na 

krajinu. Moja hlava bojovala proti mne. So strachom, ktorý vo mne panoval som 

sa presúvala ku koncu konára. Zase som si sadla. Odhrnula som listy.  Už mi nič 

neukrývalo ten zázračný pocit a jedinečný výhľad. Stromy, lesy, kvety, hory všetka 

príroda, nedotknutá ľudskou rukou. Kvety siahali do polovice vysokého stromu 

kde som sedela. Hory boli obrovské. Zahľadela som na ich zasnežené vrcholy. 

Niečo mi v tom okamihu zacláňalo výhľad. Nevedela som čo. V tme boli vidno len 

obrysy. Pomaly, ale iste sa to približovalo.  Chytila ma panika. Nevedela som, čo 

mám robiť. Vyliezť vyššie, som už nemohla. Konáre by ma neudržali. Zliezť by 

som nestihla a ani kričať by mi nepomohlo. 

 Tak som sa schúlila ku kmeňu a dúfala, že sa mi nič nestane. Bolo to 

už čoraz bližšie stromu. Otrasy zeme som cítila čoraz silnejšie.  Zatvorila som oči. 

Pre istotu.   

 Strom sa zatriasol. Nedalo mi to a otvorila som oči. So strachom a 

nulovým sebavedomým som sa opatrne odsunula od kmeňa. Videla som niečo 

obrovské.  Neviem, čo to je. Ani nechcem.  

  Strom sa opäť zatriasol. Teraz už o 

čosi silnejšie. Kolená sa mi podlomili a spadli 

dole. Zadržiavala som sa rukami.  Triasla som sa 

ako osika. Každú chvíľu som mala pocit, že ma 

ruky neudržia. Ruky ma boleli. Veľmi. Strom sa 

zatriasol. Opäť. Moje ruky to už nevydržali. 

Cítila som ako padám. Ako padám kdesi do 

neznáma. Podo mnou nebolo nič. Len tráva, tráva 

a tráva. Otvorila som oči. Zadýchane hľadím na 

mesiac. Poobzerám sa okolo seba. Žiadne 

obrovské stromy, kvety a vietor, ktorý ma môže 

odfúknuť na druhý koniec záhrady. Že by to bol 

len sen? A že by skutočnosť?  

Dopísala som poslednú vetu na papier. Šialené ako ma môže vyviesť z kontroly môj 

vlastný príbeh. 
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Halloweensky beh 
  

 Dňa 27.10.2016 sa už tradične konala na ZŠ Dudova 

akcia s názvom Halloweensky beh. Halloween je sviatok 

oslavovaný večer 31.októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti 

oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. 

Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, 

Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade v Austrálii a na Novom 

Zélande. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok. 

 V našom podaní obľúbená akcia pozostávala 

z niekoľkých častí. Žiaci mali na výber zúčastniť sa 

halloweenskeho behu alebo pochodu. Pochod detí prebiehal 

v uliciach Petržalky, kde v hrôzostrašných kostýmoch strašili 

ľudí. Samozrejme to bolo s úsmevom na tvári a dobrou 

náladou. 

 Žiaci vyčerpaní behom alebo pochodom sa následne 

občerstvili sladkými koláčikmi a teplým čajom. Dobroty im 

s láskou pripravili dievčatá zo žiackeho parlamentu. Prikladáme 

aj recept na rýchly koláč, ktorý žiakom tak chutil. 
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Čierny koláč 
  
Suroviny: 

3 poháre polohrubej múky 

3 poháre práškového cukru 

3 poháre kyslého mlieka (acidka) 

1 čajová lyžička sódy bikarbóny 

2 polievkové lyžice kakaa 

¾ pohára oleja 

50 g sušených hrozienok 

250 g jahodového džemu 

100 g kokosu 

 

Postup: 

 Do veľkej misy nasypeme 3 poháre práškového cukru a 3 poháre 

polohrubej múky. Nalejeme 3 poháre acidka a premiešame. 

Do misy pridáme 1 čajovú lyžičku sódy bikarbóny, 2 polievkové lyžice kakaa a ¾ 

pohára oleja. Poriadne rozmiešame mixérom. 

Na plech nasypeme trochu múky a celé vnútro plechu, aj na okraje. Na plech 

nalejeme ½ cesta a nasypeme hrozienka. Potom tam nalejeme zvyšok cesta a dáme 

do trúby.  

 Na 200 stupňov Celzia cca na 20 minút. Plech vyberieme a necháme 

vychladnúť. Vychladnutý koláč natrieme džemom a posypeme kokosom. 

Rozkrájame a môžeme podávať. 

 

Dominika Ondrušová, 8.A 
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Exkurzia Poľsko 
  

 V utorok 25. októbra sme išli na exkurziu do Poľska. Cestou autobusom 

sme prechádzali popri atraktívnych slovenských hradoch a zámkoch. Za Slovensko – 

Poľskou hranicou už cesta ubehla veľmi rýchlo a mali sme prvú veľkú zástavku – 

koncentračný tábor Oswiečim.  

 

          Tu sme sa započúvali do profesionálneho 

          výkladu poľskej sprievodkyne. Prehliadku 

          sme ukončili až po západe žiarivého 

          slnka, ktoré nám doprialo pekný jesenný 

          deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vstupná brána do Osvienčimu 

 

 

 

Chutnú večeru sme si už vychutnali v hoteli v Krakowe.   

  

 V stredu ihneď po raňajkách, ktoré nám doplnili energiu sme sa vydali 

na cestu do neďalekej soľnej bane – Wieliczka. Bol to úžasný zážitok, ktorý bol 

umocnený veľmi zaujímavým výkladom sprievodkyne. Dozvedeli sme sa veľa 

nových a zaujímavých informácií o soli, ale aj o práci v bani. 

,,Nuž soľ je nad zlato!” 
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 Po prehliadke jednej z najstarších  baní na svete sme sa opäť vrátili do 

Krakowa a prezreli sme si jeho historickú časť. Blízke nákupné centrum nás lákalo 

vôňou chutných praclíkov a tak sme neodolali. 

  

 

 

 

        Socha draka pred hradom 

        Wavel v Krakove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Domov sme sa vrátili plný krásnych zážitkov a zaujímavých spomienok z Poľska. 

  

Ema Panáčková, 8.A 
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Technická olympiáda 

Vo štvrtok 1.12.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola 

technickej olympiády. Chlapci súťažili v 2 kategóriách,. 

 V kategórii A  nás zastupovali žiaci, Timotej Fojtík z 9.A 

triedy a Róbert Tóth z 8.A triedy, ktorí súťažili ako dvojica.  

 V kategórii B reprezentoval  našu školu Jakub Vengrín zo 7.A 

triedy. Chlapci získali v oboch kategóriách fantastické 1. miesta. Želáme 

im takýto úspech aj v krajskom kole, do ktorého postúpili.  
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Čo je to šikana? 

Daná téma je v dnešnej dobe žiaľ veľmi aktuálna. Žiaci 9.A triedy sa 

zúčastnili  prednášky o  šikane na školách. Neskôr na hodinách slovenského 

jazyka dostali za  úlohu napísať svoj názor na  šikanovanie. Toto je výber ich 

výsledných prác. 

ŠIKANA 
 

 Koreň šikany spočíva tom, že človek, ktorý šikanuje, má zlý základ vo 

výchove, nemá dostatok lásky zo strany rodičov alebo súrodencov, nie je spokojný 

sám so sebou a svoje pocity samoty, strachu, smútku a nemilovanosti si vybíja na 

ostatných. Môžu za to aj predsudky, ktoré si šikanér namýšľa o svojich spolužiakoch 

a spolužiačkach. Vlastne svoje emócie zakrýva maskou drsniaka a robí zle druhým. 

 Šikana sa deje napríklad vtedy, keď do triedy príde nový žiak alebo 

žiačka a má nejaké nedostatky. Môže to byť mentálnou poruchou, nesympatickým 

vzhľadom, správaním a nevlastnením moderného zariadenia. Alebo niekto z 

triedneho kolektívu chce byť zaujímavý a začne sa tomu spolužiakovi alebo 

spolužiačke vysmievať, zosmiešňovať ich, pokrikovať po nich vulgárnosti a robiť im 

zle. 

 Hovorí sa, že by si to nemali všímať. Spolužiaka by to malo prestať 

časom baviť. Ale pokiaľ začne šikanovaný odpovedať a „vracať to späť“, tak to bude 

ešte horšie, lebo dotyčného to väčšinou začne baviť a začne ich šikanovať ešte viac. 

„Však keď im to zabezpečí popularitu, tak prečo nie...“ 

 Ale úplne najhoršie je, keď o tom nikomu doma alebo v škole 

nepovedia. Nechajú si to len pre seba. Vtedy sa to môže nahromadiť a vyvrcholiť až 

tak, že šikanovaný bude chcieť zabudnúť na svoje problémy, bude mať 

sebadeštruktívne myšlienky , začne s drogami a pri najhoršom aj spácha 

samovraždu. To sa však predsa nestáva každý deň. Keby aspoň niečo povedali 

rodičom alebo nejakému učiteľovi zo školy, tak by sa to väčšinou dalo normálne 

vyriešiť. 

 Šikana sa môže diať aj vtedy, keď je niekto „múdrejší než ostatní“ . 

Zvyšok triedneho kolektívu môže žiarliť a to sa prejaví napríklad šikanou. Pritom za 

to ten žiak alebo žiačka ani nemôžu. Len sa snažia nadpriemerne učiť, mať super 

známky, byť milý na učiteľov a dostať sa na výbornú školu, ktorú si samy vyberú. 

Šikanovať sa môžu aj dve rozhádané najlepšie kamarátky. Jedna vie tajomstvá tej 

druhej a opačne. Navzájom sa môžu vydierať, že povedia nejakú tajnú vec tej druhej, 

napíšu niečo zlé na seba alebo zavesia nevhodné fotografie na sociálnu sieť. Vie to 

vyvrcholiť až na fyzické útoky. Takéto niečo nemá dobré následky. Z najlepších 

kamarátok na život a na smrť sa môžu stať najlepšie nepriateľky. A pokiaľ sa 

nezmieria, dokážu byť rozhádané aj na dlhý čas... 

 

12 



 Šikana je podľa mňa veľmi zlá a podlá. Preto ani ja nešikanujem 

ostatných. Môj názor na šikanu je asi takýto: pokiaľ nechcete byť šikanovaní, snažte 

sa s triedou byť dobrý kolektív a ani vy nešikanujte ostatných spolužiakov, 

spolužiačky a mladších od vás. 

 Niektoré filmy, piesne, videá, muzikály, divadelné hry sú zamerané práve 

na túto tému šikana. Vysvetľujú o nej veľa vecí ako sa správať keď sme šikanovaní 

alebo šikanujeme a rozprávajú prospešné a prakticky využiteľné veci do osobného 

života. 

Barbora Hašáková, 9.A 

 

ŠIKANA  A  KYBERŠIKANA 
 

 Šikana sa nám delí na tri druhy , a to fyzická, psychická a kyberšikana. 

Ani jedna z týchto nie je dobrá. Určite nie pre poškodeného. 

 Fyzickú šikanu beriem skôr ako vybitie si zlosti alebo nejakých 

psychických, rodinných problémoch na slabšom, mladšom, ktorý sa nedokáže brániť. 

Ja týchto ľudí, ktorí ubližujú nevinným nechápem, ale aj chápem zároveň. Chápem 

ich z toho uhla pohľadu, že z problémov doma si potrebujú vybiť zlosť, ale nechápem 

prečo si ju vybíjajú na nevinných ľuďoch, ktorí sú možno v niečom iní. Môže si ju 

vybiť napríklad na boxovacom mechu. Ale sú tu aj takí agresori, ktorí problémy doma 

nemajú, majú všetko čo chcú a tvária sa ako páni sveta. Smejú sa tým, ktorí nemajú to 

čo oni. Tým ktorí nemajú na nové oblečenie a musia nakupovať v second handoch. 

Týmto som prešiel k psychickej šikane. Sem by som zaradil napríklad také 

vydieranie, toho typu, že „Ak mi nekúpiš lízatko(alebo po novom cigaretu) sa s tebou 

nebudeme kamarátiť“. Alebo ho odcudzujú za to že nie je taký a taký podľa ich 

predlohy, ktorá vlastne neexistuje. Myslím si že psychika podmieňuje tú fyziku, čím 

myslím, že keby neexistoval nejaký „psychický odrazový mostík“ ,tak by 

neexistovala ani „fyzická žinienka“. 

 Kyberšikana je podľa mňa najväčšia hlúposť, ktorú vytvoril internet a 

mobilné telefóny. Takže sme ju v podstate vytvorili sami, ako ľudstvo samotné. 

Využívajú ju ľudia, ktorí sa boja ľuďom povedať svoj názor do očí a myslia si akí sú 

strašne vtipní. Vlastne oni dostali šancu nadávať a vyhrážať sa ľuďom mobilne, 

prípadne z pohodlia svojho domova. Cítia sa neohrozene. Šikanovaní si to podľa mňa 

príliš berú k srdcu. Ja viem ,že to nie je jednoduché ale musia sa od toho odosobniť. 

Viem aj to, že sa mi to píše ľahko, keďže som šikanovaný nikdy nebol. Takže neviem 

posúdiť pocity. 

 Odkázal by som všetkým šikanovaným, že nech sa nenechajú urážať a 

nech sa tomu postavia. Pretože v každom z nás sa niečo skrýva a oni to len nevedia 

nájsť. 

Christián Agh, 9.A 
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ŠIKANOVANIE 
 

 Šikanovanie je psychické alebo fyzické ubližovanie slabšiemu 

jedincovi. Šikanovanie nechá na obeti jazvu strašných spomienok po celý život. 

Tieto zlé skutky páchané na žiakoch trápi už dlhodobo veľa škôl. Prečo sa tento 

fenomén vôbec vyskytuje, keď väčšina tých, čo spolužiakov šikanovali to o pár 

rokov oľutujú? Čo ich k tomu vedie? 

 Šikanovanie nie je páchané len na slabších žiakoch. Môže sa 

vyskytnúť aj u nových žiakov, ktorým sa nepodarilo zapadnúť do kolektívu. 

Môžeme ju teda rozdeliť na dva typy. Na fyzickú a psychickú šikanu. Fyzická sa 

zakladá väčšinou na vynucovaní si svojho s pohrozením, že ak to nesplní tak mu 

niečo spravia, väčšinou že ho zbijú. Ide o rôzne požiadavky. Od jedla, cez peniaze, 

dokonca možno aj internetové účty. Vynucovanie si jedla ale pre tých čo šikanujú 

má len zmysel uťahovania a ponižovania obete, inak im je zbytočné. Po čase to 

však môže prejsť do stavu, kedy príde bitka aj bez vynucovania. 

 Ďalšou formou šikany je psychické šikanovanie. Patrí sem mnoho 

faktorov. Výhražné správy, vulgarizmy, uťahovanie a ponižovanie prostredníctvom 

internetu, poškvrňovanie ľudskej dôstojnosti. Zaujímavým faktom je, že väčšina 

opýtaných obetí šikanovania odpovie, že správy dehonestujúce osobu boleli viac, 

ako fyzické ubližovanie. 

 Šikanátori si možno ani neuvedomujú kam to môže dospieť. Nie vždy 

to skončí odchodom zo školy a zabudnutím na minulosť. Niektoré deti to psychicky 

nezvládajú a páchajú samovraždy. Potom sa už možno uvedomia, ale ich vyčíňanie 

stálo jeden mladý ľudský život. 

 Pod psychickú šikanu môžeme zaradiť aj kyberšikanovanie. Obeti 

posielajú Výhražné správy a pod statusy píšu dehonestujúce nepravdy. 

Jednoducho povedané, niektorý sa dopúšťajú strašných skutkov, väčšinou 

bezdôvodne, bez zamyslenia sa nad vecou, bez zábran, bez akéhokoľvek súcitu a 

pochopenia. 

 

Jozef Červenka, 9.A 
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ŠIKANA  

 

 Citujem: „U šikany je hlavný cieľ, aby ju ten, koho šikanujú, naplno 

zaregistroval. Šikana, ktorú si obeť nevšimne, to je proste nemožné.“ – Haruki 

Murakami 

Je dôležité mať svoju psychiku pod kontrolou? Mať svoju hrdosť? Rozprávať sa 

s niekým o svojich problémoch? 

 Mnohé deti na školách sú šikanované. Z akého dôvodu sú 

šikanované? Je smutné, aby boli deti v roku dvetisíc šestnásť šikanované, 

pretože sú iné, či už z dôvodu finančných, alebo toho, ako zapadajú do 

kolektívu, prípadne, na akej intelektuálnej úrovni sú. 

 Tieto šikanované deti, majú problém. Problém, s ktorým sa neľahko 

vyrovnávajú a ťažko sa dá tento problém ovplyvniť. Väčšinou v každom dieťati, 

ba aj staršej osobe, sú zanechané jazvy. Jazvy, ktoré vám ničia myseľ. V takomto 

prípade, by sme mali držať bok po boku, pomáhať tejto šikanovanej osobe. Vari 

nie? 

 Chúďa dieťa, je v zmätku, v strachu i nenávisti voči ostatným. 

Ležiac na posteli oblapený slzami. Slzami smútku nie šťastia. No už treba vypiť 

kalich horkosti až do dna. 

 Zvyčajne, tieto šikanované deti nie sú šikanované preto, že za to 

môžu. Šikanátorovi jednoducho straší vo veži. Ale teraz vážne. Prečo tieto deti 

vyvolávajú zlo voči ostatným? Pravdepodobne majú tieto deti akýsi problém 

sami zo sebou. Voľakto by povedal „Lenže nač by tento podivín tvoril zlo, keď 

všetko čo potrebuje má?“ To už je jeho starosť. 

 Každý už šikanu zažil. Či už bol svedkom alebo priamym 

účastníkom. V každom prípade by sme mali bojovať za nevinu druhých alebo 

seba. Nebáť sa, pomôcť, samozrejme nedostať sa do potýčky. Neskôr sa nám to 

v dobrom vráti. 

Je vôbec potrebné poučovať druhých o tom, ako sa majú zachovať? Veru treba. 

Pretože byť šikanovaný je ťažká ťarcha na srdci. A každý nevie ako sa má 

zachovať. Možno sa pýtate, aké to je byť šikanovaný, keďže nie každý z nás bol. 

Každý šikanu berie inak. Ja ju napríklad beriem ako boj. Iný zase ako bolesť. Je 

to diskutabilné. 

 Nuž, ako teda s týmto bojovať? V každom prípade treba pomôcť 

obom stranám šikany. Aj šikanátorovi aj šikanovanému. Ale bohužiaľ, nikdy 

šikanu neobmedzíme, ani nezamedzíme jej rast na školách. Treba iba dúfať a 

snažiť sa. 

 

Miroslav Mlynka, 9.A 
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Projekty žiakov 
  

 Na hodinách občianskej náuky preberáme každý rok veľmi zaujímavé 

témy, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú. 

  

Jednou z mnohých pálčivých tém v 7. A triede bol ,,Rasizmus“. 

  

 Hovoriť o rasizme nie je vôbec jednoduché. Z prostého dôvodu, je to 

naozaj téma, ktorá je všade takmer tabu. Všetci vedia, že rasizmus je čosi zlé, no 

rozprávať sa o ňom už nik nechce. Ani ten, kto je proti rasizmu, ale ani ten, kto ho 

vyznáva. 

 My sme si však s vami chceli čo to povedať o tejto téme. Nielen 

preto, že napriek svojej tajomnosti je módna, ale aj preto, že sa latentne (skryto) 

stále drží v ľudskej spoločnosti. A preto naozaj treba mať vnútornú silu dotknúť sa 

tohto na zem spadnutého drôtu. Aby sme my sami vedeli, či sa naozaj cítime na 

túto debatu. 

  

 Okrem našich názorov v debate prehovorili aj naše projekty. Tu je ich 

malá ukážka! 

 

Sára Guspanová, 7.A 
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 Žiaci 9. A triedy sme  mali za úlohu vytvoriť informačný leták 

(tzv.bedeker) o nejakom mieste. Aj keď sme rodáci z Bratislavy, mnohí z nás si 

vybrali aj iné krásne miesta Slovenska. Týmto projektom sme chceli podporiť 

cestovný ruch na Slovensku, pretože je veľkou súčasťou našej ekonomiky. Verím, 

že vás inšpirujú na ich návštevu a prehliadku. 

 Nahliadnite aspoň na niektoré naše informačné letáky! 

 

Christian Ágh, 9. A 

18 



Vianoce v našom podaní 
  

 Vianoce sú sviatkami na ktoré sa vždy všetci veľmi tešíme. Je to hlavne 

čas pokoja, harmónie a lásky. Sú to sviatky rodiny. Presne o takúto rodinnú atmosféru 

sa snažili aj naši žiaci školského parlamentu nasledovnými aktivitami. Veď aj v škole 

sme jedna veľká  rodina! 

 16.12.2016 šikovné dievčatá predviedli svoju zručnosť pri pečení 

tradičných slovenských medovníkov. Okrem dobrej predvianočnej nálady, ktorú 

podčiarkli aj v pozadí hrajúce koledy nás sprevádzala aj vôňa sladkých medovníkov. 

Čarovná vôňa sa šírila po celej škole. 

 Následne sa pripravené dobroty predávali na škole žiakom. Mali veľký 

úspech, pretože sa ani každému sladká odmena neušla. 

 Poslednou aktivitou žiackeho parlamentu pred prázdninami bola 

,,Vianočná pošta“. Žiaci mohli vyjadriť svoje sympatie, priateľstvo, alebo len zaželať 

pokojné sviatky svojmu spolužiakovi, kamarátovi, učiteľovi aj školníkovi. Ručne 

vyrobená pohľadnica sa ušla skoro každému. 

 Dané aktivity mali naozaj veľký úspech u všetkých žiakov, a preto sa už 

teraz tešíme na ich opakovanie! 

               Nela Duniová, 8.A 

 

19 



20 



Reklama očami žiakov 
Dané reklamy sú vymyslené žiakmi . Nepropagujú žiadny konkrétny 

výrobok.  Nacvičili sme si týmto zaujímavým spôsobom informačný 

slohový postup. Do ktorého zaraďujeme aj reklamu. 

Christian Ágh, 9.A 

Milí fanúšikovia voňaviek z firmy Étourdir!! 

Máme tu pre vás novinku!!!!!!! 
 

Limitovaná edícia novej voňavky Cat´s secret! 

 

Do tejto voňavky sme zakomponovali rôzne ingrediencie a vytvorili tak dokonale 

zladenú nádhernú vôňu, ktorá sa akurát hodí do zimy. Predpokladáme, že sa za pár 

dní aj na Slovensku stane trendom. Tu vo Francúzsku ani nie je človek, ktorý by 

túto voňavku nevlastnil. Preto neváhajte a iba z touto voňavkou sa budete cítiť 

dokonale zladení do Vianočnej nálady tejto zimy. Chcete byť aj vy vlastníkom? 

Teraz máte jedinečnú možnosť kúpiť ju za skvelú cenu!  Tak neváhajte! Príjemné 

prežitie Vianoc s voňavkou Cat´s secret Vám želá firma Étourdir! 

 

 

Barbora Hašáková, 9.A 

 
21 



Zábavné stránky 

Hádanky 

Nemá štetec, ani farby, predsa lístie žltým farbí.                                 

                                                                                                                (JESEŇ) 

 

Visia, visia na stene, čísla čierne, červené, od jednej až do tridsiatky, povedia vám, 

či sú sviatky, či je zima a či jar. Čo je to? Nuž …  

                                                                                                        (KALENDÁR) 

  

Oblohe pre radosť postavil maliar most, minul naň farieb dosť.  

                                                                                                                (DÚHA) 

 

Letia, letia hviezdy biele, z mnohých čipiek tkané celé. Plno je ich na stráni. 

Chytíš– voda na dlani.  

                                                                                          (SNEHOVÉ VLOČKY) 

 

Vlasy nemá, hrebeň nosí, 

ostrôžky má, chodí bosý, 

ostrôžky má, neštrngá si, 

miesto toho zaspieva si. 

Čo je to? 

                                                                                                     (KOHÚT ) 

 

Bielym kvitne, 

zeleným odvisne, 

červeným odpadne. 

Čo je to? 

                                                                                                    (JABLKO) 

 

Patrí ti to, ale tvoji priatelia to používajú viac ako ty. Čo je to? 

                                                                                                   (TVOJE MENO) 
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Popoluška nájde oriešky  

otvorí prvý....nič, 

otvorí druhý...nič. 

Keď otvorí tretí, vylezie z neho červík a povie : "trapas čo !?„ 

 

 

Po daždi vylezie dážďovka, poobzerá sa a vidí, že oproti nej vylieza druhá.  

"Ó, ako sa máte, milostivá? A kde máte starého?" "Ale, vytiahli ho na ryby!„ 

 

 

Synček bol v septembri prvýkrát v škole. Vráti sa domov a otec sa ho pýta:  

- "Tak ako bolo v škole?"  

- "Riadne nás oklamali!  

Ani DVD, ani video, ani televízor, dvadsať ľudí tam sedí, dokonca aj tie stoly a 

stoličky boli drevené!  

Tomu hovoria prvá trieda?„ 

 

 

Klopanie na nebeskú bránu.  

Svätý Peter zakričí: 

- Čo je?  

- Nehovorí sa, čo je, ale kto je!  

- Bože, zase učiteľka! 

 

 

 Janko, a z čoho si dostal tú päťku? - pýta sa otec. - To kvôli Hviezdoslavovi.  

 Tak sa s ním prestaneš kamarátiť! 

 

 

Ferko sa pýta pani učiteľky: - Pani učiteľka dám vám hádanku: je to veľké, 

chlpaté, ma to 8 nôh a 6 očí čo je to?  

Neviem Ferko, tak čo to je.  

To neviem ani ja, ale sedí vám to na hlave. 

 

Vtipy 
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Antistresová maľovánka 
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