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dudovacik@gmail.com 
 
 

 

Čauko! 
 

Opäť je tu Váš obľúbený časopis Dudováčik a s ním veľa 
zaujímavostí. 

 

Tešiť sa môžete napríklad na rozprávku o vzniku našej školy, 
ktorá má už 35 rokov, ale aj na rozhovory, články a iné veci. 

 

Tak dočítania, priatelia! 
 

Vaša Sára H. 
 

 

9. Karneval, Škola za rohom 

10. Hviezdoslavov Kubín, Slávik 

Slovenska 

11. Noc v škole, Naša záhradka 

2. Redakčná rada, Príhovor, Obsah 12. O nás 

3. Oslavujeme 13. Vlastná tvorba – Mini príbehy, 

4. Oslavujeme  Rubrika o zvieratách 

5. Oslavujeme 14. Opis predmetu – Skriňa, Pero,... 

6. Rozhovor – Aj my sme chodili do školy 15. Čo sme sa naučili 

7. Zo života školy – Tvoja správna voľba, 16. Vybrané slová inak – Príbehy 

 Deň otvorených dverí 17. Mandaly z 3. B 

8. Zápis 18. Zábava – Pohraj sa s bludiskami 
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 Naša škola Dudova, to je pekná budova. 
 Učia nás tam všetci, čo sú dobré veci. 
 Má 35. výročie, všetci ho oslávme spoločne. 
 Časopis Dudováčik máme, aj Vám ho ponúkame. 
 Toto je, prosím pekne, naša škola. 
 Aha, už ma volá! 

 Nelka Duniová, 3. A 

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 

Naša škola milá, 
lepších žiakov by si zaslúžila. 
Ktorí by sa lepšie učili 
a dobré známky z nej nosili. 
Každý školák, školáčka, 
má Ťa rád, Ty naša milá školička. 
Ďakujem Ti, škola milá, 
že som sa v Tebe tak veľa naučila.  Obrázok: Nelka Duniová, 3. A 

Emka Panáčková, 3. A 

 

 
 

Mamina mi povedala, že chodila do školy sem, na Dudovu. Vtedy nebolo 9 ročníkov, 
ale iba 8. Keď sem chodila, tak na 1. stupni bol jeden triedny učiteľ a na 2. stupni druhý. 
Podľa mojej mamy boli učitelia lepší, lebo ich viac naučili. Moja mama má dvoch bratov 
a aj tí chodili sem. Na túto školu chodilo veľa ľudí z našej rodiny. 

Sabina Lazarčíková, 3. B 

Mamina mi rozprávala, že moja krstná mama chodila na našu školu, a že základná 
škola bola aj škola vedľa. V triede ich bolo okolo 40. Vtedy sa chodilo aj na plávanie do 
našej školy. Bolo 8 ročníkov a v nich boli triedy A, B, C, D, E, F, G. 

Lara Tublerová, 3. B 
 

 
 

Keď dedko začal chodiť do školy, pani učiteľku oslovovali súdružka učiteľka. 
V štvrtom ročníku mali povinný ruský jazyk. V deviatej triede opakovali učivo 8. ročníka. 

Keď tatino chodil do školy, každý rok sa chodilo do školy v prírode. Kto chcel, mohol 
sa v zime prihlásiť na lyžiarsky výcvik. Učili sa ruský jazyk. Keď začal chodiť do 7. ročníka, 
tak si mohli vybrať angličtinu, alebo nemčinu. V škole mali aj pestovateľské práce, kde sa 
učili, ako sa starať o záhradu a kvetiny. Do základnej školy chodil iba 8 rokov. 

Victoria Beňová, 3. B 
 

Moja mamina mi rozprávala, že keď chodila do školy, neboli tenisové kurty 
a pestovali sa tam jahody, kvety atď. Učili sa na dve zmeny – 1. doobeda, 2. poobede, 
lebo bolo veľa tried. Moja mamina chodila do základnej školy iba 8 rokov. 

Mali vyklápacie lavice. Mamina mala od 4. triedy do 8. triedy za triedneho učiteľa 
pani učiteľku Krajčovičovú. 

Radovan Bánoczký, 3. B 
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1. Aká bola škola Tvojho detstva oproti tej 
našej? 

 Ja myslím, že bola taká istá ako teraz, len na 
nás boli prísnejší. 

 

2. Aké si mala triedne pani učiteľky? 
 V 1. ročníku som mala pani učiteľku Koptovú, 

v 4. ročníku pani učiteľku Vargovú a v 5. až 
8. ročníku bol náš triedny učiteľ Milan Kropok 
– jedno oko mal modré a druhé zelené. 

 

3. Mali ste aj informatickú výchovu? 
 Prvýkrát som sa s informatikou stretla až na 

konci strednej školy. 

 

4. Aké jazyky ste sa učili?  
 Ruštinu najviac a anglický jazyk sme mali ako 

krúžok. 
 

5.  Ktorý predmet si nemala rada? 
 Neznášala som dejepis. 
 

6. Ako sa volal pán riaditeľ? 
 Volal sa Peter Fek a nemal ľavú ruku. 
 

7. Chodila si rada do školy? 
 Áno, vždy som chcela ísť do školy. 
 

Ďakujem za rozhovor 
 

Rozhovor pripravil Filip Fecko, 3. B 

 

 
 
 
 
 
 
 
Veľa rokov stojí tu 
naša milá škola. 
Ráno zvonček zazvoní, 
ozýva sa – holá! 
 

Poďte sa k nám, decká, učiť, 
nebudeme vás tu mučiť, 
veď učiť sa je zábava, 
všetky decká sa tu bavia. 
 

Cez prestávky rozprávať sa, 
nikdy, nikdy nehádať sa! 
Nový peračník si kúpiť, 
perá, gumy v ňom budú žiť.

Idú deti do triedy, 
učiť sa a rásť, 
učitelia oddaní, 
učiť idú zas. 
 

Učitelia našej školy 
už tu dlhšie učia, 
„umučili“ veľa žiakov 
a stále ich „mučia“. 
 

Je to práca zložitá, 
lebo – vieme všetci, 
že z niektorých detí 
nestanú sa vedci. 
 

Dudova má krásny vek, 
oslavuje tridsaťpäť, 
drží sa, je v dobrej forme. 
Aj kilá sú ešte v norme! 
 

Obrázok: 

Vychovala detičky, 
z ktorých sú dnes mamičky. 
Mamičky sa radujú, 
že detičky študujú. 
 

Našej škole prajeme 
ešte veľa rokov, 
aby jej dvermi prešlo 
veľa detských krokov. 
 

Radosť, pohodu a smiech 
prajeme si všetci. 
Nech naša škola, školička 
je petržalská jednička. 
 

Martina Moučková 
Christián Ágh 
Jakub Lenárt a mamina 
Michaela Cachovanová 
 

Simonka Gábrišová, 3. A 
 
 

 
 

Dráčika Dudováčika poznáte všetci, ale toto bude príbeh, ktorý sa stal ešte pred jeho 
narodením. 

Jedného dňa sa dračica a drak vydali do budovy zvanej Súdnica. Kedysi dávno sa tam 
konali veľké slávnosti a bankety, ktoré tam organizovali baróni, dnes sa tam nachádza iba 
pár miestností a veľký dvor. Nikto ich neobýva až na jedného ducha Ameta, s ktorým sa už 
naši draci spriatelili. Dnes im ide urobiť obed, mimochodom, varí úžasnú sviečkovú. Má do 
nej tajné prísady, vždy pridá kvapku citrónu, trochu malín a niekedy aj dračie vajíčka. 

Raz povedala dračica drakovi, že budú mať dračiatko. Presne o tri dni a tri noci bol na svete Dudováčik. 
Narodil sa v Súdnici, akurát keď jeho mama jedla Ametovu sviečkovú. Dudováčikovi sa u Ameta v Súdnici 
páčilo viac ako doma a tak tam ostali. Dudováčik sa, na rozdiel od iných dračiatok, rád učil, vedel čítať, počítať 
a už niečo sem-tam aj napísal. Súdnic bolo na svete veľa a skoro vždy mali meno. Táto Súdnica meno nemala 
a tak raz drak dostal nápad, že Súdnicu pomenujú po Dudováčikovi. 

Súdnica sa veľmi podobala na školu. V jeden zamračený a upršaný deň prišli do mesta, ktoré bolo 
nevzdelané, traja učitelia. V meste nebola škola, ale draci ponúkli svoje obydlie – Súdnicu – na vyučovanie. 
V tých časoch sa za školu platilo, a nie málo, a tak sa Súdnica zdokonaľovala a stále viac a viac sa podobala 
na školu. O pár rokov sa Súdnica premenovala na Základnú školu, Dudova 2.  

Dnes túto školu navštevujeme my, žiaci Dudovej 2, bez toho, aby sme vedeli, že tu bola niekedy Súdnica 
a obydlie draka Dudováčika. 

Sára Hlavačková, 4. A 
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1. Naša škola tento rok oslávi 35. výročie od jej vzniku. Prekvapil vás jej vek? 
Nela: 3. A: Áno. Myslela som, že má 40. 
Rado, 3. B: Áno, lebo moja mama je staršia. 
Miša, 4. A: Strašne! Čakala som, že je staršia 

ako môj otec. 
Romana, 4. B: Áno, riadne. 

P. Vyskočová: Tak trochu áno. 
P. Lampertová: Nie. 
P. Matejovová: Nie, pretože na tejto škole 

pôsobím už 28. rok. 
P. Lenčéšová: Aj áno. 

 
2. Ako dlho ste už na škole? Menili sa vaše pocity k nej? 
Nela: 3. A: Tri roky – nie nemenili. Stále si 

myslím, že sa veľa naučíme. 
Rado, 3. B: Jeden rok. Tešil som sa sem a stále 

sa tu cítim dobre. 
Miša, 4. A: Štyri roky. Celkom áno – mám nové 

kamarátky, ale aj nové problémy. 
Romana, 4. B: Štyri roky. Nemenili sa. Stále si 

myslím, že je to dobrá škola. 

P. Vyskočová: Štrnásty rok. Mám ju stále radšej. 
P. Lampertová: Môj vzťah ku škole bol vždy 

veľmi pozitívny a na tejto škole 
pôsobím trinásť rokov. 

P. Matejovová: Dvadsaťosem rokov, boli vždy 
pozitívne a stále sú. 

P. Lenčéšová: Osemnásť rokov. Ku škole nie. 

 
3. O niekoľko týždňov sa začnú prípravy na slávnostnú akadémiu. Zúčastníte sa jej? 
Nela: 3. A: Áno, zúčastním – spolu so 

spolužiač-kami budeme tancovať hip 
hop. 

Rado, 3. B: Áno. S celou triedou nacvičujeme 
muzikál. 

Miša, 4. A: Neviem, či sa zúčastním. Neviem, či 
by som chcela .  

Romana, 4. B: Áno. Budem spievať a teším sa 
na to. 

P. Vyskočová: Ako účinkujúca nie . Ale 
pripravujem číslo s 2. A. 

P. Lampertová: S láskou sa akadémie nielen 
zúčastním, ale budem za ňu aj 
zodpovedná. 

P. Matejovová: Áno, prispejeme z ŠKD 
nácvikom troch básní. 

P. Lenčéšová: Samozrejme. 

 
4. Je pre vás naša škola výnimočná? 
Nela: 3. A: Áno, myslím si, že je výborná na 

rozdiel od ostatných škôl. 
Rado, 3. B: Možno – neviem to takto z hlavy 

povedať. 
Miša, 4. A: Áno, lebo sem chodím JA! 
Romana, 4. B: Pre mňa je naša škola 

výnimočná, myslím si, že tu 
robíme dobré veci. 

P. Vyskočová: No samozrejme, pretože sú tu 
veľmi dobrí ľudia a je veľmi pekná 
na sídliskovú školu. 

P. Lampertová: Na našej škole je výnimočný tím 
učiteľov, tím žiakov a výnimočné 
sú i aktivity, ktoré na škole 
máme. 

P. Matejovová: Každá škola je výnimočná, teda 
aj naša. 

P. Lenčéšová: Je a všetkým.
 

5. Je naša škola mladá alebo stará? 
Nela: 3. A: Mladá. 
Rado, 3. B: Mladá. Myslel som si, že je staršia. 
Miša, 4. A: Mladá – je mladšia ako môj otec. 
Romana, 4. B: Mladá.  
 
Obrázok: 
Kristína Bubenková, 3. A 

P. Vyskočová: Je mladá. Ale už sa teším na jej 
50. výročie . 

P. Lampertová: Myslím si, že je v strednom 
veku. Ten je najproduktívnejší. 
Sú tu skúsenosti, energia i chuť 
do práce. 

P. Matejovová: Je pomerne stará. 
P. Lenčéšová: Je taká akurát. 

 
6. Čo by ste škole zaželali? 
Nela: 3. A: Aby mala naďalej múdrych, dobrých 

a slušných žiakov. 
Rado, 3. B: Happy Birthday . 
Miša, 4. A: Aby sem mohli chodiť moje deti. 
Romana, 4. B: Nech ešte 100 rokov vydrží. 
 
 
 
 

P. Vyskočová: Aby mala stále veľa žiakov, ktorí 
si budú učiteľov vážiť, aby si oni 
mohli vážiť ich. 

P. Lampertová: Škole prajem veľa vedomostí 
chtivých žiakov a nadšených 
učiteľov. 

P. Matejovová: Aby sa jej darilo aj v ďalších 
rokoch. 

P. Lenčéšová: Ešte aspoň tridsaťpäť rokov.
 

Ďakujem za rozhovor. 
 

Rozhovory pripravila: Sára Hlavačková, 4. A 
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
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Pani učiteľka 
Alena 

Lampertová 
 
 
 
 

 
1. Kam ste chodili do základnej školy a ako sa volala?  
Pani Lampertová: 
Chodila som do II. ZŠ v Žiari nad Hronom. 

Pani Nemčoková: 
Základná deväťročná škola v Kremnici. 

 
2. Chodili ste rada do školy? 
Pani Lampertová: 
Veľmi rada som chodila do školy i do 
ĽŠU*, lebo sme boli skvelý kolektív. 

Pani Nemčoková: 
Určite áno, lebo som do školy chodila so 
staršou sestrou. 

 
3. Aké predmety ste mali najradšej? 
Pani Lampertová: 
Všetky, okrem dejepisu. 

Pani Nemčoková: 
Výtvarná a hudobná. 

 
4. Akú ste mali pani učiteľku  na prvom stupni? 
Pani Lampertová: 
Najlepšiu na svete! Dodnes ju chodím 
pozrieť a ona mi s láskou nezabudne 
pripomenúť všetky moje šibalstvá. 

Pani Nemčoková: 
Na prvom stupni som mala pani učiteľku, 
ktorá ma učila vystupovať a chodila so 
mnou na recitačné preteky. 

 
5. Bola škola Vášho detstva iná ako škola dnes? 
Pani Lampertová: 
V podstate je všetko rovnaké, až na jeden 
malý rozdiel – POČÍTAČE A INTERNET! 

Pani Nemčoková: 
Tu idem do školy po asfalte, tam som 
chodila cez prírodu – bola zaujímavejšia. 

 

*ĽŠU – Ľudová škola umenia, dnešná ZUŠ (Základná umelecká škola) Ďakujem za rozhovor 
 

 

 
 
 

Pani 
vychovávateľka 

 
Elena 

Nemčoková 
 
 
 
 

Rozhovory pripravila: Sára Hlavačková, 4. A 
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Na deň otvorených 

dverí nám pani učiteľka 
pripravila akciu. Išli sme 
k prvákom, lebo ich prišli 
navštíviť škôlkari. Veľmi 
sa nám tam páčilo, 
pretože sme tam 
tancovali. 

Pani učiteľka nám 
dala vestičky, na ktorých 
boli písmenká. Tancovali 
sme a všetkým sa náš 
tanec veľmi páčil. 

Som rada, že 
máme takú dobrú pani 
učiteľku, ktorá s nami 
všetko nacvičila. 

 

Lilli Méryová, 3. A 
 
 

 
 

Jedného dňa sme s pani učiteľkou išli do 
Domu kultúry v Zrkadlovom háji na zaujímavú 
akciu pod názvom Tvoja správna voľba. Pripravili 
ju pre nás, tretiakov, policajti. 

Rozprávali sme sa o legálnych drogách. 
Postupne sme zisťovali, čo spôsobuje alkohol, 
fajčenie a mäkké drogy. 

Boli sme rozdelení do skupín pri jednotlivých 
paneloch. Jeden panel bol modrý, druhý zelený 
a tretí bol žltý. Pri žltom paneli bolo niečo 
o fajčení, modrý bol o alkohole a posledný, zelený, 
bol o mäkkých drogách, napríklad o marihuane. 
Zistili sme, že najlepšie je žiadne drogy nebrať. 

Potom sme sa vrátili do školy a všetci boli 
s akciou spokojní. 
 
 

Danka Lukáčová, 3. A 
 

Foto: Mgr. Iveta Uhrinová 



 8 

 
 

Tak ako každý rok vo februári, aj tento 

rok sme v dňoch 10. – 11. februára privítali za 

bránami našej školy našich budúcoročných 

prvákov. 

Každý z nich prišiel spolu s rodičmi, aby 

si obzrel svoju budúcu školu, prípadne budúce 

pani učiteľky a spolužiakov. 

My, pani učiteľky, sme sa od budúcich 

prváčikov podozvedali, ako už poznajú 

niektoré písmenká, ako poznajú farby, alebo 

sme ich poprosili, aby nám niečo pekné 

zaspievali. A popri tom sme si od rodičov 

odpísali základné informácie, ktoré sa pri 

zápise potrebujeme dozvedieť. 

Deti si za odmenu, a na pamiatku, 

odnášali so sebou domov jabĺčko, lízanku 

a darček, ktorý vyrobili ich budúci spolužiaci. 

Tak ako každý rok, mali tieto výrobky veľký úspech, a preto by som aj touto cestou chcela 

poďakovať všetkým deťom aj pani učiteľkám, ktoré nám s výrobou darčekov pomohli. 

Zároveň by som chcela 

poďakovať všetkým (pani učiteľ-

kám, žiakom, vedeniu školy, pani 

vychovávateľkám...) za výbornú 

spoluprácu pri príprave zápisu a za 

to, že aj tento rok nakoniec všetko 

prebehlo bez problémov. A myslím, 

že nebudem klamať, ak poviem, že 

aj našim budúcim prváčikom sa na 

zápise páčilo a už sa do školy veľmi 

tešia.  

Tak im držme palce, aby im to 

vydržalo čo najdlhšie!  
Foto: Mgr. Iveta Uhrinová 
 

Mgr. Zuzana Molnárová 
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V triede sme sa prezliekli do kostýmov. Na 
karnevale sme tancovali. hrali sme sa hry, 
jedli sme a púšťali sme si hudbu. 

Potom sme išli dolu do haly a tam sme 
súťažili – dvojice mali medzi hlavami balón 

a museli s ním tancovať. Cítil 
som sa tam veselo a zábavne. 

 
Samko Achs, 2. A 

 
 

Tancovali sme, hrali sme hry, 
mali sme občerstvenie. Pani 
vychovávateľky nám pustili 
hudbu. Súťažili sme, a každý, kto 
vyhral, dostal cukrík. 

Bol to ten najlepší karneval! 
 

Viki Mocková, 2. A 
 
 
 

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 

 

 
 

V rámci týždňa slovenských knižníc (26. 3. – 30. 3. 2012) sa uskutočnil 6. ročník 
jarného maratónu s knihou. Žiaci sa v ňom zoznámili s tvorbou spisovateľa Romana Brata. 
Jedno stretnutie, s knihou Škola za rohom od tohto spisovateľa, sa uskutočnilo 27. 3. 2012 
v Cik-Cak centre na Jiráskovej ulici v Petržalke. Naši druháci z 2. A boli pri tom. A takto to 
bolo: 
 

V utorok, 27. marca 2012, 
sme boli v Cik-Cak centre na 
Jiráskovej ulici. Mala tam byť 
beseda o knihe Škola za 
rohom. Napísal ju Roman 
Brat. Ale nemohol prísť. 

Boli tam aj iné školy. 
Herci nám knihu čítali a dá-
vali nám otázky. Ukazovali 
nám aj obrázky. 

Každá škola bola jedno 
družstvo. Dali nám tabuľky 
a súťažili sme. My sme si 
s pani učiteľkou v škole knihu 

dobre prečítali, tak sme súťaž vyhrali. Dostali sme cukríky. Bola tam aj naša pani 
zástupkyňa. Veľmi sa z našej výhry tešila. 

Sára Guspanová a Laura Prochotská, 2. A 
 

Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová 
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Dňa 21. marca 2012 sa uskutočnila súťaž 
Hviezdoslavov Kubín. Bola to súťaž v recitovaní. Na 
súťaži sa zúčastnilo 28 súťažiacich. 9 súťažiacich 
recitovalo prózu, ostatní sa zamerali na poéziu. 

V porote boli štyri porotkyne, ktoré rozhodovali 
o víťazoch. V súťaži odznelo veľa zaujímavých 
príbehov a krásnych básní. Všetci súťažiaci dostali 
diplom a sladkú odmenu. 

Emka Panáčková, 3. A 
Prvé, druhé a tretie miesto obsadili najlepší súťažiaci: 

 

POÉZIA: 

1. Romana Čalfová – 4. B 
2. Lara Tublerová – 3. B 
 Nela Jánošová – 2. A 
3. Jasmína Hatalová – 3. B 

PRÓZA: 

1. Vanda Lenártová – 2. A 
2. Victoria Mocková – 2. A 
3. Radovan Bánoczký – 3. B 

 
 

Na „Hviezdoslavovom Kubíne“ súťažili žiaci v prednese poézie a prózy. V poézii asi 
19 žiakov, v próze 9 žiakov. Ja som recitovala báseň Široká cesta, úzky chodníček od 
Jany Šimulčíkovej. 

V poézii sa na 1. mieste umiestnila Romana Čalfová z 4. B, v próze Vanda Lenártová 
z 2. A. Víťazi postúpili do okresného kola, kde Vanda Lenártová získala 3. miesto. 

Počula som veľa zaujímavých básní. Na súťaži sa mi páčilo a cítila som sa tam 
dobre. Rada by som sa Hviezdoslavovho Kubína zúčastnila aj budúci rok. 

Nelka Duniová, 3. A 
 
 
 

Raz nám pani učiteľka na hudobnej výchove 
povedala, že si máme pripraviť pesničky na súťaž 
Slávik Slovenska. Niektorí z nás rozmýšľali aké. 
Nakoniec sme si ich spolu s pani učiteľkou vybrali 
a nacvičili.  

Nastal deň súťaže. Všetci sme mali veľmi veľkú 
trému. Prišli sme do 4. A a videli sme tam 50 detí aj 
s pani učiteľkami. Pre prvákov a druhákov hrala na 
klavíri pani zástupkyňa Vyskočová a ostatným hrala 
pani učiteľka Lampertová. 

Keď sme všetci dospievali, dostali sme na pamiatku medaily so Slávikom. Cítil som 
sa tam veľmi dobre. Simon Šinka 3. B 
 

Žiaci súťažili v troch kategóriách. Najlepší sa umiestnili na prvých troch miestach: 
 

I. kategória: 
 

1. Kvetka Hašáková, 2. A 
2. Filip Fecko, 3. B 
 Victoria Mocková, 2. A 
3. Radovan Bánoczký, 3. B 
 Simonka Gábrišová, 3. A 
 Laura Prochotská, 2. A

II. kategória: 
 

1. Natália Baranová, 6. A 
2. Michaela Vrzalová, 6. A 
 Sára Hlavačková, 4. A 
 Romana Čalfová, 4. B 
3. Petra Hanusková, 6. A 
 Klaudia Petrulová, 4. A

III. kategória: 
 

1. Magdaléna Holíková, 8. B 
2. Juliana Majzúnová, 8. B 
3. Katarína Nackinová, 8. B 
 

 
Foto: Mgr. Ľudovika Vyskočová
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V piatok, 30. marca 2012, sme spali v škole. Prišli sme 

do školy a vybalili sme sa. Potom sme išli do telocvične. 
Strieľali sme z luku. Neskôr sme išli do kuchynky. Tam sme si 
opekali špekačky. Kto chcel, mohol ísť s pani učiteľkou znovu 
do telocvične. A potom sme zjedli špekačky. Potom sme išli 
na chodbu hrať hru, že na fľaši je loptička. Keď sme sa 
dohrali, išli sme do triedy. Pani vychovávateľky a pani učiteľky 
nám pripravili ďalšiu hru. Hľadali sme písmenká s baterkami, 
lebo svetlá boli vypnuté. V triede sme si dali jablko. Spali sme 
v herni na žinenkách. Páčilo sa mi to. 

Maťko Leška, 2. A 
 

V piatok sme spali v škole. Bolo to super. Hrali 
sme sa hry. Napríklad s fľašami. Držali sme na 
nej loptu a museli sme utekať. A ostrúhali sme 
si jablká na zvláštnom strojčeku. Večer sme išli 
do telocvične a tam sme strieľali z luku. Ja, 
Adam, som vyhral 3. miesto. Šprintovali sme 
s fľašou a išli sme spať. 

Foto: Mgr. Silvia Majkraková  Stanko Turčánik a Adam Purdek, 2. A 
 

Boli sme v kuchynke a v kuchynke sme opekali špekačky. Niektorí šli do telocvične, 
kde strieľali z luku. Na prvom mieste sa umiestnil Alex. Na druhom mieste sa umiestnila 
Sára. No a na treťom mieste sa umiestnil Adam. 

Laura Prochotská a Sára Guspanová, 2. A 
 

 
 

Bola raz jedna škola a 
tá mala jednu záhradku. 
A volala sa Čarovná 
záhradka. Chodilo tam 
veľa a veľa detí, ale 
najviac 2. B a 2. A. 

V lete je tam najlepšie! 
Mávame opekačku, oblie-
vačku. 

 
 
 
 
 
 
Ale musíme sa predsa 

o záhradku starať! Musí-
me polievať kvety, hrabať 

lístie, staré kvety otrhať, 
nasadiť nové kvietky. 

A viete, kto sa o to 
všetko stará? No veď, 
pani vychovávateľky, ale 
aj my. A najviac Miška, 
Laura, Ninka, Miška – ja, 
a Margarétka. 

Miška Botíková 2. B 
Obrázok: Veronika Vajglová, 2. B 

Foto: webová stránka školy – fotogaléria 
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Ahoj, 

volám sa Elizabeth Bugyiová. 
Mám 9 rokov a chodím do 3. B triedy. 

Rada jazdím na koňoch a hrám 
na gitare. Na koňoch jazdím 3 a pol 
roka. Koník, na ktorom jazdím sa volá 
Mon Cherry. Je to krásna tmavohnedá 
kobylka. 

Na gitare hrám iba pol roka. 
Takisto rada kreslím, najmä kone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elizabeth Bugyiová, 3. B 

 
 

Ahojte, 

volám sa Martin. S mojím bratom 
Miškom máme veľmi radi prírodu a 
zvieratá. Každú nedeľu chodievame 
na kone. Je to úžasný pocit sedieť 
v sedle. 

V lete nás dokonca mamina 
prihlásila aj do konského tábora. 
Tam sme sa naučili veľa ďalších 
nových vecí, ako sa, napríklad, 
starať o kone, nielen na nich jazdiť. 
Boli to najkrajšie prázdniny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Mizera, 3. B 
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Vlk šiel cez les, kde bol sneh. Bol tam aj rys, 
krt, pes, myš a jež. Stál tam dom a v ňom žil 
výr, čo mal moc síl. Výr cez deň spal a cez 
noc sa smial. Žil tam aj ded a ten sa ho bál. 
Ded mal rád chlieb a džem. 

 
Maťko Leška, 2. A 

 
Ja zlý vlk som. Noc mám rád. Viem vyť a zjem aj psa. 
Boj sa ma aj ty! Kam sa chceš skryť? Skry sa hneď, bo 
ťa zjem! 

Nelka Jánošová, 2. A 

 
Bol raz rak. Ten rak sa rád hral len tak. Rak mal hlad. Čo si dám, 
keď mám hlad? Dám si mak. Rak nie je sám. Je tam s ním aj vták. 
Vták len chmat a rak bol fuč. 

Miško Hercek, 2. A 
 

Bol raz les. V ňom žil krt. Krt žil sám a mal dom. Dom bol zlý. A tak 
krt šiel žiť preč. A ten dom má jež. Kde je ten krt? 
 

Samko Achs, 2. A 
 

Obrázky: ClipArt 

 
 

Chameleón 
 
Akú má vlastne farbu? 
 
Ťažko povedať. Koža 
chameleóna mení farbu 
podľa prostredia, v kto-
rom sa nachádza. Keď 
sedí na liste, je zelený.... 
Mení farbu aj podľa toho, 
či je nervózny alebo sa 
bojí. 
 
 

Kam sa pozerá? 
 
Chameleón má zvláštne 
oči. Môže nimi otáčať na 
všetky strany, a tak sa 
nikdy nepozerá jedným 
smerom. Je to veľmi 
praktické, tým lepšie 
môže chytať hmyz, ktorý 
lieta naokolo. 
 
 

Prečo vyplazuje jazyk? 
 
Chameleón bleskovo 
vymrští jazyk, aby chytil 
hmyz. Nikdy neminie ko-
risť. Treba však povedať, 
že sa neponáhľa. Potom 
vyplazí jazyk a vtiahne ho 
do úst aj s úlovkom. 
A opäť trpezlivo čaká 
ďalší hmyz. 

 
Vyhľadala: Lilli Méryová 

 
 

Z knihy Zvieratá 
Autor: Laurence Boukobza, 

Annick Moulinier 
 

 
Obrázok: internet 
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Skriňa je predmet, ktorý sa využíva v bytoch, v kanceláriách, školách, 
v nemocniciach. Môže byť akejkoľvek veľkosti. My máme hnedú 

skriňu, ale môže byť aj inej farby. 
Najčastejšie používaný materiál na jej výrobu je drevo. Používa sa na úschovu potrebných 
vecí. Je to veľmi praktická a osožná vec. 
 

Nela Duniová 3.A 
 

Obrázok: ClipArt 

 
 
Dlho som rozmýšľal, aké pero si mám kúpiť. Ale nakoniec som si vybral 
gumovacie pero značky PILOT. Zaujalo ma príjemnou farbou, že sa dobre 

drží v ruke, nešmýka sa, lebo časť, ktorú držím, je gumená. Ak sa aj pomýlim, mám 
možnosť nesprávny text upraviť. Ked sa mi vypíše, tak si vymením tuhu a pokračujem 
v písaní. Pišem s ním rád a celkom sa mi darí. 
Napísal a nakreslil: 

Napísal a nakreslil: 
Simon Kostka 3.A 

 
 
 

Pero je školská pomôcka. Potrebuje ho každý žiak. Každé jedno pero má vrchnáčik, 
aby sa nevysušilo. Moje pero je dlhé 14,5 cm a vyzerá ako úzky dlhý valec. Je 
tmavomodré. Na rukoväti sa nachádza strieborný ornament. Jeho vrchol tvorí guma, 
ktorou žiaci môžu vygumovať písmená, keď sa pomýlia. Po tomto pere som túžila dlho. 
Majú ho aj moji kamaráti. 

Viki Smetáková, 3. A 
 
Opisujem svoju obľúbenú ceruzku. Je dlhá a tenká, má oranžovo-
šedú farbu. Je vyrobená z dreva a vo vnútri je tuha. Používam ju 

na kreslenie a písanie do pracovných zošitov. Mám ju rada preto, lebo sa mi s ňou 
výborne kreslí. Je vyrobená v Číne. 

Napísala a nakreslila: 
Kristína Bubenková, 3.A  

 
 

 
Cvičím na ňom 
každý deň, čo to je, 

to poviem hneď. Na narodeniny som dostal boxovací mech. Je 
kožený, červeno–čiernej farby. Na jednom konci má hrubú 
reťaz, ktorou má byť pripevnený o strop. 

Boxujem si týždeň už, bude zo mňa silný muž. 
Narastú mi svaly, nebudem viac slabý. 
To je mech na box, už mám toho dosť. 

Napísal a nakreslil: Patrik Hataš 3.A. 
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NA PRÍRODOVEDE A NA INFORMATICKEJ VÝCHOVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedci našli planétu, ale nevedia jej meno. Myslia si, že je na nej život. 

 
Napísal a v programe Skicár nakreslil Dalibor Banga, 3. B 

Pluto 

Merkúr 
Venuša 

Zem 

Mesiac 

Mars 

Jupiter 

Saturn 

Urán 

Neptún 
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Pyšný princ šiel na pytačky do 
prepychového zámku. Jeho koňovi 

počas cesty odpadla z kopyta podkova, lebo stúpil na pascu, ktorú 
nastražil pytliak. 

Konečne dorazili do prepychového zámku. Kôň bol po ceste taký 
unavený, že si zobral do pysku steblo trávy. V zámockej záhrade 
bolo veľa pýru. Princ popýtal princeznú o ruku, ale ona ho 
odmietla kvôli jeho pýche. Zapýrený sa vrátil domov.  

Nela Duniová 3.A 

 
 

V čiernom lese hlbokom, 
býva líška aj s vlkom. 
Prepychovú noru má, 
kožúšok v nej ohrieva. 
Po lese si pyšne kráča, 
ach, to je ale krása ! 
Vĺčik, ten spýtať sa jej bojí, 
či si ho za muža zvolí.  
Pytačky sa už chystajú, 
zvieratká sa pýtajú: 
Čo sa stane, 
keď vlk s líškou zostane? 

 
 

 
Obrázok: Kristína Bubenková, 3. A 

 

Bude to zábava veliká, 
keď si darček od ženícha vypýta. 
Prepychovú vilu obrovskú by chcela mať, 
aby šaty a kabelky mala kam odkladať. 
Či sa patrí, aby pýcha nad rozumom 

bola?  
To by bola pre všetkých veľká škoda! 
Nevieme ako pytačky dopadli, 
lebo prišiel pytliak a všetci sa schovali. 
 
 

Klára Kubíková, 3.A 

 
V krajine Dopytovce žil jeden kráľ Peter. Jedného dňa išiel Peter nakŕmiť kobylu 

s veľkým pyskom. Všimol si, že mu pri stajni rastie pýr. Preto zapískal na pyšnú princeznú 
Píšťalienku. Tá pýr vykopala. 

Peter pozná pytliaka Joža. Chce žiť v prepychu, preto pytliači s koňmi. Zbiera ich 
kopytá. Keď ho chytia, bude veľmi zle. Pôjde pykať za trest. Jožo sa pýri od hanby. Radšej 
bude bývať v chudobe, ako v prepychu. Kráľ Peter je pyšný na Joža. 

 
Patrik Hataš  3.A. 

 
 Keď sa vracal, cestou domov, 
 čo to vidí? U sto hromov! 
Pyšný pytliak si cez plece Proti nemu horár kráča, 
hodil prepychové vrece.  z vreca trčí pysk zajaca. 
Nikoho sa nepýtal Horár naňho kričí: 
a do lesa utekal. „Čo to z vreca trčí? 
Tam si chytil zajaca Za tú vinu velikú 
a hneď šup s ním do vreca. pykať budeš, pytliaku!“ 
 

Simona Gábrišová, 3.A 
Obrázky: ClipArt 
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 Tvarové more 

Elizabeth Bugyiová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizza 
Filip Fecko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bez názvu 
Filip Fecko  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandala lásky 
Jasmínka Hatalová 

 
 
 
 
 

Mandaly vytvorili žiaci v programe 
Skicár na hodine informatickej výchovy. 

 

 Malé mandaly: internet 
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Vytvoril ich pre vás Čiko Ágh 
z 4. A spolu so svojou maminou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Obrázky (Pat a Mat): internet 


