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OBZRETIE ZA LETOM 

Leto je preč 

Keď je dlhá teplá noc, 

zábavy nie je nikdy dosť. 

Nikomu sa nechce spať, 

super náladu chceme mať. 

 

Nebo je plné krásnych hviezd, 

smejúci mesiac žiari ostošesť,  

bazén plný vody je, 

rýchlo sa doň vrhnime. 

 

Takto si v lete žijeme, 

ticho je na dedine. 

Teraz sa prázdniny skončili, 

v hlave nám zážitky ostali. 

 

Škola brány otvára, 

nás to vôbec neláka.  

Hlúpi však byť chceme, 

preto do nej ideme. 

Natália Bajčevová, 8.B 



2 

 

UDIALO SA 

Halloween na našej škole 

Dňa 28.10. sa v našej škole ZŠ Dudova 2 konala halloweenska oslava, ktorá 

prebiehala nasledovne... 

Ráno prišli žiaci plní očakávania do budovy školy. Tešili sa na tento 

výnimočný deň. Síce slávnosť prebiehala cez piatu a šiestu hodinu, žiakom to 

nevadilo. Pripravovali si svoje masky a maľovali sa, po chodbách školy tým 

pádom behalo mnoho detí v rozmanitých kostýmoch. V triedach sa ozývala 

hlučná vrava o tom, v akých kategóriách budú súťažiť. Ak ste deň predtým 

požiadali pani učiteľku, zaradila vás do určitej súťažnej kategórie. Kategórie boli 

tri: I. Halloweensky beh, II. Halloweensky pochod, III. Halloweenske 

kolobežkovanie.  

Väčšina našej triedy (7.A) sa šla prechádzať. Myslím, že iba dvaja šli bežať. 

Kolobežkovať sa nešiel nikto. Samozrejme, že daktorí spolužiaci chýbali, buď 

z dôvod lenivosti (nectia si možnosť chodiť do školy), alebo neboli práve 

v dobrom telesnom stave... No radšej sa vrátim k prechádzke. Ubehla pomerne 

rýchlo, ale nezaobišla sa bez toho, aby moji spolužiaci nepoužívali svoj mobilný 

telefón. Väčšina mojich spolužiakov sa „obliekla“ rovnako (ich námet na kostýmy 

nebol zvlášť originálny). Spočiatku som aj ja mala dilemu, nakoniec ma 

spolužiačka namaľovala alebo skôr domaľovala tak, že som samú seba 

nespoznala. Vyzerala som ako niečo medzi týranou ženou a hororovou postavou. 

Ale aby som stále nehovorila len o sebe, detailnejšie vám popíšem za koho alebo 

skôr za čo išli ostatní z nášho 

kolektívu. Chlapci, asi skoro 

všetci, išli za teroristov (oh, aké 

zmysluplné). Dievčatá boli 

zväčša mačičky alebo čertice, ale 

boli tam aj nejaké nerozoznateľné 

zjavy ako napríklad ja.  Musím 

povedať, že dve spolužiačky 

priniesli medzi nás „čerstvý 

vánok“. Jedna išla za koňa, 

takého pofidérnejšieho, a druhá 

za jazdca, čiže spolu tvorili jeden 

celok.  

Po náročných aktivitách (pre našu triedu a iných, čo išli na pochod to veľmi 

neplatí) pre nás vybraté žiačky spolu s pani učiteľkou a pani kuchárky prichystali 

Foto: redakčná rada  
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občerstvenie v podobe koláčikov a čaju. Všetci sme v škole prežili pekný deň 

a tešíme sa na ďalší rok.  

PS: Ďakujeme, že nám bolo umožnené zúčastniť sa tohto dňa! 

Nela Duniová, 7.A 

 

Prehliadka motorových Železníc 

Na našej škole sa organizovala prehliadka modelov železníc, o ktorú sa 

postaral žiak našej školy Miroslav Mlynka a ďalší chlapci, ktorí s ním chodia do 

modelového klubu. Jeho záľubou sú modely železníc už 9 rokov. Na našej škole 

žiakom prvého stupňa ukázali modely 

parných, nákladných aj novodobých 

vlakov, ktoré boli zasadené do 

pekného prostredia slovenských hôr. 

Všetky deti zaujímalo čo je vo vnútri 

vláčikov, či sú tam sedadlá a či aj 

v okolitých domčekoch, ktoré boli po 

bokoch kolajníc sú postavičky ľudí. 

Po ukončení prehliadky žiaci 

porozprávali čo sa im najviac páčilo 

a či by sa tomu aj oni radi venovali. 

Adamko, 2.B: Bol som zvedavý ako nákladné vlaky dokážu utiahnuť ťarchu, 

ktorú prevážajú a páčilo sa mi ako mi to Miro vysvetlil. Mňa by bavilo robiť 

s takýmito vlakmy, veď aj doma mám model lietadielka. 

Sofia, 2.B: Mne sa páčilo ako tie vlaky idú z miesta na 

miesto a zabáčajú, ja by som to skúsila aj hneď teraz. 

Ninka, 2.B: Najlepšie na tom je to, že to vyzerá úplne 

ako v skutočnosti. Rada by som vytvárala tie domčeky, 

ktoré sú okolo kolajníc.  

Danielka, 2.A: Páči sa mi ako sú tie vláčiky pekne 

farebné. Bavilo by ma tie vláčiky spúšťať a potom sa na ne pozerať ako jazdia. 

Dominik, 3.A: Mne sa to tiež páčilo asi ako všetkým. Páčila sa mi bardotka. Ja 

sa v týchto modeloch už celkom vyznám, môj bratranec také má.  

Nikolas, 3.B: Motorák sa mi páčil najviac – vyzeral ako autobus. Aj ja by som sa 

rád venoval takýmto modelom.     Sára Hlavačková 8.A 

Foto: P. uč. Paller  

Foto: P. uč. Paller  
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VIDELI SME 

Exkurzia PovaŽie 

Zo školy sme vyrazili okolo 7. hodiny. Išli sme na autobusovú zastávku, 

aby sme sa autobusom dostali na Hlavnú stanicu. Na hlavnej vlakovej stanici sme 

sa stretli s tými, čo išli smerom na 

stanicu autom. Keď prišli, išli sme na 

nástupište číslo 3. Malú chvíľu sme 

čakali na vlak. Cesta nám trvala 

približne hodinu a 30 minút. Po 

trištvrte hodine sme uvideli fabriku 

v tvare tváre – mala uši, modré oči 

a ostatné časti, ktoré má ľudská tvár. 

Vizeralo to vtipne. Čakáme na ďalší 

vlak – osobák. Kím sme čakali, tak sme hádzali mince pre šťastie na koľajnice 

a popritom jedli čipsy. Keď vlak prišiel, zistili sme, že je dvojposchodový a hneď 

sme sa išli opýtať pána učiteľa, či si môžeme ísť sadnúť hore. Išli sme dve 

zastávky. Išli sme do múzea a podzemím do 

kostola. V kostole bolo pekne. Po jeho 

prehliadke sme išli do jeho podzemia, 

odborne krypty. To je miesto, kde sú uložený 

mŕtvy ľudia. Dali sme si krátku prestávku, 

aby sme si mohli kúpiť niečo v potravinách 

a šli sme pozrieť ďalšie krypty, kde bol 

uložený Hugo Gavlovič  (slovenský 

spisovateľ bol ako jeden z mála Slovákov 

zapísaný v UNESCO). Po nádherných a zaujímavých výletoch sme išli na hotel. 

Bol zaujímavý a izba mala strašne vysoký strop. Kúpeľňa bola tiež veľká. Ja 

a moje kamarátky sme zaspali až o druhej ráno.  

Ráno nás zobudili medzi ôsmou 

a deviatou. Na raňajky sme mali chleba 

s maslom, syrom, šunkou, ale mojej kamarátke 

to nechutila a asi pol hodinu si dávala to maslo 

dole. Rýchlo sme sa nachystali a utekali dole, 

boli sme posledné. Po raňajkách sme sa vrátili 

na stanicu. Vlakom sme cestovali asi hodinu 

a vystúpili sme pri sobášnom paláci. Vošli sme 

dnu. Bolo tam nádherne, v hale bolo ako keby 

múzeum nástrojov. Boli tam vystavené gajdy, fujary, píšťalky a veľa ďalších. 
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Keď si naša sprievodkiňa doriešila všetko, čo mala, ukázala nám nádhernú 

sobášnu kaplnku. V nej bol pôvodný strop. Z kaplnke sme išli do jedálne 

s kapacitou okolo 300 ľudí. Na pódiu stálo krídlo, prekrásne krídlo, bolo biele, 

čisto biele. Keď sme vyšli hore, okolo nás boli rôzne obrazy a unikáty. Po 

prehliadke sme sa vybrali na obed a potom nás pán učiteľ vypustil na námestí. 

Práve sa tam fotili novomanželia. Všetky obchody boli pozatvárané, ale všimli 

sme si, že cukráreň je otvorená, tak sme si tam niečo kúpili. Pri fontánke sme 

počkali na pána učiteľa a keď dorazil, išli sme si pozrieť archív. Jedna teta nám 

tam ukázala veľmi staré knihy a dokonca aj podpis Jánošíka a starej Bátoričky. 

Bátorička bola žena, ktorá mučila a týrala deti a ženy a potom sa kúpala v ich krvi. 

Ale to, že sa kúpala v ich krvi, bola len legenda, nebolo to naozaj. Keď nám 

dorozprávala poukazovala nám všetko, čo chcela, dovolila nám pozrieť do jej 

pracovne, ktorá kedysi patrila Jurajovi Turzovi (bol palatín). Vyšli sme von na 

nádvorie, stál tam vysoký strom približne 6 metrov dlhý. Po prehliadke sme šli do 

hotela, kde nás čakala večera.  

Ráno sme sa všetci zbalili a vybrali sa do múzea. Cestou sme si mohli 

nakúpiť. V múzeu sme si odložili veci a rozdelili sme sa na dve skupine. V prvej 

skupine boli šiestaci a v druhej skupine ostatní žiaci. Prvá skupina išla hore 

a druhá skupina ostala 

dole a potom sme sa 

vymenili. Keď sme si 

všetko popozerali, 

mohli sme si kúpiť 

suveníry. Po obede 

sme si vzali veci 

a vybrali sme sa na 

Grottu. Je to veža 

s dlhým podzemím. Niektorí začali liezť po skalách. Nevšimli sme si, že sú tam 

kamery, tak prišli policajti, lebo si mysleli, že sa tam chceme vlúpať. Ale pán 

učiteľ im všetko vysvetlil. Po Grotte sme išli na stanicu, kde sme čakali na vlak 

do Trnavy. Po docestovaní do Trnavy sme si odložili tašky a išli si pozrieť 

centrum Trnavy. Trnave sa kedysi hovorilo Rím, pretože tam bolo veľa kostolov. 

My sme videli 3 kostoly, boli pozlátené a prekrásne. Naspäť po veci sme išli inou 

cestou a zastavili sme sa pri radnici. Od radnice viedol cez takú divnú uličku 

kamenný chodník. Pán učiteľ nám povedal, že keď niekoho odsúdili, išiel po tom 

chodníku a na jej konci bola napríklad šibenica, na ktorej potom odsúdeného 

zabili. Nasledovala už len cesta domov. Myslím, že exkurzia sa všetkým veľmi 

páčila.  

Nikola Jánošová, 6.B 
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NAŠE ÚSPECHY 

PetrŽALSKé súzvuky 

Autorská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka prebehla ešte 

v školskom roku 2014/2015, ale jej slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnila až v  

piatok 9.10.2015. V 26. ročníku obľúbenej súťaže získali žiačky našej školy 

krásne ocenenia.  

 

V 2. kategórii - próza – 3. miesto získala  Lara Tublerová zo 7.B 

V 2. kategórii – próza - čestné uznanie získala  Sabina Lazarčíková zo 7.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nešŤastný deŇ 

(Poviedka) 

Ten deň sa začal úplne hrozne. Ráno som zaspala a nestihla autobus. 

Prišla som až na ďalšiu hodinu - fyziku. Samozrejme som si zabudla zošit 

doma, ale horšie bolo, že sme písali nečakanú písomku a ja som sa neučila. Asi 

dostanem štvorku. Na matematike sme mali tiež test, ale o tom som našťastie 

vedela. Na angličtine som skoro zaspala, ale zazvonilo na prestávku. ,,Čo si si 

z dnešnej hodiny zapamätala?“ opýtala sa ma pani učiteľka. Na hodine som vôbec 

nepočúvala, a tak som nevedela čo mám povedať. Nakoniec zo mňa vyšlo: „Že..... vo 

Foto: http://www.kniznicapetrzalka.sk/2015/10/26-rocnik-petrzalskych-suzvukov-ferka-urbanka/ 

http://www.kniznicapetrzalka.sk/2015/10/26-rocnik-petrzalskych-suzvukov-ferka-urbanka/
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väčšine prípadov, keď máme C a samohlásku, číta sa to ako S?“ „To sme sa učili 

v druhej triede,“ povedala, „radšej už choď a nezabudni, že zajtra budem skúšať!“ 

Bola streda, v stredu nemám čas na učenie, pretože musím ísť na lekciu 

klavíra. Je to to najlepšie v pracovnom týždni hneď po spaní. 

Konečne mala byť moja posledná hodina - telesná. Ako inak, telocvikárka 

nebola v škole a tak sme ostali v triede. Našťastie sme mali angličtinárku, ktorá 

bola taká milá, že mi vysvetlila učivo, ktoré som „prespala“. 

Na obed bol špenát. Fuj! Obed som rýchlo odniesla kuchárke a išla preč. 

Cestou na klavír som išla cez les a všimla som si veľký neporiadok. 

Pneumatiky, fľaše, papieriky, starý nábytok, plechovky, igelitky alebo aj plné vrecia 

odpadkov. O chvíľu tu bude smetisko. Ale smetisko tu vlastne aj tak trošku je... 

Prišla som do budovy základnej umeleckej školy a na dverách bol oznam, že 

učiteľ je chorý. Išla som na prechádzku a chcela som si sadnúť na lavičku, na 

nejakom kľudnom mieste, ale žiadna poriadna, čistá alebo nerozpadnutá lavička 

navôkol nebola a tak som sa rozhodla, že pôjdem do kina. Ani počasie nevyzeralo 

k svetu. Dávali film, na ktorý som dlho čakala. 

Keď som vošla do nákupného centra, všetci ľudia mi pripadali nešťastní. 

Vyzerali akoby mal byť koniec sveta. 

A na toto som nemala pomyslieť. V tej chvíli zhasli svetlá. Zľakla som sa. 

Ľudia, ktorí telefonovali (bolo ich pomerne dosť) začali byť mrzutí, pretože sa im 

telefonát zrušil. Nebol signál. Začala som sa báť. Vonku sa spustila veľká búrka. 

Do očí sa mi tisli slzy. Utekala som na toaletu, zatvorila som sa v kabínke 

a rozplakala som sa. Zrazu som začula vreskot z chodby. Utrela som si slzy a vyšla 

som na chodbu. Začali padať stromy. Búrka neprestávala, ale silnela čoraz viac... 

Po pol hodine prechádzania sa po obchodnom centre, sledovania 

vystrašených ľudí a myslenie na to, aký majú strach moji rodičia, som vyhladla. 

Prišla som do potravín. Do košíka som si dala dva banány, jablko, keksík 

a veľkú ochutenú, jemne sýtenú vodu. Postavila som sa do pokladne a milá pani 

predavačka mi povedala, že je to zadarmo a že môžem ísť. Ja som poďakovala 

a odišla. 

Prišla som sem kvôli kinu, tak som tam opäť vrátila. Prázdna kinosála a ja. 

Bola tam tma a hrozná zima. Vyšla som von z kina, sadla som si na lavičku, dojedla 

jablko a z toho stresu som zaspala. Ani neviem, kedy som sa zobudila. Len som ticho 

sedela na lavičke a rozmýšľala o ničom. Zrazu sa rozsvietili svetlá. Zapípal mi 
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telefón. Šestnásť neprijatých hovorov od mamy a desať od otca. Telefonovať mi 

bohužiaľ nešlo. Hodinky ukazovali polnoc. „Cŕŕŕŕŕŕŕŕn...“  Zazvonilo na prestávku 

a ja som sa zobudila. Zaspala som na hodine. ,,Čo si si z dnešnej hodiny 

zapamätala?“ opýtala sa ma pani učiteľka angličtiny. Nakoniec zo mňa vyšlo: „Že..... 

vo väčšine prípadov keď máme C a samohlásku, číta sa to ako S?“ „To sme sa učili 

v druhej triede,“ povedala, „radšej už choď a nezabudni, že zajtra budem skúšať!“ 

Lara Tublerová, 7.B 

NIEČO ZO ŠPORTU 

Florbalový krúŽOK 
Na našej škole už tretí rok  funguje Florbalový 

krúžok. Navštevujú ho žiaci 4.-8. ročníka. V rámci 

florbalového krúžku sme sa zapojili do projektu a 

súťaže Školská hokejbalová liga v Petržalke. Minulý 

rok sme boli víťazmi tejto ligy a zúčastnili sme sa 

Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnili 

v Trenčíne. Umiestnili sme sa na peknom 4.mieste. 

Síce, ako sa hovorí zemiaková medaila, ale na to, aká 

bola silná konkurencia (najmä Košice, ktoré mali tím 

nabitý hokejistami), sme dosiahli úspech.  

Tento školský rok máme zatiaľ na konte samé 

víťazstvá a veríme, že sa opäť zúčastníme MSR. Radi 

by sme doniesli medailu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a fotografie: P. uč. Majkráková 
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 ROZPRÁVALI SME SA 

ROZHOVOR S PANI UČITEĽKOU 

BEŇOVOU 

Dobrý deň, pani zástupkyňa, rád by som Vám položil niekoľko otázok pre našich 

čitateľov.  

Akú vysokú školu ste vyštudovali a kde?  

Vyštudovala som Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského 

v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, matematika – 

matematická informatika.  

Aký bol Váš najobľúbenejší predmet na ZŠ? 

Myslím, že nikoho neprekvapí, že som mala rada matematiku. Na učiteľky 

matematiky na ZŠ a SŠ som mala šťastie. Boli to úžasné ženy, ktoré sú pre mňa 

vzorom v mojej práci. K mojim obľúbeným predmetom patrila aj fyzika, chémia 

a telocvik. Slabšia som bola v jazykoch, musela som sa im doma viac venovať. 

Keď sa tak zamýšľam nad mojím štúdiom na ZŠ aj SŠ mala som šťastie na samým 

úžasných kvalitných pedagógov. 

Chceli ste byť od detstva učiteľka? Ak nie, aké 

bolo Vaše vysnívané povolanie? 

Ako dieťa som chcela byť zverolekárka. 

Vybrali by ste si teraz inú prácu?  

Nie, nevybrala. Práca učiteľky ma baví. 

Ktorú časť školského roka máte najradšej? 

Teším sa na začiatok školského roka, keď 

vidím, ako sa deti cez prázdniny zmenili. 

Teším sa na koniec školského roku, keď so žiakmi hodnotíme, čo sme sa za rok 

naučili. A ako každý, teším sa na prázdniny. 

Akú hudbu rada počúvate a prečo? 

Hudbu mám rada. Nepreferujem žiaden 

hudobný štýl. Hudba ma musí osloviť. 

Rada si vypočujem skupinu Linkin 

Park. Minulý rok som bola na ich 

koncerte vo Viedni. Bol super. 
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Čomu sa venujete vo voľnom čase? 

Vo voľnom čase rada čítam, pozerám televízor a venujem sa ručným prácam. 

Vaša najobľúbenejšia knižka? 

Veľmi rada čítam detektívky. Mám rada knihy od Jo Nesbo a od Michaela 

Connellyho.  

Máte sen navštíviť nejakú krajinu? 

Je veľa zaujímavých krajín, ktoré by som rada navštívila, napr.: Kanadu, 

Japonsko, Írsko, Austráliu,... Viem však, že ich nikdy nenavštívim, ale neľutujem 

to.  

Na ktorú vec vo Vašom živote ste naviac hrdá? 

Som hrdá na svoju rodinu. 

Váš najväčší životný sen? 

Nedávala som si v živote ciele, ktoré som nebola schopná splniť. Človek by mal 

vedieť ohodnotiť svoje schopnosti a možnosti a dávať si ciele, ktoré môže 

dosiahnuť. Nesplniteľné ciele a sny nás oberajú o energiu a silu, ktorú by sme 

mohli použiť rozumnejšie.  

Ďakujeme za rozhovor. S pani učiteľkou Beňovou sa zhováral Adam Boška z 8.B. 

 

AUSTRALIA ADVENTURE 
Všetko sa to začalo, keď mi rodičia v lete povedali, že pôjdeme do Austrálie. 

Strašne sa mi tam nechcelo ísť, stále som im hovoril, nech ma nechajú doma, nekupujte 

mi letenku bla bla bla... Lenže, rodičom nerozkážeš. Potom zostával mesiac do odletu. 

Odpočítaval som každý deň a medzitým som sa s tým už zmieril, lebo som už ani nemal 

na výber. Letenku som mal kúpenú, víza vybavené.  

  V pondelok 14.12.2015 sme už 

sedeli v Prahe na letisku a čakali na  

Boeing 777 Kórejských aerolínií.  

Cestovalo s nami dosť Slovákov a Čechov, 

takže sme mali možnosť sa aj porozprávať 

v rodnej reči.  Po desiatich nekonečných 

hodinách letu  sme sa ocitli na 

medzinárodnom letisku v Incheone v 

Južnej Kórei  (Incheon je predmestie 

Soulu). Počas vystupovania z lietadla  Incheon 
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merali ľuďom teplotu infrakamerami. Našťastie ju nikomu z nás nenamerali a tak sme 

pokračovali ďalej do letiska, kde robili kontroly príručnej batožiny. Nikto z nás nemal 

ilegálny kontraband a našej ceste ďalej 

nič nebránilo. Prišli sme do akoby 

letiskovej križovatky, ktorá  viedla do 

ďalších gate-ov od čísiel 1 do 220. Vedeli 

sme, že máme ísť do  110. gate-u, ku 

ktorému sa išlo letiskovým metrom. Po 2 

minútach jazdy sme sa doviezli k nášmu 

stanovisku a zostávalo nám už " iba" päť 

hodín čakať na ďalší let. Z toho sme asi 

štyri hodiny prespali v letiskovej hale na 

lavičkách.  Potom po nás konečne prišiel 

Airbus A380 (obr. 1 - najväčšie lietalo na svete) a hurá  do Sydney - ďalších skoro desať 

hodín. To už bolo iné "kafe" , tichučký, príjemný let. Dokonca sme si aj pospali. Po 

pristátí nás na letisku nechali si ešte Airbus užiť takým spôsobom, že sme asi 40 minút 

museli sedieť v lietadle. Bolo plné letisko. 

Konečne sme vystúpili a čakal nás povestný 

austrálsky " checkin". To je kontrola pasov, 

víz a leteniek. Samozrejme, nepozdával som 

sa im a tak ma pán colník poprosili nech 

idem za ním. Nepozdávala sa mu moja fotka 

v pase. Bol som na nej až moc veselý, zatiaľ  

čo po 20 hodinách vo vzduchu som zrejme 

nevyzeral moc  príťažlivo :) Konečne 

vybavené všetky formality, kufre tiež 

docestovali v zdraví a hurááá, už sedíme u 

strýka v aute a predierame sa sydneyskými rannými zápchami.    

Začali sa skoro štyri týždne zimno-letných prázdnin. V Sydney je stále čo 

pozerať, neskutočná príroda, pláže, dokonca aj nejaký ten busch a samozrejme centrum. 

Asi po týždni zvykania si na austrálsky čas sme išli na výlet do národného parku 

Wattamola (obr.2). Je tam neskutočná 

príroda, a po chvíľke chôdze sa môžete 

okúpať na pláži medzi pralesom a 

vodopádom. Ale o hodinu sme boli 

donútení dažďom odísť. Na ďalší deň sme 

išli pozrieť slávnu Operu a Harbour 

Bridge (obr. 3 a 4). To je taká austrálska 

klasika, ktorú si musí povinne pozrieť a 

odfotiť každý turista, ktorý je v Sydney. A 

potom zostávali štyri dni do Vianoc. 

Wattamola 

Opera 

Harbour Bridge 
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Vtedy sme chodievali do nákupných centier pokúpiť nejaké tie darčeky. Na Vianoce sa 

nás zišlo asi dvadsať. Bolo veselo.  

Pár dní po Vianociach sme navštívili ďalšie zaujímavosti ako Shelly beach, 

Manly beach, Watson bay a Zoo.  Videli sme aj novoročný ohňostroj z luxusného miesta 

na kraji útesu v Lane Cove, kde sme museli už ráno rozložiť stanové mestečko.   

 

 

Po novom roku sme išli na výlet do Blue Montains. Mali sme rezervovanú jednu 

noc v chatovej oblasti Jenolan Caves pri lese. Bola tam zima ako v ruskom filme (5°C), 

hmla, dážď... no hrôza. Našťastie tam bol krb, bez ktorého by sme sa nezaobišli. Hory 

sme síce pre hmlu vôbec nevideli, ale pozitívum bolo, že sme videli aspoň kengury v 

divočine.  

Po nevydarenom výlete sme išli zohriať na najznámejšiu pláž v Sydney- Bondi 

beach. Pláž vyzerá veľmi pekne, ale má zradné morské prúdy, ktoré tam topili pár 

neopatrných turistov. Preto sa 

tam odporúča vstupovať do 

oceánu iba vo vyznačených 

oblastiach a aj tam Vás stále 

sleduje pobrežná hliadka.  

Nadišiel náš posledný 

večer. Išli sme na večeru do 

Sydney Tower, čo je reštaurácia 

300 metrov nad panorámou 

mesta. A ráno nás čakal ťažký 

odchod, strýko nás odviezol na 

letisko odkiaľ sme opustili krásnu Austráliu a vrátili sa na Slovensko.  

Juraj Števček,9.B 

 

Watson bay 

Bondi beach 
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NAŠE 

PROJEKTY 
Projekty žiakov 9. ročníka 

z geografie na tému Slovensko 

a jeho mestá.  

Projekty z nemeckého jazyka a odpoveď žiakov na 

otázku, aká by mala byť učiteľka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ÚVAHA NA ZÁVER  

Škola 

ŠKOLA je slovo ako každé iné. Je pre nás, pre mňa dôležitá a prioritná? 

Budem ju v živote ešte potrebovať? Využijem raz toto vzdelanie v práci, ktorou 

sa budem zaoberať? Toto sú otázky, nad ktorými určite rozmýšľa každý 

druhostupniar a najmä deviatak.  

Slovo ŠKOLA je rozdielne v jednom jedinom, pre niektorých je to dôležitá 

súčasť života a pre niekoho naopak. Povedzme si úprimne, väčšina z nás má školu 

na háku. Môžeme povedať, že školu neberieme vôbec vážne. Myslíme si: „Nič mi 

to nedá a nepotrebujem to.“ Povieme si, že načo mi to je, zaoberať sa tým 

nechcem a ani nebudem. Je to náš názor, ktorý máme ako 13, 14, 15-ročné decká–

pubertiaci. Prechovávame v sebe pocit, že sme „páni sveta“ a my nemusíme nič, 

ale nie je to pravda. Ak by sme školu nenavštevovali, nič by sme nevedeli. 

Základné veci, ktoré sme sa naučili na prvom stupni ako písanie, čítanie, počítanie 

potrebujeme k životu najviac a nevieme si predstaviť tieto základné veci 

nevedieť. Ak by sme si tieto základy neosvojili, boli by sme deň za dňom 

bezcennejší. Nemohli by sme študovať to, čo nás baví a v budúcnosti by sme 

nemali šancu získať svoje vysnívané zamestnanie. Pre mňa osobne škola nie je až 

tak prioritná. Beriem ju ako svoju povinnosť, za ktorú som zodpovedaná. Je to 

povinnosť, ako keď naši rodičia chodia každý deň do práce. Treba ju robiť 

zodpovedne. Ja si svoju budúcnosť predstavujem následne. Chcela by som sa 

dostať na strednú školu Pedagogickú a sociálnu akadémiu. Po jej dokončení by 

som chcela študovať a venovať sa psychológii na vysokej škole. Práve túto 

„vysnívanú“ budúcnosť beriem ako svoju prioritu a škola mi k nej má pomôcť.  

V konečnom dôsledku je pre nás všetkých vzdelanie a škola nesmierne 

dôležitá. Bez nej by sme nemali vôbec nič. 

Natália Matlovičová, 9.A 
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