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Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37, SR

Spojená  škola  internátna

12. CŠVS
6. MVS

16. CŠVS
10. MVS
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 P oďakovanie:

Nadácia p. Gašparovičovej – 2 515 €

OZ Detská radosť – 600 €

Rodina Pavlíková – 400 €

p. Peter Koník – 400 €

DELL GFS – 211 €

Vydavateľstvo SAV  - JUDr. Brňák – 120 €

Rodina Honora Ilavského 30 €

nemenovaný – 1 000 €

Volkswagen - vecné dary

Zo srdca ďakujeme
         

 Ak darujete 2% na účet  Svet ticha, darujete to aj svojim deťom. Finančné prostriedky budú použité 
na zlepšenie podmienok a podporu vzdelávania vašich detí. (predvyplnené tlačivo je k dispozícií na hlavnej 
webovej stránke školy)
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B lahoželáme
 

  

  Naša pani riaditeľka Mgr. Mária Benová dostala ku Dňu učiteľov 
Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú, výchovnú a riadiacu prácu 
so sluchovo postihnutými žiakmi. Toto ocenenie jej odovzdal dňa     
28. 3. 2014 minister školstva, vedy výskumu a športu SR – pán Dušan 
Čaplovič. 
Tešíme sa, že si jej obetavú dlhoročnú prácu všimli aj členovia 
nominačnej komisie               
a nominovali ju na titul 
Slovenka roka 2014               
v kategórii Vzdelávanie          
a podpora mladých talentov. 
Blahoželáme pani riaditeľke   
k oceneniu a držíme palce     
v „Slovenke roka 2014“.
Svoju podporu jej nominácie 
môžete vyjadriť zapojením sa 
do hlasovania na: 
http://www.zenskyweb.sk/slo
venka-roka.

2



3

2 0 1 4



M iesto ktoré mám rád 

 Je to zaujímavé, ale najlepšie sa 
cítim v škole.  Je tu príjemné prostredie, 
veľmi dobrý kolektív, výborní spolužiaci. 
Keď sa niečo stane , alebo keď je nejaký 
problém, vždy sa vyrieši. Dokonca som si
tu našiel lásku. Budova je síce trošku 
zastaraná, ale to vôbec nie je  podstatné. 
Je tu výborná pani riaditeľka, zástupkyne. Vždy sa nám  snažia zo všetkých síl vytvoriť nejaké aktivity, 
dokonca nám spravia niekedy voličku. Pochvala patrí aj pani kuchárkam, že nám výborne  varia, aby sme 
toľko neschudli. Vonku je prekrásne prostredie. Je tu  bazén, telocvičňa, tenisový kurt, ihrisko. Vždy, keď 
mám zlú náladu, priatelia mi ju zlepšia. Nastúpil som do tejto školy na tri štvrte  roka ôsmeho ročníka. 
Mohol som už v piatej triede nastúpiť, ale bál som sa tohto kolektívu. Bál som sa, že nikomu nebudem 
rozumieť. No ale predsa som sa niečo naučil. Nikdy nepohŕdaj odlišnými ľuďmi. Vždy ti môžu dať do života 
novú skúsenosť. Každú chvíľu sa tu deje niečo nové. Nikdy tu nie je nuda. A to je pre takého zbojníka, ako 
som ja, len dobré. Teraz je apríl. Vonku začínajú kvitnúť stromy, fialky a samozrejme púpavy. Jar je moje 
druhé najobľúbenejšie obdobie.

          Vypracoval: Peter Čechman

O lompiáda 

 Projekt  „OLOMPIADA“ je program, ktorý nás má naučiť 
správnemu zaobchádzaniu s odpadkami. Do projektu sme sa zapojili 
po prvý krát v roku 2011. Aký je to projekt?  Zbierame starý papier a 
plasty, potom to odvážime a dáme do garáže. Keď je papiera a 
plastov v garáži veľa, príde z OLO auto a odvezú to. Za papier a 
plasty dostaneme peniaze. Za peniaze kúpime papier, výkresy, farby, 
... V tabuľkách   www.olompiada.sk/hlavna-sutaz/olompijske-tabulky
sme zistili, že v tomto školskom roku sme zatiaľ z 98 prihlásených 
bratislavských škôl na 5 mieste zo 491 bodmi. Odovzdali sme už 248 
kg plastov a 1761 kg papiera.  V zbere papiera sú najlepšie triedy VI. 
ZŠ SP, ktorá už nazbierala 527 kg papiera, III. A ZŠ SP s 379 kg 
papiera, II. A ŠZŠ SP s 339 kg papiera. V zbere plastov sú najlepší V. 
A ZŠ NKS so 40,5 kg plastov, IV. A ZŠ NKS s 23 kg plastov, II. A ŠZŠ 
s 20,5 kg plastov. 
Okrem toho, že zbierame papier a plasty, môžeme každý rok chodiť 
na zaujímavé akcie, ako OLO filmový festival, OLO art, zaujímavé 
exkurzie do továrne na spracovanie PET fliaš, ...  .
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Zber papiera a plastov                                                        

Radosť z víťazstva                                                        

Veríme, že v OLOmpiáde zase vyhráme ako minulý rok.
Vyhrali sme 300 EUR. Držte nám palce, ale tiež nám môžete
pomôcť v zbere papiera a plastov.                                                        
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O LO výlet do Kolárova

 Dňa 1.4.2014 sme išli na výlet. Šli sme do Kolárova pozrieť sa ako sa separujú plasty. Ráno 
sme vstali išli sme na raňajky, a hurá do tried, nachystať sa.
Čakali sme na autobus. Cesta bola zaujímavá. Dorazili sme do Plastic General. Čakal tam na nás 
sprievodca. Išli sme sa pozrieť na rôzne postupy separácie a potom sme išli do mlynu.
Bolo to veľmi pekné. Asi som sa zaľúbil do maďarčiny. Mlyn bol starý a bolo tam veľmi zaujímavo a 
prekrásne. Bolo tam veľa starých zaujímavých strojov. Boli tam aj zvieratá. Na ten mlyn sme išli cez 
drevený most. Potom sme boli na vodnom mlyne. Bolo tam dobre a užili sme si to.

        Napísali : Vanda G.,Viki H., Peter Č. 
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 továreň na spracovanie PET fliaš 

5



S úťaže

 Pani učiteľka Ľubka a pani vychovávateľka Lenka poslali naše výtvarné práce do výtvarnej súťaže o 
Cenu Stanislavy Batelovej Michalčekovej do Nitry, ktorú organizuje Klub rodičov autistických detí v Nitre. 
Stanislava Batelová Michalčeková bola výtvarníčka s autizmom. Štyri naše práce vyhrali: Ivkova, Kristínkina, 
Saškina a naša spoločná. Práce budú vystavené v Divadle Andreja Bagaru v Nitre od 3. 4. do 30. 4. 2014. 

          

      

C eloslovenská vedomostná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím

 24. 4. 2014 nás čaká už 16. ročník Celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov so sluchovým 
postihnutím z jazykových zručností a z matematiky, ktorú organizuje naša škola. Záštitu nad súťažou 
prevzala pani Gašparovičová. Na súťaž prídu naši sluchovo postihnutí kamaráti z celého Slovenska od 
Prešova po Bratislavu, tiež kamaráti z Čiech, Budapešti  a Krakowa. Našu školu budú reprezentovať: Oliver, 
Filip, Viktória, Linda a Peťo. 

Dúfame, že budeme rovnako úspešní ako boli naši súťažiaci žiaci minulý rok. Vtedy sme získali veľa medailí 
a boli sme prví. V posledných rokoch nás veľmi úspešne reprezentovali: Rasťo, Ervín, Nikola a Robo, ... 
Chceli by sme byť rovnako úspešní.
Potom nás čaká CHE – BIO olympiáda, festival ZUČ na Drotárskej, Celoštátne športové hry sluchovo 
postihnutých, ktoré bude tiež organizovať naša škola. Na CŠŠH sa pripravujeme od rána s pani zástupkyňou 
VMV – p. Villinovou a tiež na hodinách telocviku s p. učiteľom Gyurekom a p. učiteľom Štefekom. 

Oliver                     Filip                    Viktória                      Linda                            Peťo
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V ýlety, exkurzie, divadlá, ...

 Vlani sme navštívili jednu z najstarších soľných baní na svete v obci Wieliczka, ležiacej v tesnej 
blízkosti Krakova,  Krakow....

 plavili sme sa po Dunaji.

 boli sme na hasičskej stanici v Petržalke.

2 0 1 4
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P rojekt Červené stužky

 Do projektu Červené stužky sme sa zapojili už po piaty krát. V tomto školskom roku sme tomuto 
problému venovali aj Deň protidrogovej prevencie. 

P rotidrogový deň

 Čakali sme v spoločenskej miestnosti a nevedeli sme sa dočkať, kedy začne program protidrogového 

dňa. Pani učiteľka Evka Kacvinská rozprávala o farebných náramkoch, o zmiešaných skupinách s malými deťmi. 

Z papiera čítala mená detí v každej skupine. Nechcela som byť s Petrom Babiarom, takže som povedala učiteľke, 

aby vymenila Valentínu za Petra Babiara. Valentína sa veľmi potešila, že bude so mnou v skupine. Malý Ľuboš ma 

nepoznal a veľmi sa bál, ale potom, keď som sa s Ľubošom rozprávala, už bol v poriadku. Keď sa protidrogový 

deň končil, ja, Linda, Peter, Viki, Vanda a Dominik sme rozdelili mašľu. 

          Klaudia Kollerová 9.roč. ZŠ SP   

P omoc deťom - POMOC ČERVENEJ STUŽKY

Ahojte milí čitatelia, dnes vám porozprávam príbeh o afrických deťoch:

Afrika je najchudobnejší svetadiel, pretože je tam sucho, nie je tam pitná voda, jedlo, deti a ľudia nemajú 

oblečenie ani domy. Deti tam zomierajú na všelijaké smrteľné choroby a stále sú chudé, vidno im tenkú 

kožu a pod tým len kosti. Nemajú svojich rodičov, niektoré deti ešte majú rodičov, ale je ich málo... Skoro 

všetky deti v Afrike sú po nejakých skupinách. Veeeľmi im chcem pomôcť! Aj vy im pomôžte! Ďakujem.

V utorok, 3.12., sme sa rozhodli, že ich podporíme a včera sme mali stužkový deň, takže sme robili a 

vyrábali všeličo na vianočné trhy. A keď si ľudia budú kupovať, tak tie peniaze pôjdu do Afriky pre deti. Že 

ich podporujeme je pekné.

M ám dobrý život

 Mám rodinu mamu , tatu, babku, dedka a mám domov, mám jedlo, oblečenie a všetko, čo 

potrebujem. V Afrike sú chudobné deti, nemajú čo piť, jesť, ani vodu, lieky, nemajú nič, ani oblečenie, ani 

auto, ani motorky, ani bicykle, ani bývanie. Ja  bývam v Európe, mám oblečenie, dopravné prostriedky, 

jedlo, pitie, vodu, pekné bývanie. My máme všetko – sme šťastní.

Ja chcem pomôcť deťom v Afrike. Videli sme film, kde zomrie za 1 minútu 12 detí. To je smutné. V utorok, 

3.12.2013, sme mali v škole akciu protidrogový deň. Robili sme v skupinách rôzne veci: veniec, strážnych 

anjelikov, pohľadnice. Za tie sme dostali červené stužky. Tieto veci predáme, aby sme zarobili peniaze. 

Pošleme ich deťom do Afriky. Bol to pekný deň. My všetci chceme pomôcť! Obr cervene stuzky

2 0 1 4

8



 Veľmi nás potešilo zaslané ocenenie za zapojenie sa do tohto 
projektu:
„V mene Misie sv. Jána v Barbetone - JAR ďakujeme Vašej škole za 
zaslanie príspevku 100 €, ktoré prišli na účet misie 14. 2. 2014. Na tejto 
misii sa venujú školské sestry sv. Františka chorým na AIDS.  Môžete si 
pozrieť rozhovor so slovenskou sestrou Františkou. Počas rozhovoru 
uvidíte aj fotografie detí. Veľa informácii o misii nájdete aj v príručke 
kampane 
http://www.cervenestuzky.sk/nastiahnutie.php
http://www.gsftv.eu/?p=112     
    

        S pozdravom a vďakou Anna Poláčkova

D ivadlo v škole - „O prasiatku“ - OLO

 Do školy prišli traja ľudia – herci. Jeden z nich robil 
rozprávača a hudbu a dve ženy hrali s bábkami, ale aj hrali v 
prezlečení.
Bolo to divadlo o jednom lenivom prasiatku, ktoré si myslelo, 
že mať veľký neporiadok je dobré. Prasiatko bolo špinavé a 
smradľavé, vôbec sa neumývalo. Prišla tam sova a pozrela sa na 
prasiatko. Sova povedala, že je neporiadne a smradľavé, a má 
hrozný neporiadok a nechce sa s ním priateliť. Ďalej prišiel 

papagáj a pozrel sa 
na ten neporiadok a 
vraví: „Ale, ale, ty si 
ale nezbedník!“ Prasiatko povedalo, že sa mu nechce upratovať a 
ten papagáj všetko opakoval. Rovnako neporiadok odsúdil aj lev 
a krt. So smradľavým a špinavým prasiatkom sa nechceli 
kamarátiť. A nakoniec prasiatko si povedalo, že si poupratuje a 
bude mať lepší pocit. Nebude tam mať potkany, chrobáky a jeho 
frajerka prasiatko bola veľmi rada, že má usilovné prasiatko. 
Všetky odpady prasiatko roztriedilo: plasty do žltého kontajnera, 
papiere do modrého, sklo do zeleného a do červeného kov. Aj 

my to tak robíme. Lebo chceme mať čisté životné prostredie.

          Vladimíra Šedibová 7.roč.

K arneval

 V stredu poobede 19.februára sme sa v triede obliekali za masku a ja som si obliekol piráta a potom 
sme išli do spoločenskej miestnosti. V spoločenskej miestnosti sme sedeli a tancovali, a vychovávateľka 

potom vyhlásila najkrajšiu masku. Ja pirát som vyhral a dostal som 
čokoládu. Vychovávateľka Božena Záhorcová povedala, že ideme sa 
hrať hry. Najskôr bola tombola. Ja som vyhral na číslo 48, 183 
macka. Potom sme išli do triedy sa prezliekať. Po večeri sme mali 
disko. V piatok som išiel domov a zobral som macka domov oprať. 
Všetci žiaci sa dobre zabávali a boli spokojní s karnevalom. Tešíme 
sa už na budúci karneval.
         
     Kristián Krajčovič 7.roč.

2 0 1 4
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R ECEPT - Rýchly koláč

 Potrebujeme:

♦ zásteru
♦ 2 šálky polohrubej múky
♦ 1 šálku kryštálového cukru
♦ 1 šálku mlieka
♦ 1/4 šálky oleja
♦ 1 vanilkový cukor
♦ 1 prášok do pečiva
♦ 2 vajíčka

Postup:
Zoberieme si veľkú misku a do tej misky dáme 2 šálky polohrubej múky, potom si zoberiem nejakú 
sklenenú šálku, aby sme vedeli koľko tam ide kryštálového cukru, ďalej dáme do misy 1 šálku mlieka a 
potom to trošku zmiešame kuchynskou varechou. A keď to už je premiešané, tak tam pridáme 1/4 šálky 
oleja, ale pozor, dajte tam slnečnicový olej.  Pridáme tam jeden sáčok vanilkového cukru, aj prášok do 
pečiva a nakoniec tam idú vajcia. Potom tú zmes poriadne zmiešame, aby tam neboli guče, hrče atď. A 
nakoniec si pripravíme plech a na plech dáme tú zmes. Cesto dáme do rúry na 230 stupňov Celzia a len 
čakáme na to asi jednu hodinu! 
     Mňam!  Dobrú chuť praje vaša kuchárka
         
          Vladimíra Šedibová 7.roč.

S pomienka na moje časy v škole na Hrdličkovej

 Počas necelých deväť rokov v materskej a základnej škole na 
Hrdličkovej som prežil veľa krásnych chvíľ. Mal som vynikajúcich pedagógov, 
ktorí boli prísni a milí. Tiež som mal možnosť zúčastňovať sa rôznych 
vzdelávacích aj športových súťaží. Takmer denne som športoval s ostatnými 
nepočujúcimi kamarátmi.
V súčasnosti pôsobím na SŠI Hrdličkova ako učiteľ. Ťažko sa mi porovnáva 
súčasný stav s minulosťou, keďže vtedy chodili do školy prakticky len 
nepočujúci a teraz aj deti s narušenou komunikáciou a iné. Na telesnej 
výchove musím deti viac povzbudzovať a dávať im motiváciu k 
pravidelnému cvičeniu.
        Miloš Štefek

 Ťažko sa mi porovnávajú moje skúsenosti na Základnej škole na Hrdličkovej v 
minulosti , ako žiačky a v súčasnosti, ako učiteľky, pretože každá doba má svoje 
pozitívne aj negatívne stránky. Školy pre SP pred revolúciou boli rozdelené na 
nepočujúcich a nedoslýchavých  žiakov a ZŠ na Hrdličkovej navštevovali len 
nepočujúci žiaci. Po skončení ZŠ nemali veľký výber pre ďalšie štúdium a SP žiaci 
nemohli pokračovať na bežných stredných školách ani vzdelávať sa na Vysokej 
škole, ako môžu dnes. Keď som ja nastúpila na ZŠ v roku 1988/1989 bola to 
doba podporujúca integráciu sluchovo postihnutých a v tomto období čoraz viac 
nepočujúcich žiakov začalo navštevovať bežnú základnú školu.
Okolo roku 1995-2000 začal prudký rozvoj v oblasti IKT - nástup KI a 
vysokokvalitných NA, a aj preto v posledných rokoch do našej školy prichádza 
čoraz viac žiakov s viacnásobným postihnutým. Ja osobne som nepočujúceho 
učiteľa prvýkrát stretla až na Gymnáziu v Kremnici, kam prišiel na pedagogickú 
prax. Učil nás 3 týždne občiansku náuku. Ako študentka som ho výborne 
vnímala, všetko učivo som obsahovo pochopila oveľa rýchlejšie ako od iných 

učiteľov. Teraz učím na ZŠ informatiku na prvom a druhom stupni a myslím si, že som žiakov so SP mojou 
prácou zaujala a potom obsahovo ľahšie pochopili preberané učivo. Snažím sa im pripraviť viac praktických 
a zaujímavých príkladov. A musím pripomenúť, že nepočujúci učitelia majú v práci veľa trpezlivosti a pevné 
nervy hlavne so žiakmi s viacnásobným postihnutím.
       
          Vanda Šinkovičová



Z o života materskej školy

Š kolský poriadok - plagáty
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Deti počúvali a sledovali ,čo všetko
morské prasiatko papáEnvironmentálna výchova

Deň zdravej výživy

Trieda Lienok číta a vzdeláva sa

Krásne vajíčka na veľkú noc

Veselé tvorivé dielne
Deň zdravej výživy- 
Pre deti materskej školy boli 
pripravené skvelé dobrotky

Návšteva knižnice na Stromovej ulici


