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Ďakujeme za podporu a pomoc
 

 V snahe vybaviť školu modernejším školským nábytkom, modernejšou didaktickou technikou, zabezpečiť 

všetky učebnice, didaktické pomôcky a pracovný materiál na vyučovací proces oslovujeme o príspevky sponzorov a 

zapájame sa do projektov. 

 V tomto roku sme boli zo štyroch podaných projektov úspešní v dvoch projektoch: Podaril sa nám projekt 

podaný cez  Nadáciu Pontis. Prostredníctvom projektu sa nám podarilo zriadiť modernú učebňu na výučbu jazykov, 

komunikačných zručností a logopédie. Vďaka tomu sa nám už žiaci na 

starých stoličkách netočia, ale za novým školským nábytkom pracujú 

s interaktívnymi  pracovnými listami na nových notebookoch.

 Ako druhý bol úspešný projekt podaný cez Nadáciu Centrum 

pre filantropiu, kde sa nám podarilo získať 325.- eur na nákup 

materiálu pre žiakov na hodiny výtvarnej výchovy a pracovného 

vyučovania. Žiaci to veľmi ocenili, tieto hodiny sa stali zaujímavejšími 

a pestrejšími. Vďaka tomu vyrobili krásne keramické výrobky a naučili 

sa celý technologický postup pri výrobe keramiky. Na vianočných 

trhoch sa nám 

žiacka keramika 

všetkým páčila. 

 Okrem finančných prostriedkov získaných prostredníctvom 

projektov 

Nadácia Pontis   /Nadácia Telecom/ - 2 000, -  €,  

Centrum pre filantropiu /Nadácia Siemens/ - 325,- €) 

nás podporili aj 

Nadácia p. Silvii Gašparovičovej  2 515, - €

Jolly Joker  4 100, -  €

Občianske združenie Galant  1900, - €

Občianske združenie Detská radosť 600, -  €

   Občianske združenie Svet ticha  4 000, -  €

 

 Vďaka týmto finančným prostriedkom a finančným prostriedkom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu sa mohli riešiť v škole aj havarijné situácie. Podarilo sa vymeniť staré pretekajúce okná na schodisku, darí sa nám 

rekonštruovať hlavné schodisko do školy, zrekonštruovať ďalšie toalety,  vymeniť jedálenský nábytok, vymeniť časť 

starých váľand na žiackych spálňach za nové, ...

 Všetkým úprimne zo srdca za ich podporu a štedrosť ďakujeme.



Prečo oslavujeme Vianoce? 

 Vianoce pripomínajúce nám narodenia Ježiša Krista sú poznačené mnohými zvykmi. Niektoré sa zachovali, iné 

vymizli.

  je nemeckého pôvodu. Prvý raz ho spomína brémska kronika v roku 1570.  My, Slováci sme Vianočný stromček

stromček dlho odmietali ako neslovanský zvyk. Súčasťou Vianoc je  u nás až od druhej polovici 19. storočia. 

 Na začiatku večere jeme . Oplátku pre sladký, pokojný a radostný život, med pre posilnenie oblátku s medom

lásky a dobrých vzťahov v rodine. Pre zdravie jeme  a pre odvahu chren. Súčasťou štedrej večere býva často cesnak

šošovicová polievka, lebo podľa tradície konzumácia strukovín pomôže znásobiť rodinný majetok. 

  - v niektorých rodinách sa doteraz prestiera pre jedného človeka navyše, aby sa mohol Prestieranie navyše

pohostiť pocestný. Je to symbol milosrdenstva. 

  - ak sa po rozkrojení jablka objaví hviezdička, znamená to zdravie a šťastie, krížik znamená Veštenie z jablka

chorobu a smrť. 

  - do jednej orechovej škrupiny vložia dievčatá malú sviečku za seba a do druhej Veštenie z orechovej škrupiny

za svojho milého, zapália ich a nechajú plávať na vode. Ak sa škrupiny stretnú, znamená to, že sa milenci zoberú a 

rozchod nastane, ak sa škrupiny nestretnú. 

  - po večeri ich do každého kúta miestnosti rozhádže najstarší člen rodiny, aby bola v Orechy v kútoch príbytkov

dome hojnosť počas celého roka.

  vložené do peňaženky (peniaze dané pod chlieb) - majú zabezpečiť, aby ste počas Šupiny z kapra

nasledujúceho roka netrpeli núdzou a aby sa vám peniažky len tak sypali...

  - hlava rodiny ho urobí každému členovi rodiny, aby ho anjeli ochraňovali po celý rok.Krížik medom na čelo

 

Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. 

Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežite v radosti. 

Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu.

Na nový rok správny krok a úsmev po celý rok. 

Z celého srdca len to najkrajšie 

   Vám všetkým prajú 

      

      Zamestnanci a žiaci Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava
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Integrované športové hry na Mokrohájskej 

 Dňa 26. novembra 2013 boli Integrované športové hry na Mokrohájskej. Ja som hrala boču. Po skončení som 

chvíľu len tak stála. Potom som hrala florbal. Bolo tam šesť rôznych disciplín: ping-pong, boča, florbal, počítačová hra – 

bowling, šach a streľba. V boči som jednu žiačku z Drotárskej porazila a s inou súperkou som prehrala. Naša škola 

obsadila druhé miesto. Bolo tam dobre, bola som spokojná. Z našej školy tam boli: Vanda, Linda, Dominik, Roman, 

Valentína, Peter, Klaudio, Kristína, Amália, Mário, Laura a ja.

         

         Viktória Horváthová 8.roč. ZŠ SP

  V stredu, 26.11.2013, sme išli na Integrované ŠH. Prezliekli 

sme si tričko. Všetci sme potom mali tričko žltej farby. Čakali sme, kedy 

prejde pani riaditeľka cez celú telocvičňu. Išiel som súťažiť v stolnom 

tenise, v bowlingu a streľbe. Keď sme skončili, tak učitelia z Drotárskej, 

Hrdličkovej, Koceľovej... sa išli poradiť. Ja som vyhral tretie miesto v 

streľbe a dostal som diplom. 

         

    Dominik Nemec  8.roč. ZŠ SP  

Protidrogový 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   

Pomoc deťom - POMOC ČERVENEJ STUŽKY

V Afrike sú chudobní ľudia a my sme Európania. Pomáhame im. Oni nemajú obuv, oblečenie, jedlo, vodu a školu. Deti sú 

niektoré choré, nemajú lekára, často nemajú otca ani mamu. Nemajú televízor, hračky, pastelky a sprchu. Chcem im 

veľmi pomôcť!!!

 V utorok 3.12.2013 sme mali veľmi zaujímavý deň, bol to protidrogový deň. A preto sme mali také rôzne akcie. 

Keď sme všetko spravili, tak sme dostali červené stužky. To znamená, že chceme pomôcť deťom v Afrike. Keď všetko 

predáme. Získame na vianočných trhoch peniaze, ktoré pošleme deťom do Afriky. Ja som šťastná, že bývam na 

Slovensku a mám všetko čo potrebujem.

        

         Kristína 5.A ZŠ SP
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Pomoc 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.

Mám 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

Celoštátne finále dopravnej súťaže mladých cyklistov sluchovo   

      postihnutých detí  vo Valašskom Meziříčí

 V dňoch  3. - 4. októbra 2013 sa žiaci Kristínka, Amálka, Laura, Viktorka, Klaudio, Oliver a Filip   zúčastnili 

Celoštátneho finále dopravnej súťaže mladých cyklistov sluchovo postihnutých detí vo Valašskom Meziříčí v Českej 

republike v sprievode pedagógov p. Minárovej a p. Birku. Súťaže sa žiaci zúčastnili na základe pozvania 

usporiadateľov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  žiaci Kristínka, Amálka, Oliver a Filip súťažili v kategórii mladších 

žiakov a žiaci  Laura, Viktorka, Klaudio a Tonik súťažili v kategórii starších žiakov. Súťažné disciplíny boli nasledovné: 

jazda zručnosti, jazda na dopravnom ihrisku s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel cestnej dopravy, orientácia 

na mape, testy z pravidiel cestnej dopravy a poskytnutie prvej pomoci. Žiakom sa najviac darilo v práci s mapou, 

najmenej v jazde zručnosti. V kategórii mladších žiakov sme skončili na 9. mieste, v kategórii starších žiakov na 8. 

mieste. Medzi mladšími bola najúspešnejšia Kristínka, medzi  staršími Viktorka.  
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Bodovanie žiakov mladšej kategórie.

Bodovanie žiakov staršej kategórie.

Vianoce podľa mňa

Ja by som chcela mať oddychový deň. 

Ja by som chcela aby sa Alicka zaľúbila do Patrika. 

Ja by som chcela aby Vanda a Viki boli moje kamarátky. 

Chcela by som mať koňa. 

Ja by som chcela veľmi hrať futbal. 

Ešte by som chcela Samsung galaxi s 4 mini. 

Milí Ježiško ja by som chcela mať samé jednotky a aby som bola dobrá. 

         Eva Podkovčíková 5.A NKS

24.deň!

 Ja by som chcela aby som mala oddychový deň. 24 tého aby som dlho chcela spať  a rodičia by robili medovníky 

a Sefo bude robiť  kapustnicu. Ja pôjdem zatiaľ po drevo do lesa. Na štedrý večer budem rodičom pomáhať  a potom 

budem pozerať telku. Pôjdem aj na nákupy. Pred štedrou večerou by som chcela zapáliť vonku prskavky, a potom jesť 

štedro večernú večeru. A snívam o tom, že pod stromom dostanem prekvapenie! A nové puzdro na mobil! 

         Vladimíra Šedibová 7.A ZŠ SP     

Vianoce podľa mňa

 Podľa mňa by mali byť Vianoce veselé a štedré. Na dvore by mal stáť snehuliak s čiernym hrncom na hlave. 
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Mrkvou namiesto nosa. Nemali by sme celý deň jesť až do štedro večernej večere aby sme večer videli zlaté prasiatko.  

Štedrovečerná večera by mala podľa mňa vyzerať takto: kapustnica, kapor, rezeň, pečené zemiaky a oplátky s medom. 

Pri večeri by sme mali počúvať vianočné koledy. Keď sa navečeriame mali by sme ísť spať. Ráno, keď sa  zobudíme, 

rozbalíme si darčeky, ktoré nám cez noc priniesol Ježiško. Popoludní by sme mali navštíviť rodinu, rodinných priateľov. 

Každému  prajem veselé Vianoce a šťastný Nový rok. 

         Peter Čechman 9.A ZŠ SP

Vianoce podľa mňa

Ja chcem vianočne prázdniny 2 týždne.

Darčeky dostanem asi luk a šíp.

Oslava Vianoce budem piecť medovníky.

V noci bude ohňostroj.

Mamička už piekla medovníky.

Keď som bol som unavený išiel som spať.

         Dominik Nemec 8.A ZŠ SP

Školská  superstar 
Autorka :  Franziska  Gehmová 

Hlavné postavy:  Lilly , Senta , Móric , stará mama Bety ,otec Krumpel, mama Krumplová, Lillin brat Leo, brat Carlos, 

Evelyn, Haansi, Tina a Lina. 

 Mali zoznamovaciu partiu. Jej stará mama robila dídžejku. Jej mama v skupine tiež vystupovala a spievala. Nie 

také staromódne, ale moderné pesničky. Leo a Senta si vymieňali nejaké CD. Brat Caros je v New Yorku. Na druhý deň už 

boli v škole. Tina, Lina a Evelyn sú Blond Anjeličky. Lilli mala predstavu, ako by mohla vyzerať jej kapela na vystúpení. 

Lillli a Senta rozmýšľali, koho by vybrali do skupiny. Potom na po prišli, že Móric by mohol byť v tej skupine. Na 

notebooku  vie pustiť nejakú hudbu. Lilly trénovala s jej mamičkou spievanie a Senta sa učila na basgitare. Občas spolu 

trénovali v skúšobni. Neskôr Móric hral v dvoch skupín. Pretože málo chodil na tréningy. Pomaly sa všetko vyriešilo, že 

sa dajú dokopy so skupinou Blond Anjeličky. Lilly chcela byť v skupine líderka. Líderka = šéfka. Boli v skupine šiesti Lilly a 

Evelyn spievali, Móric púšťal hudbu  na notebooku, Hansi hral na harmonike, Senta na basgitare, Tina a Lina tancovali. 

Skupina sa volala Bubli bead. Vystúpenie dobre dopadlo. Obr Školská  superstar 

Chlapček a výška

 Bol jeden  chlapček,  ktorý mal rád výšky. Lozil na pôjd, aby sa pozeral z okna. Keď bol na návšteve, najradšej sa 

vozil výťahom. Potom raz išli na výlet. Chlapec chcel vyliezť na vežu, a bol prvý na veži. Mal rád mlieko, špenát, rajčiny, 

mal rád basketbal a rád  sa vyťahoval na špičky.  Chcel dočiahnuť až na mraky. Nevšímal si kvety, muchotrávky, babôčku 

admirála.

 Rodine už išiel na nervy. Keď mal isť na večeru, tak ho museli zháňať zo stromu alebo z rebríka. Keď sa 

sprchoval, skákal a veľmi špliechal. Na Vianoce vyliezol na stromček, a tak stromček spadol a ozdoby sa rozbili. 

Mamičku a ocka to už nebavilo. 

 Teraz chcel vyliezť čo najvyššie. Až na nebo, na mesiac a na hviezdu. Priniesol do kuchyne drevené štiepky, 

škatule a stoličky. To všetko nosil do kuchyne. Aj obrovský smrek,  ktorý rástol pri dome. No liezol. Kúpil si lupu, ktorá 

veľmi  zväčšuje. Ibaže sa tá škatuľa rozkývala. A všetko spadlo.
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   Táto kniha sa mi páči: 

   od Ivany Jungovej:  Som človek.

 Páči sa mi diel o Troch ohňoch. Je to o troch chlapcoch, ktorí mali 

urobiť oheň. Jeden chalan sa vola Samo a jemu rozkázal vedúci tábora, že má 

ísť do lesa pre suché drevo. A tak Samo išiel pozbierať do lesa suché drevo. Po 

hodine sa vrátil do tábora a išiel  na stanovište urobiť oheň. Zapálil oheň na 

ohnisku, potom tam dal aj trochu papiera a na koniec dal aj drevo. 

Nerozmýšľal , koľko tam dať toho dreva. Keď to už podpálil, tak pálivé jazyky 

šľahali do hora. Samo pozval ostatne deti na opekačku a vedúci tábora 

povedal, že to urobil zle. Dal príliš veľa dreva. Druhý deň poslal Mareka po suché drevo.  A tak išiel Marek do lesa a po 

dvoch hodinách prišiel do tábora a išiel urobiť oheň. Prišiel na stanovište a na ohnisko dal nové noviny a časopisy, 

potom dal drevo, aj konáre. Nevšímal si, koľko tam dáva toho dreva, no a potom podpálil oheň. Marek zas pozval deti na 

ohnisko, aj vedúceho tábora. Ten zase povedal, že dával veľa dreva. Na ďalší –tretí deň poslal vedúci po drevo Jakuba. 

Jakub išiel do lesa po drevo, prišiel po 3 hodinách. Išiel na stanovište urobiť oheň a dal viacej novín a papierov a dal 

menej dreva. Keď sa mu rozhorel oheň, zavolal ostatných opiecť si špekáčiky. Táborový vedúci bol rád.  

 V tomto príbehu bolo ponaučenie že nemáme dávať príliš veľa ani príliš malo do toho čo chceme robiť.  

Prijímačky  4.4.2013

Spolu s mamou a otcom v aute sme išli do Bratislavy na strednú školu na Koceľovej, na prijímacie skúšky – propagačná 

grafika. Na Koceľovej sme čakali 30 minút, kedy príde učiteľka. Rozprávala som sa s kamarátmi. Potom sme išli s 

učiteľkou aj s rodičmi do triedy. Učiteľka hovorila otázky aj rodičom. Test zo Sj a L začal o 9:00 – 10:00 – jednu hodinu. 

Cítila som, že pre mňa je Sj veľmi ľahký – podobný ako MONITOR. Učiteľka Diana povedala, že mám výborný test – 

známka 2 – za 33 bodov. Potom bola prestávka 10 minút, rozprávala som sa s kamarátkou. Skúška bola v pohode. Potom 

začala talentová skúška. Mali sme kresliť ako prvé pohár, tanier, jablko atď. To som zvládla. Potom ako druhé kresliť 

plagát, napr.: písmo sprejom. Mne sa najviac páčil plagát. Potom učiteľka povedala, že ma určite prijíma s mojimi 

spolužiakmi – dvaja chalani. Skúška skončila o 13:00. Bola som veľmi spokojná. A išla som domov.

        

        Dominika Zbrehová 9. A ZŠ SP

Prijímačky  13.5.2013

Ja aj s bratom sme išli na Koceľovú. Potom brat išiel na vyučovanie – prax. Čakala som, sedela, a prišiel s kamarátkou a 

rozprávali sme sa. O 9. hodine prišla učiteľka a deti rozdelila na tri skupiny: čalúnnik, lap PC, kaderníčka. Ja s Dórou a 

Kikou sme išli sadnúť na PC a urobili sme WORD podľa vzoru na papieri. Učiteľka povedala že výborne, už hotovo a 

môžeme ísť – čalúnnik. Potom som urobila skúšku – čalúnnik (drevo a kladivo). Učiteľka povedala – si šikovná a múdra. 

Ja som sa smiala a ďakovala. Potom sme sa rozprávali s kamarátkou a bláznili sa. Potom som bola cez prestávku kľudná. 

Potom ma učiteľka zavolala na komunikačné zručnosti rozprávať. Keď bolo hotovo, išla som von a ja s bratom sme išli do 

Centrálu kúpiť potraviny, bola som hladná. Potom sme trolejbusom 212 išli priamo do školy. V triede som sa kľudne 

rozprávala so spolužiačkami. Potom sme išli na telesnú výchovu a strašne som bola unavená.

        

        Monika Lavuová 9. A ZŠ SP
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Prijímačky  13.5.2013
 Vstával som o 5:30, obliekol som sa, naraňajkoval a ja, otec a mama sme o 7:00 hod. cestovali do Kremnice. 

V Kremnici sme boli o 9:30 hod. Čakali sme na vrátnici strednej školy. Prišla jedna žena, sedeli sme spolu a písali na 

Zápisný lístok. Potom sme pozreli v škole každú triedu aj internát. Ten bol pekný a páčilo sa mi tam. Vrátili sme sa o 

14:00 hodine.

        Ervín Puža 9. A ZŠ SP

Autosalón  25.4.2013

 Autobusom sme išli do INCHEBY pozrieť si AUTOSALÓN spolu s Monikou, Dorou, Klaudiou a pani učiteľkou 

Janou. Je tam strašne veľa ľudí. Sú tam pekné, luxusné autá a rôzne iné. Amerika auto je super. Je tam aj motorka, 

loď. Malé auto vyskúšal malý chalan. Aj ja som vyskúšala, ako sa sedí v aute. Trikrát som si buchla hlavu. V 

reštaurácii mali veľa sladkostí. Potom sme oddychovali a išli von. S Dorou sme vyskúšali trenažer – akože haváriu. 

Autobusom sme sa vrátili do školy. 

        Dominika Zbrehová 9. A ZŠ SP

Autosalón  25.4.2013

 Obliekli sme sa a išli autobusom do INCHEBY. Boli tam veľmi krásne a perfektné autá, ale dosť sú drahé. 

Pozerali sme nejaké nové auto a fotili sme sa pri ňom. Spolužiaci tam boli na trenažéri. Trenažér bol zadarmo a bolo 

tam dobre. Skončili sme na trenažéri a to je veľká škoda. Čakali sme na zastávke a hneď sme boli v škole.

        Klaudia Kollerová 8. A ZŠ SP

Tvorivé dielne  2.5.2013

  Vo štvrtok sme si urobili tvorivé dielne. Prišli študenti z 

Gymnázia. Oni nám ukázali, čo sú tvorivé dielne. Potom mi spolužiaci 

urobili cirkus na líci, mala som špinavé líce. Umyla som si tvár. Urobili 

sme z hliny ruky, nohy, hlavu... Všetci, aj učiteľka, povedali, pekne 

som urobila na tvorivých dielňach. Učiteľka urobila fotky. Potom sme 

išli jesť. Vrátili sme sa, kreslili sme na plátno – ŠKOLA HRDLIČKOVA. 

Obrázok vyzerá pekne. Všetci sme išli na obed. 

        

   Monika Lavuová 9. A ZŠ SP

Tvorivé dielne  2.5.2013

 O 8:00 začalo vyučovanie a my sme čakali, kedy prídu dvaja študenti z Gymnázia. Prišli až o pol deviatej a 

začali sme tvoriť z hliny. Urobili sme seba – človeka. Potom sme išli na desiatu. Keď sme sa vrátili do triedy, kreslili 

sme grafity na plátno – slová: ŠKOLA HRDLIČKOVA – až do konca vyučovania. Upratali sme a išli sme na obed.

 

        Dóra Bajcsi 9.A ZŠ SP
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Účelové cvičenie

 Na účelové cvičenie sme išli 9.10.2013. Bolo to o 10:30. Cez les sme išli na Červený most. Bola celá škola. Cestou 

môj spolužiak Patrik vrazil hlavou do zastávky.  Páni učitelia a pani učiteľky nám pripravili rôzne súťaže: beh chlapcov na 

1000 metrov, beh dievčat na 500 metrov, hod granátom, preťahovanie lanom. Ako správne deti sme sa tomu zasmiali. 

Potom sme zjedli desiatu. Odpočívali sme trošku a hrali sme sa. Naspäť do školy sme išli trolejbusom. Prišli sme o 13:35. 

Boli sme príjemne unavení a išli sme na obed.

 

         Roman Daniel 5.A NKS

Účelové cvičenie

V stredu 9.10.2013 sme boli pod Červeným mostom. Hrali sme sa tam rôzne hry. Išli sme na lanovku. Aj sme 

preskakovali potok. Potom sme utekali na 500 metrov dievčatá a chlapci. Boli sme aj na takom kolese a to sa rýchlo 

točilo. Preťahovali sme sa s lanom. Prvý odišiel 1. stupeň a potom sme išli domov aj 2. stupeň. Aj sme vyhrali, aj sme sa 

všetci tešili. A nakoniec sme išli do školy.

     

         Eva Podkovčíková 5.A NKS

Divadlo a BIB 2013

Boli sme v divadle a všetci sa na ňom veľmi smiali. Stretli sme jednu bývalú žiačku zo školy – Danku. Potom sme išli 

pozrieť do Domu umenia výstavu. Tam bolo pekne a zmeškali sme písomku z občianskej! My sme sa radovali, lebo sme 

ju nepísali. Obrázky boli pekné, fotili sme si ich. Aj my sme sa spolu odfotili. Do školy sme sa vrátili unavení a hladní. 

         

         Ján Šmida 5.A NKS

Divadlo Ludus – Popletená punčocha

Zo školy sme išli o 8:53. Autobus na stanicu meškal. Potom nám 

ušiel autobus do divadla. Našťastie sme tam prišli o 10:00 a išli 

sme si sadnúť. Všetci sme sa na divadle smiali. Najviac Roman. 

Bolo to srandovné. Stretli sme tam bývalú žiačku Danielu. Po 

predstavení sme išli do mesta. Išli sme si pozrieť – Bienále 

ilustrácií Bratislava 2013. Páčilo sa mi tam. Do školy sme sa vrátili 

spokojní.



Príbeh o zlomenej ruke

 Dňa 20.5. 2013 asi o 19:30 som si zlomil ruku. Čo myslíte, ako? Spadol som? Šmykol som sa? Kdeže! Skákal 

som na bicykli. Kamarát zavolal sanitku. Sanitka prišla, ja som sa tesil, pretože som nemohol zdvihnúť ruku. Išli sme 

do nemocnice. Urobili mi RTG a zistilo sa, že mám  dvojitú zlomeninu predlaktia. Potom som vyšiel von a už tam na 

mňa čakal strýko. Išli sme  na chirurgiu  a tam mi dali ruku do takého pása a začali mi to naprávať. Potom som išiel  

znovu na RTG. Napravili mi len jednu kosť, druhú mi  viac posunuli a povedali že už ma nebudú viac trápiť. Poslali 

ma na Kramáre. Mohol som ísť až ráno a celú noc som si pretrpel. Prišli sme na Kramáre. A hneď ma poslali do 

anesteziologickej ambulancie. Povedali, že nie som akútny prípad a nechali ma čakať do druhého dňa. Takže som si 

odtrpel ďalšiu noc. Ráno mi dali oblbováky, aby som nebol v strese. A o hodinu hurá na sál!  Neoperovali mi to,  iba 

naprávali pod anestéziou. Na druhý týždeň som mal ísť do novej školy na Hrdličkovej ulici. Mal som prísť v pondelok 

a v utorok som mal ísť na výlet so svojou novou triedou do Rakúska do Kittsee. Bohužiaľ nemohol som, pretože 

som  tú ruku nemal ešte dosadrovanú. Bol som smutný. Mal som sadru ešte 3 týždne. A za tie 3 týždne  som zistil že 

pôjdem na 3 súťaže. Pred prvou súťažou  sme išli so zdravotnou sestrou  do nemocnice. Mali mi dávať dolu sadru, 

ale zistilo sa, že to mám posunuté a zle zrastené. Takže som išiel znovu na oddelenie. Tak tiež nám  minulý  týždeň  

povedala pani učiteľka triedna, že na ten ďalší týždeň pôjdeme na výlet o Krakowa. Ale taktiež som tam nemohol 

ísť, pretože som nemal sadru. To som bol už úplne smutný.

 Ešte sa vrátime k tej nemocnici. Prvú  noc som tam spal, ale vôbec ma to nebolelo. Na druhý deň mi to 

operovali. Dali mi tam drôty. Vyzerá to strašne!

 Ale aj tak verím, že sa na také výlety ešte dostanem.

         Peter Čechman 9.A ZŠ SP

      

Vianočné vtipy

O Vianociach hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný stromček."

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?"

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov:

"Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?"

Mamička na to: "Áno, a kto iný?"

Jožko sa zamračí: "A čo ste mi teda priniesli vy?"

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: "Mami, mami, stromček horí!"

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka.

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, mami, záclony už tiež svietia!“

Pani učiteľka vraví deťom:

- Deti, zajtra oslavujeme narodenie Ježiša Krista. Viete mi povedať, kde sa teraz nachádza Ježiš?

- On je v mojom srdiečku. - mieni Anička.

- On je na nebesiach. - nazdáva sa Miško.

- On je u nás na záchode. - vraví Dežko.

- Čože?! - skríkne učiteľka.

- Noo otec každé ráno dobehne k záchodu, skúša kľučku - nič,

búcha na dvere - nič, tak zreve: Ježiši Kriste, ešte stále si tam?  
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