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Vianočný príhovor
 

Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky, na ktoré sa všetci  tešíme.

Sú to sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti.

Vianoce sú najľudskejšie,  najláskavejšie a najkrajšie sviatky roka.

Je to čas očakávania, čas želaní a milých prekvapení, čas blízkosti tých, ktorých máme radi, 

čas rozprávok, čas dobrôt na vianočnom stole, čas darčekov.

Je to opäť čas, keď sa delíme o radosť, lásku a šťastie,

 čas, kedy sa treba zastaviť a zvážiť hodnoty, vzťahy k tým, ktorých máme radi a ktorých si vážime. 

Je to čas úcty a pokory pred všetkým, čo dotvára náš život.

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé deti, milí rodičia!

Želám Vám krásne Vianoce, plné kúzelných okamihov, lásky, pokoja, radosti 

a v novom roku veľa zdravia, šťastia, spokojných a úspešných dní.

     

        S úctou

         Vaša riaditeľka

Ďakujeme sponzorom:

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie - a zdravie pre všetkých   l   Transpetrol a.s.   l   nadácia PONTIS   

l   Peugeot Slovenko   l   Jolly Joker a.s.   l   Dell Slovensko   l   L´Oréal Slovensko s.r.o.   l   Drogéria Kanpex   l   OZ 

Svet ticha   l   OZ Galant   l   OZ Detská radosť   l   Nemocnica akademika L. Dérera - chirurgická klinika



Deň zdravej výživy očami naších deti
 Dňa 20.11.2014 sa uskutočnil Deň zdravej výživy. A nikto lepšie neopíše jeho priebeh ako naše deti .

 Volám sa Mário. Som z Močenku. Jedného dňa sme prišli do školy a pani 

vychovávateľka povedala, že bude Deň zdravej výživy. Tak sme išli nakupovať do Lamača. V 

Lamači sme nakúpili. Na druhý deň o tretej sa konal Deň zdravej výživy v jedálni. Pani 

vychovávateľka Petra Duchyňová nás privítala. Každý žiak zo skupiny musel ísť povedať čo bude 

robiť. My sme robili ovocný šalát spolu s našou pani vychovávateľkou Ľubicou. Na konci bola 

ochutnávka . Vyhrali sme všetci lebo sme sa snažili. 

        Mário Belkovič, 7.A ŠZŠ

 Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnil na našej škole Deň zdravej výživy. Zdravá výživa 

začala o 15:00 a konala sa v školskej jedálni. V jedálni mala každá skupina pripravené prísady. 

Každá trieda povedala čo bude robiť. Naša skupina spolu s pani vychovávateľkou  Milotou a 

Lenkou robila rybaciu nátierku, domáci pribináčik s ovocím a mrkvovú nátierku. Na konci 

podujatia sme všetci mali možnosť ochutnať aj ostatné jedlá.

          Viktória Horváthová, 9.roč.

  Ja sa volám Kristián Krajčovič. Keď sme sa dozvedeli, že bude Deň 

zdravej výživy museli sme ísť nakúpiť potraviny. Nakupovali sme v Lamači v 

Tescu. Kúpili sme šľahačku, jahody, ananás, maslo, horčicu, cibuľu, mrkvu, 

rybaciu konzervu. Na druhý deň sme sa v triede nachystali na Zdravú výživu a 

išli sme do jedálne. Tam nás privítala pani vychovávateľka Petra. Každý musel 

povedať čo bude robiť jeho skupina. Keď sme dokončili naše nátierky, dali sme 

ochutnať aj ostatným deťom a vychovávateľom. Vyhrali sme všetci. Pani 

vychovávateľky nám poďakovali.  Poupratovali sme a išli sme do triedy.

        Kristián Krajčovič, 8.roč.

 Končila sa šiesta hodina. Po obede som sa tešila na akciu o zdravej výžive. Mám rada, 

keď vychovávateľky s deťmi pripravujú rôzne dobrôtky a tie neskôr môžeme ochutnať .

  Bolo 14:57 keď sme s pánom vychovávateľom Petrom vyšli z triedy a zamierili do 

jedálne. Tam už bolo plno detí a čakali už len na posledných.

 Pani vychovávateľky Petra a Milota sa nás pýtali prečo sme prišli a čo v jedálni budeme 

robiť. Niektoré deti odpovedali niečo o príprave zdravých jedál, niektoré o zdravej výžive a 

niektoré boli ticho. Pani vychovávateľky Milota s Petrou sa každej triedy pýtali aké dobré jedlá 

chystajú pripraviť. Potom sa už všetci dali do práce. Naša trieda si vybrala ovsené vločky s 

jablkami, mandarínkami a banánmi. Vločky išiel pán vychovávateľ povariť do kuchyne, kým sa 

vrátil začali sme krájať jablká, šúpať mandarínky a banány. Do vločiek sme primiešali cukor a 

škoricu. Potom sme do misiek naberali ovsené vločky a ukladali ovocie. Dokopy to mohlo byť asi 

15 misiek. Ako sa neskôr ukázalo, bolo toho priveľa lebo ani my, ani ostatné deti všetko nepojedli. Museli sme ich uložiť 

do chladničky. Naozaj nevieme, kto ich neskôr zjedol a to je dobre, zrejme niekomu chutili.

 Počas ochutnávky bola aj zábava, skúšali sme uhádnuť aké potraviny sa  v rôznych jedlách nachádzajú, alebo čo 

nám to-ktoré jedlo pripomína. Akú chuť to-ktoré jedlo má (sladkú, slanú, kyslú, nijakú).

  Nakoniec sme jedáleň poupratovali a rozišli sme sa do tried učiť.
        

        Laura Vassová, 7.trieda s pomocou vych. Petra Birku
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Integrované športové hry na Starých Gruntoch

 To ráno bolo iné ako ostatné rána. Keď som vstala, umyla sa, očistila si zuby, obliekla, bolo ešte skoro 

ísť na raňajky. A predsa sme namierili do jedálne. Čakal nás zaujímavý deň. Chystali sme sa na športové hry 

pre rôzne postihnutých žiakov. Tie sa konajú každý rok a počtom sa zvyčajne zúčastňuje šesť bratislavských 

špeciálnych škôl. Za našu školu vybrali Vandu, Viki, Lindu, Klaudia, Valentínu, Mária, Kiku, Romana, Patrika 

a mňa.

 Ešte počas raňajok prišiel do jedálne pán vychovávateľ Peter. Autobusom č. 32 sme sa dostali pred 

vysokú budovu televízie a bus č. 31 nás odviezol na konečnú. Mlynská dolina – Staré Grunty tak sa nazýva 

územie, kde sme mali športovať. Bývajú tu študenti z rôznych vysokých škôl.

 Na športových hrách sme súťažili v elektrickom bowlingu s obrazovkou, v streľbe, v ping-pongu, v 

boccia a vo florbale. Pravdaže sme bojovali čo nám sily a šikovnosť stačili. Ja som súťažila v boccia. Žiaľ 

neušlo sa mi miesto na stupni víťazov. Iba Linda sa dokázala prebiť na 2. miesto v bowlingu. Zahrala som si aj 

vo florbale, kde sme skončili na 4. mieste. V celkovom umiestnení sme skončili na peknom treťom mieste. 

Bola som spokojná a aj hrdá, že svojou troškou som tiež k tomu prispela. 

      Laura Vassová 7.trieda s pomocou vych. Petra Birku

Pomôžte nám  šetriť prírodu 

 Do projektu OLOMPIÁDY sme sa zapojili po prvý krát v roku 2011. 

Odvtedy sa všetci snažíme  separovať a zbierať starý papier a plasty.  Za papier 

a plasty dostaneme peniaze, za ktoré potom kúpime papier, výkresy, farby, 

lepidlá a ďalšie školské pomôcky. A ako si počíname prvé tri mesiace v tomto 

školskom roku?

         

    

 Minulý rok sme za odovzdaný papier získali cca 170 eur, za ktoré škola zakúpila rôzne pomôcky. V súťaži  sa nám 

podarilo pre školu vyhrať 300 eur.
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Kampaň Červené stužky 

 Už po piatykrát sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky. 

V tomto ročníku kampane sme sa zaviazali zrealizovať nasledovné aktivity: 

- Zaslanie najlepších výtvarných prác žiakov do Celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ 

„ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“

- Tvorba a nosenie červených stužiek od 24. novembra 2014 do 1. decembra 2014.

- Realizácia finančnej zbierky medzi žiakmi a zamestnancami našej školy na pomoc 

africkým deťom nakazených AIDS. 

- Neplánovanou aktivitou je návšteva divadelného predstavenia The Dark Trip.

Obnova školy 

 Počas prázdnin naša škola zažila veľkú rekonštrukciu. Najviac nás potešila výmena starých sivých  kovových 

okien  za nové biele plastové okná. Nové okná máme vo všetkých triedach, na chodbách školy i v kanceláriách. 

Tešíme sa na teplejšie triedy v zime i nato, že nemusíme cez zimu v triedach vypchávať škáry v oknám starými 

novinami.

 Tesne po prázdninách sa v škole začalo aj s rekonštrukciou detských toaliet na prvom poschodí.

Do nového šatu sa obliekol aj internát. Tiež sú tam vymenené nové plastové okná. Klubovňa na druhom poschodí, 

herňa na treťom poschodí internátnej časti, ktoré využívame na voľnočasové aktivity, majú nové, rovné podlahy. 

Obidve miestnosti sú zariadené novým, moderným  nábytkom a čisto vymaľované steny zdobia maľby s detskými 

motívmi. Nové stoličky a koberce budú na nás čakať hneď po vianočných prázdninách. 

Projekty

 V tomto školskom roku nás opäť podporila nadácia Pontis.  V rámci svojho filantropického programu Viem 

ti povedať 2014 pri  Nadačnom fonde Lenovo pokračovali v podpore organizácií venujúcich sa deťom a mládeži s 

autizmom a sprievodnou poruchou komunikácie a reči. Aj našu školu podporili štyrmi tabletmi značky Lenovo so 

špeciálnymi aplikáciami Tap-to-talk a ABCD, pre podporu rozvoja komunikácie, reči a čítania.  Práca s tabletom s 

pomocou výukových aplikácii pri tejto diagnóze nie je jednoduchá a jej prínos a pokrok u deti je možné vyhodnotiť 

až s odstupom dlhšieho obdobia, pričom výsledky sú pri každom dieťati vzhľadom k diagnóze veľmi individuálne. 

Používanie tabletu je však pre deti veľmi atraktívne, radi s ním pracujú a dosahujú tak rýchlejšie úspechy v 

komunikácii a rozširovaní slovnej zásoby, ako pri iných komunikačných pomôckach. 
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Dopravná súťaž vo Valašskom Meziříčí

2.-3. októbra sme išli do Valašského Meziřičí. Vstávali sme o 4:00. Išli sme na 

autobus  a potom na vlak. Nastúpili sme tam o 6:00. Prestupovali sme v 

Púchove na vlak do Česka. Meškal asi 95 minút. Konečne prišiel ten vlak! Na 

desiatu sme mali bagetu. Prestupovali sme na ďalší vlak. Aj ten meškal. Raz 35 

minút potom 40 minút. Konečne sme 

docestovali! Potom prišiel po nás 

autobus. Prišli sme do školy a vybalili 

sme sa. Chvíľu sme si oddýchli a išli 

sme  na súťaž. Na obed sme mali rezeň. Vody sme si mohli zobrať koľko sme 

chceli. Na druhý deň sme písali test z dopravnej výchovy. Ďalšia súťaž bola 

zdravotnícka. Vybrali sme si lístok a na ňom bolo napísané, čo sme museli 

urobiť. Skončili sme na 9.mieste. A išli sme naspäť do Bratislavy - do našej 

školy.

           Ján Šmida, 6.A ZŠ NKS

Protidrogový deň 

  V utorok ráno o 9:00 sa začal protidrogový den. Všetci sme išli do spoločenskej 

miestnosti a pani učiteľky, nás všetkých rozdeľovali do skupín. Boli skupiny: citrón, 

mandarínka, hruška, jablko, slivka a pomaranč. Každá skupina mala dvoch kapitánov a v 

každej skupine bolo okolo 6 malých detí. Potom učitelia boli vo svojich triedach a 

pripravovali tvorivé kútiky. Tento deň bol zameraný na zdravé stravovanie a nezdravé 

stravovanie. Každý kapitán  mal papier s logom, na ktorom boli čísla tried. Všetky deti sa 

striedali v triedach. V každej triede sme plnili rôzne úlohy. Napríklad sme mali ísť do 

telocvične a tam nám pán učiteľ ukázal nejaké cviky a po ňom sme ich všetci opakovali. 

Potom po 20 minútach, bola výmena a išli sme za pani učiteľkou Ľubkou. Tam nám dali 

veľký výkres a naň sme lepili obrázky surovín a tie suroviny sme rozdeľovali do zdravej a 

nezdravej výživy. Všetci sme to urobili. Potom keď bola výmena, tak sme išli do 

miestnosti 302. Pani učiteľka Verešová nám pustila prezentácie a pritom nám vysvetľovala. Bolo to super, dozvedeli 

sme sa všelijaké veci o drogách, o fajčení a o alkohole. Bolo to fakt super. Potom sme skončili a poslali nás do 

spoločenskej miestnosti. Tam bolo vyhodnotenie, všetkých nás pochválili. Potom sme išli na obed a pokračovali sme v 

ďalších vyučovacích hodinách.

          Vladimíra Šedibová, 8.roč

Popoludnie s dinosaurami

 V jeden príjemný novembrový deň sme s pani vychovávateľkou 

navštívili veľmi zaujímavú výstavu s názvom "Dinosaurium" v  Inchebe. Mali 

sme možnosť vidieť výstavu pravých dinosaurích skamenelín. Nachádza sa 

tam viac ako 50 exponátov pochádzajúcich z obdobia druhohôr. Výstava sa 

nám veľmi páčila. Sme radi, že sme mali možnosť vidieť takú zaujímavú 

výstavu akou je "Dinosaurium". 

                                             Pani vychovávateľka a žiaci, 4.A. ZŠ SP.
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Výstava sovičiek

 Poobede sme išli na výstavu umelých sovičiek. Asi o 15:00. Išli sme s 

pani vychovávateľkou Erikou. Prezerali sme si výstavu sovičiek. Boli pekné, 

páčili sa mi. Vyrobené boli z dreva a niektoré vyzerali ako živé. Niektoré 

sovičky boli malé, ale boli tam aj veľké sovy. A keď sme sa vracali, tak sme sa 

zastavili na ihrisku. Cestou v trolejbuse chytil revízor tetu. Mala lístok aj 

električenku, no nemala dobitú električenku. A lístok nemala označený. 

Dostala pokutu 70 €. 

     Dominik Mester, 6.A ZŠ NKS

Návšteva letiska

 Boli sme na letisku. Videli sme tam prvé lietadlo, ktoré letelo z Bratislavy. Museli  prejsť cez skener. Potom sme 

išli ku psom a orlom. Tie orly niekedy lovili a plašili hlodavce. Aj psi rovnako. Išli 

sme potom k hasičom a videli sme jedno auto. To vážilo asi 1799 ton. Hasič 

nám ukázal striekanie z vodného dela. Každý, kto si do auta sadol mal na hlave 

hasičskú prilbu. Potom sme išli do budovy. Cestou sme videli havarované 

vrtuľníky. Jedno vojenské lietadlo vzlietlo. V budove sme videli ako sa 

posúvajú kufre a model ako stavali letisko. Bolo to veľmi zaujímavé a dúfam, že 

tam pôjdeme zas. 

      Ján Šmida, 6.A ZŠ NKS 

 Vo štvrtok sme odišli o 13:30 zo školy. Išli sme autobusom na letisko. Prišli sme tam o 14:00. Videli sme rôzne 

lietadlá. Boli sme aj v letiskovej hale. Tam sme prešli cez skener. Odtiaľ sme išli 

pozrieť psíkov. Potom sme sa išli pozrieť na hasičov a oni nám ukázali hasičské 

auto. Z auta striekala voda a potom sme si išli doňho aj sadnúť a fotili nás. 

Nakoniec sme išli naspäť do školy. Bolo to pekné. Letisko sa mi páčilo. Všetko 

nám tam ukázali.       

     Eva Podkovčíková  VI.A   ZŠ NKS

Výstava Tutanchamon

 Bolo ráno 6:00 a ja som vstávala a išla sa umyť, vychystať sa. Potom som sa išla obliecť a zrazu počujem môjho 

bratranca Dominika ako vrieskal. Išla som sa do kuchyne najesť. Mala som na  raňajky chlieb s rajčinou a tvaroh. Najedla 

som sa, obula a obliekla si bundu. Išla som do školy trolejbusom č. 209. Vystupovala som na Magurskej a išla mi hneď 

32-ka. Ja som nastúpila  a potom som vystúpila pri Nemocnici Kramáre. Išla som peši do školy. Bolo 7:24 a už som bola v 

škole. Išla som k zdravotnej a potom do triedy pripraviť si veci  na hodinu matematiky. Začala sa prvá hodina, rozprávali 

sme sa s pani učiteľkou Malinovskou. A zrazu bola druhá hodina. Išla som na matematiku. O 9:30 sme išli na desiatu. Ja 

som jedla vlastnú desiatu ako raňajky. Išli sme na vrátnicu, všetci sme sa obliekli. Keď sme boli hotoví, tak sme išli na 

trolejbus číslo 212 a potom autobus č. 84. Meškali sme lebo boli zápchy áut a už sme boli na výstave, postavili sme sa 

tam, kto chcel ísť na WC tak išiel. My ostatní sme čakali na jednu tetu – sprievodkyňu. A potom sme išli do vnútra a tam 

sme si vyzliekli kabáty a dali nám číslo od 1 po 22. Počúvali sme v slúchadlách sprievodkyňu, pozerali vystavené veci. 

Prechádzali sme sa tam. Videli sme posteľ, ktorú mal Tutanchamon v hrobke a skrine, čo boli postavené zo zlata. A 

potom sme prešli na jedno miesto, kde nám premietali film o jednom mužovi, ktorý objavil hrobku v Egypte. Nakoniec 
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sme išli naspäť pre oblečenie a pre svoje tašky. Čakali sme na svoje pani učiteľky. Pani učiteľky si dali 

kávičku a deti si kupovali jedlo a pitie. A potom, keď sme dojedli išli sme s pani učiteľkou 

Malinovskou naspäť do školy. 

          Laura Vassová, 6.A ZŠ SP

 V pondelok 10.11.2014 o 8:30 sme išli na výstavu do Incheby –Tutanchamon. Cesta bola veľmi  hrozná lebo 

sme tam išli jednu hodinu. Potom sme tam prišli, konečne. Teta nám povedala trošku o výstave. Každému nám dali 

slúchadlá, aby sme počuli výklad. Bolo to všetko pekné. Videli sme tam 4 hrobky. Páčila sa mi pekná socha kráľa 

Tutanchamona. Videli sme tam veľa zaujímavých a drahých vecí. Potom sme išli na kofolu a naspäť do školy. Do školy 

sme prišli asi o 13:00.

          R.Daniel, 6.A NKS

Divadelné predstavenie

 V stredu prišlo do školy divadlo Maska. Boli to žena a muž. Robili veľkú srandu. Prišli o 8:00. Volali sa 

Tanculienka a Smejko. Spolu s nimi sme spievali. Potom sme sa fotili. Bolo to veľmi pekné divadlo. Ďakujeme Vám, že ste 

k nám prišli.   

     Eva Podkovčíková, 7.A ZŠ NKS

  V stredu ráno o 8:00 prišlo do školy divadlo. Divadlo bolo smiešne. 

Vystupovali tam dievča, volalo sa Tanculienka a chlapec, volal sa Smejko. 

Všetci sa tam rehotali ako diví. Smejko neveril, že je na každé meno pesnička. 

Smejko sa hanbil zasmiať. Ich kamarát motýľ sa volá Huncútik. On s nimi 

skladal piesne. Nakoniec sme sa s nimi odfotili. Bolo to pekné divadlo.

      Ján Šmida, 6.A NKS

 Divadlo Maska prišlo k nám do školy na návštevu 17.9.2014. Bolo to v stredu 

ráno. Divadlo tvorili jeden chlapec a jedno dievča. Boli pekne oblečení. Dievča-Tanculienka  malo pekný kostým lienky. 

Chlapec - smejko mal žltočierny kostým. Spievali nám rôzne pesničky aj hrali divadlo. Bolo to veľmi pekné divadlo. 

Ďakujeme vám, že ste k nám prišli, divadlo Maska.  

         Roman Daniel, 6.A ZS NKS
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Helloweenský večierok

1. Večer som si obliekol masku a potom som išiel tancovať .

2. Malé deti sa ma báli, lebo som bol strašidelný.

3. Neskôr sme tancovali a akože bolo aj bozkávanie. 

4. Vyrábali sme z obrazov múmiu. 

5. Jedli sme jablká z misky s vodou a súťažili sme. 

6. Tancoval som s pani vychovávateľkou. 

7. Potom večer sme sa prezliekli a už bol koniec.        

          Kristián Krajčovič, 7.A ZŠ SP 

 Včera sme mali v škole Halloween. Maľovala som si tvár ako kostra a potom som išla do 

spoločenskej miestnosti. Všetky deti mali oblečené masky a namaľované tváre. Deti boli 

namaľované. Pani vychovávateľka dostala nápad aby sa deti zabávali a súťažili. V lavóri bola 

voda a jabĺčko. Vybrali sa dve osoby, strčili hlavy do vody a museli ústami zobrať jedno jablko. 

Potom všetky deti išli do jedálne na večeru. Za 30 minút sme sa vrátili do spoločenskej 

miestnosti, deti mali zábavu, tancovali.

        Linda Pužová, 9. ročník

 Včera sme išli robiť halloweensku tekvicu o 15:10. Keď boli hotové všetky tekvice, odniesli 

sme ich do spoločenskej miestnosti. Neskôr sme si išli obliecť masky halloweenu. A išli sme 

do spoločenskej miestnosti. Ja som si obliekol masku zombie policajta. Potom bola 

diskotéka. Všetci sa hrali. O 20:30 skončil Halloween a išli sme spať.

       

         Dominik Nemec, 7.A ZŠ SP

 Dňa 22.októbra 2014 bol v škole Halloween. 

 Začal asi 15:00. Najprv sme boli v jedálni vyrezávať tekvice. Bolo päť skupín 

očíslované 1- 5. Naša skupina spravila tri tekvice. Vyrezávanie tekvice bolo celkom zábavné. 

Keď sme skončili , tak  sme upratali a potom sme sa najedli. Išli sme do spoločenskej 

miestnosti. Ja som mala byť pôvodne duch, ale som si to rozmyslela a bola som mŕtvola.      

V spoločenskej miestnosti sme mali rôzne súťaže. 

Súťažilo sa: 

- motanie cukríka na jazyk, Múmia a jablko v lavóre.

 A to je všetko. Potom sme išli na večeru. Po večeri bola diskotéka. Diskotéka bola 

celkom fajn. Skončila asi o 20:15. Išli sme spať o deviatej. Všetci sme boli spokojní. 

        Viktória Horváthová, 9.roč.  

 Do záhradníckeho obchodu pôjdeme a pozrieme sa, aké tam majú tekvice. Veľké, 

stredné a malé. Keď sa nám páči nejaká tekvica, zoberieme si ju a pozeráme či nie je dobitá, špinavá. Keď nie je, tak 

zoberieme tú veľkú tekvicu a kúpime si ju. Doma alebo v záhrade na stôl, si pripravíme: nôž, lyžicu, nejakú fixku a 

servítku. Keď máme na stole všetko pripravené, tak zoberieme tekvicu a položíme ju na stôl. Na tekvicu fixkou 

nakreslíme trojuholníkové oči a zubatý úsmev. Keď to máme nakreslené, tak môžeme začať rezať. Keď sme tekvicu 

vyrezali, tak sa na ňu pozrieme, či nie sú oči krivé. A skontrolujeme aj zubaté ústa. Keď to je dobre, tak z vnútra 

tekvice dáme preč jadierka. Keď je bez jadierok, môžeme dať do vnútra sviečku. Keď bude pol noc, dáme 

strašidelnú tekvicu do okna a bude strašiť. 

         Vladimíra Šedibová, 9.roč.
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Účelové cvičenie

  V utorok sme odišli 9:30 zo školy. Potom sme išli pod Červenený most 

a tam sme sa hrali. Išli sme na autobus č. 43 prišli sme na Snežienku. Najedli 

sme sa. Išli sme hádzať loptou a potom sme sa preťahovali lanom. Súťažili sme 

v behu. Okolo poludnia sme išli autobusom naspäť do školy. Do školy sme 

prišli o 13:00. Išli sme sa prezliecť lebo sme mali mokré veci. Potom sme išli na 

obed. Veľmi nám chutilo. 

        Eva Podkovčíková, 6.A ZŠ NKS

 

 V utorok všetky deti išli pod Červený most. Išli sme lesom a potom ešte autobusom k Snežienke. Tam sme mali 

účelové cvičenie. Učili sme sa dať prvú pomoc a zachrániť život. Hrali sme sa s lanom, hádzali sme loptu do cieľa. Bolo 

nám veselo a dobre. V lese bolo fajn.

        Martin Ďuraško, 6.A ZŠSP

 Ráno sme išli autobusom, potom pešo do lesa. Čo budeme robiť? Učili sme sa dať prvú pomoc, zachrániť život, 

preťahovali sme sa lanom, hrali futbal, hádzali sme loptu. Potom sme skončili a išli späť do školy.

      

        Mário Szalay, 6.A. ZŠ SP

 Dňa  14.10. 2014 sme boli na Partizánskej lúke na účelovom cvičení rozdelili nás  do skupín. Každá skupina 

plnila pridelené úlohy na rôznych stanovištiach. Prenášali sme zraneného určovali svetové strany na mape, hádzali na 

terč, rúčkovali na lane a poznávali dopravné značky. Potom sme išli k amfiteátru, kde sme sa zabávali, hrali golf, súťažili v 

preťahovaní lanom. Vedúcim účelového cvičenia bol pán učiteľ Juraj Kittner. Po skončení cvičenia sme sa vrátili pešo do 

školy. Účelové cvičenie sa mi veľmi páčilo.

         Tomáš Pavlík, 3.A NKS

 Bol utorok 14.10. Išli sme na účelové cvičenie. Zo školy sme išli o 8:30. Išli sme po lesnej ceste pod Červený 

most. Chvíľu sme sa hrali na ihrisku. Okolo pol desiatej sme išli na autobus č. 43 na lúku ku Snežienke. Na lúke sme sa 

najedli. Potom sme hádzali granátom. Išli sme sa preťahovať lanom. Vyhrali dievčatá. Do školy sme sa vrátili o 13:00. 

Boli sme unavení a hladní. Ale bolo dobre.      

                                                                                     Patrick Gašparovič, 6.A  ZŠ NKS 



Zo života MŠ

Vianočná obrazáreň

cesta rozprávkovým hradom služobníctvo víta deti na hrade

indiánka pripravila pre deti malú súťaž rozprávkový les s deduškom Večerníčkom
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