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28. 10. 2016

1.súťaž bola hod granátom. Vyhral Janko Šmida. 2. súťaž bola preťahovanie 
lanom. Vyhrala skupina, v  ktorej bol kapitán Roman. Potom boli ešte ďalšie 
súťaže.

Alicka nám urobila pekné fotky.

Unavení sme sa vrátili do školy.  


Ester Škrovánková, VIII. A ZŠ NKS 

Popoluška 

V  utorok 4,10,2016 sme sa celá škola a  škôlka zišli na divadielku 
o  Popoluške. Rozprávka nebola klasická, ale moderná. Hrali tam traja herci, ale 
postáv tam bolo viac. Spievali, tancovali, zabávali nás. Vystupovali tam postavy aj 
piesne z  iných rozprávok. Popoluška dostala 3 oriešky, kde boli ukryté šaty a kuša. 
S ňou strieľali na havrana. Plesové šaty si obliekla na ples s princom. Tu ju požiadal 
o  ruku. Princezná utiekla a  stratila črievičku. Na koniec všetko dobre dopadlo, 
princezná sa našla a bola svadba. 


Richard Imrišek, V.A ZŠ NKS 

Redakcia: PaedDr. Elena Gažiová, RNDr. Oľga Minárová, 
Jazyková korekcia: Mgr. Jana Fraňová, PaedDr. Elena Gažiová, Grafická úprava: Ing. Roman Köppl



 

Základná škola pre sluchovo postihnutých v Bratislave je najstaršou školou 
pre vzdelávanie a  výchovu sluchovo postihnutých detí na Slovensku. Počas 
180-ročnej histórie zaznamenala niekoľko vývojových etáp. Historická 
rekonštrukcia vzniku a  vývoja školy bola uskutočnená na základe vedeckej 
analýzy, ktorú sme mali  možnosť získať z  československých, maďarských 
a  rakúskych archívov, knižníc,  škôl, literárnych prameňov, vychádzajúcich 
od roku 1799.


Z historických prameňov sme zistili, že prvý ústav pre sluchovo postihnuté 
deti vznikol vo Viedni v  roku 1779 a  podobný ústav založili v  roku 1786 aj 
v  Prahe. Sluchovo postihnuté deti v  Uhorsku, ktorého súčasťou bolo aj 
Slovensko, museli na svoj ústav čakať ešte ďalšie desaťročia. Myšlienku, založiť 
takýto ústav aj v Uhorsku ako prvý vyslovil už v roku 1790 Andrej Cházár, rodák 
z Jovíc pri Rožňave. V roku 1802 bol založený ústav vo Vacove.

Prvý charitatívny ústav pre sluchovo postihnuté deti vznikol v Bratislave v roku 
1833 a súčasne bol druhým takýmto ústavom v Uhorsku. Na Slovensku prvý 
ústav pre hluchonemých založil Moric Mauksch v  Liptovskom Mikuláši ako 
súkromný ústav v  roku 1835. Pri vyučovaní volil metódu odzerania hlások 
a slov, teda zvukovú reč. Po jeho smrti vedenie ústavu prevzal jeho syn Samuel 
Mauksch, no pre nedostatok finančných prostriedkov ústav v  roku 1849 
zanikol. 


I. bratislavský Ústav pre hluchonemých 1836 - 1872 

Založenie prvého bratislavského ústavu hluchonemých bol spätý s menami 
Jána Blaškoviča, rodáka z Pezinka a grófky Terézie Brunswickovej. Grófka bola 
mimoriadne vzdelaná žena, ktorá pochopila význam vzdelávania sluchovo 
postihnutých detí. Dala podnet k založeniu ústavu, ktorý viedol od 1. decembra 
1836 Ján Blaškovič. Už po dvoch rokoch deti preukázali verejnosti, že vedia 
čítať, písať a počítať. Po 36-tich rokoch, 2. júna 1872, mestské zastupiteľstvo 
pre nedostatok finančných prostriedkov ústav zrušilo.


II. bratislavský Ústav pre hluchonemých 1878 – 1892 

     Bol založený ako kurz pre hluchonemých pri učiteľskom ústave v Bratislave. 
Viedla ho profesorka bratislavského Učiteľského ústavu Ida Konyokiová, ktorá 
teóriu spájala s praxou.


III. Ústav pre hluchonemých  1905 – 1921 

Ústav založili na príkaz vlády z  Budapešti. Prvým riaditeľom ústavu bol 
Koloman Hercsut, v tej dobe známy odborník a organizátor v oblasti špeciálnej 
pedagogiky. Vo funkcii riaditeľa zotrval len rok a ďalší rok tu pôsobil ako triedny 
učiteľ. 

Vo funkcii ho vystriedal taktiež známy odborník v oblasti špeciálnej 
pedagogiky Dr. Károly Bihari. Biháriho vo funkcii riaditeľa  v roku 1909 vystriedal 
skúsený pedagóg Ferenc Deschenszky. V  roku 1919 bol ústav poštátnený 
a zaviedlo sa v ňom namiesto maďarčiny vyučovanie v materinskej reči.  

Pohľad do histórie školy Malý Princ 
Začali sme o  15:00 v  spoločenskej miestnosti. 

Skladali sme lietadla z  papiera. Potom sme mali súťaž: 
kto najďalej hodí vyrobením lietadlom. A  koho lietadlo 
vyletí najvyššie. Odpovedali sme na otázky. Napríklad: 
Koľko je vo vesmíre zemegúľ? Ako vyzerajú? Potom sa 
nás pýtala Zuzka aké máme obľúbené veci a  zvieratá. 
Bola to ruža, ovca a  lišiak. Neskôr sme kreslili vesmír. 
Všetky deti nakreslili krásne obrázky.


Alica Hozová  VIII. A ZŠ NKS 

Deň  polície  
Podujatie sa  začalo okolo 10-tej hodine. Bolo to v  Dúbravke na 

futbalovom ihrisku. Pani policajtka nás všetkých pekne privítala. Všetko nám 
vysvetľovala. Potom na trávnik prišli štyria policajti so psami. Predstavili svojich 
psov. Všetky deti začali tlieskať a vykrikovať. Bola super zábava. Všetko bolo 
zaujímavé  a trvalo to cca jednu hodinu. Policajti zo svojimi koňmi nám ukázali, 
že sa neboja ohňa. Museli sa slušne správať, aj keď ich niekto búchal alebo 
ohadzoval. Predviedli sa nám aj kukláči s  vodným delom. Ukazovali nám čo 
robia na štadióne, keď niekto robí veľký chaos a nechce sa stiahnuť. Na koniec 
sme všetci mohli hladkať psov, aj kone a poobzerať si ich autá. Podujatie sa mi 
páčilo.                       


Ester Škrovánková,   VIII.A ZŠ NKS 

Účelové cvičenie 
Bol krásny, slnečný deň. Tešili sme sa na účelové cvičenie. Zamrzol 

nám úsmev, keď sme zistili, že máme prvú hodinu matematiku . Druhú hodinu 
sme išli do spoločenskej miestnosti. Dvaja učitelia PaedDr. Miloš Štefek a Mgr. 
Janka Červeňová nám vysvetľovali globálne otepľovanie. My sme ale čakali, 
kedy pôjdeme na vytúžený výlet. Zo školy sme odchádzali okolo desiatej. Išli 
sme cez les peši na Červený most. Prišli sme tam a prvé čo sme spravili, vrhli 
sme sa na preliezky. Ako malé deti ! Učitelia nám pripravili niekoľko súťaží.



 

   Ústav bol v roku 1921 preložený do Dubnice nad Váhom a odtiaľ do Prešova. 
Tým sa vlastne stal základom dnešnej ZŠ internátnej pre sluchovo 
postihnutých v Prešove. 


IV. bratislavský Ústav pre hluchonemých v roku 1929 - 1945 

Zásluhou Spolku starostlivosti o hluchonemých bol založený v rokoch 1929 
– 1945  Štátny ústav pre hluchonemých v Bratislave. Riaditeľom ústavu bol 
Július Valentovič. 

V roku 1938 mal ústav 60 žiakov a 13 učiteľov. 
Počas druhej svetovej vojny bol evakuovaný do Kochanoviec pri Trenčíne. 

V  roku 1945 sa vrátil späť do Bratislavy do budovy slobodárne na 
Železničiarskej ulici. 

Známy je stav učiteľov z  roku 1943, boli to: Gejza Slaninka, Ladislav 
Hnaupek, Michal Igaz, Ľudovít Braxatoris, Berta Braxatorisová, Leopold 
Drábek, Gizela Ladová. 

Po oslobodení sa stal riaditeľom ústavu mladý, agilný učiteľ Gejza Slaninka. 
S veľkým zanietením a oddanosťou humánnemu poslaniu začal realizovať 

stavbu novej školy na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Myšlienku postaviť modernú 
školu pomohol uskutočniť inžinier architekt Kančev.  Vyučovať sa v modernej 
budove školy na Hrdličkovej ulici začalo 1. septembra 1960. V tomto období 
mala škola 152 žiakov, 42 pedagogických zamestnancov a 18 prevádzkových 
zamestnancov. 

Po odchode dlhoročného riaditeľa školy Gejzu Slaninku do dôchodku v roku 
1977, nastupuje na jeho miesto nový riaditeľ Alojz Mikla. Pod jeho vedením 
vzrástol v roku 1978 počet detí a  žiakov školy na 234, čo je najvyšší počet 
v  histórii školy. Riaditeľ školy musel hľadať nové priestory pre umiestnenie 
žiakov, preto sa začalo s výstavbou novej materskej školy v areáli školy. Nová 
materská škola bola otvorená v roku 1986.  

Počas všetkých rokov fungovania školy na Hrdličkovej ulici pribudlo v jej 
areáli dopravné ihrisko, detské ihrisko, tenisové kurty, športové ihrisko, dielne a 
park pred školou. Budova školy si neustále vyžaduje  rekonštrukcie, opravy a 
modernizáciu. 

Aj výchovno-vzdelávací proces prechádzal a prechádza rôznymi zmenami, 
ktoré prinášajú nové trendy a možnosti ich aplikácie do praxe a vyučovania. 
Vybudovali sa odborné a  počítačové učebne, rehabilitačná a terapeutická 
miestnosť. Deti MŠ aj ZŠ sa učia v moderne a útulne zariadených triedach. 
V súčasnosti škola na Hrdličkovej ulici poskytuje výchovu a vzdelávanie nielen 
sluchovo postihnutým deťom a žiakom, ale aj deťom a žiakom s narušenou 
komunikačnou schopnosťou a viacnásobným postihnutím.

   OLO ART 
Včera sme odišli o  8:10. Išli sme na zástavku a  nastúpili sme na 

trolejbus, vystúpili sme a potom sme prešli pešo. Ten hotel do ktorého sme išli, 
sa volal hotel Bratislava. Prišli sme tam a bundy sme si dali do šatne, potom 
sme si sadli. Adela nám začala rozprávať o odpade, potom nám pustili film. 
Pozreli sme si tri filmy. Keď skončili filmy, prišli traja chlapi. Po nich prišiel Majk 
Spirit! Najprv nám zaspieval a  potom sme sa ho pýtali rôzne otázky. Keď 
skončil, tak nám znovu zaspieval. Prišla aj Celest Buckingbam. Potom nám 
dávala autogramy. Keď sa to skončilo, tak sme sa do šatne išli obliecť a  išli 
sme na autobusovú zástavku. Odtiaľ sme cestovali najprv s  autobusom 
a potom s trolejbusom. Do školy sme prišli o 13:30. Bolo to super.


Eva Podkovčíková VIII.A ZŠ NKS 

Bol som vystupovať  

Išli sme do spoločenskej miestnosti a  tam sme si 
sadli. Môj p. uč. Gyurek ma chystal na moje číslo. Bol som 
kúzelník. Vystupoval som 9. Mal som stres: všetko mi 
padalo na zem, triasol som sa ako osika...

Potom bola diskotéka a  tam som tancoval. Zatiaľ, čo bola 
tá diskotéka, porota počítala body. Prišla porota a sadli si. 
Pani riaditeľka prišla na pódium a povedala: „Pamätáte si, 
kto vystupoval 9?“ Jeden chlapec povedal : „Kúzelník.“ Bol 
som prvý.


Ferko Paulus, VI.A ZŠ NKS 



 

O  veľkej repe – deťom sa náramne páčila 
možnosť vyskúšať si hrať divadielko s  maňuškami. 
Improvizácia detí bola úžasná.


Koncom septembra sa uskutočnilo predstavenie 
Janko Hraško s kulisami a hlavne s bublinami. Tam deti 
mali možnosť prečítať si, čo postavičky hovorili. 
Sústredene sa dívali, najviac ich zaujalo, že boli použité 
rôzne prvky, zaujímavé kostýmy a hlavne rôzne postavičky, 
ako Janko Hraško. 


Mgr. Zuzana Švantnerová 

         Natáčanie hodiny matematiky 
Jeden deň nás pani učiteľka Minárová zavolala, aby sme išli na 

počítače. Bola štvrtá vyučovacia hodina. Sedeli sme a  čakali, kým natočia 
žiakov zo IV. A SP, ktorí mali informatickú výchovu. Čakali sme a  čakali, kým 
prídu kamery. Čakali sme dve hodiny. Natáčali nás až šiestu hodinu. Už nás 
natáčali, ale ešte vopred sa pýtali rôzne otázky mňa a Amálky. Pýtali sa nás: Čo 
nás baví? Prečo nás to baví na počítači? Aké predmety by ste sa chceli učiť na 
počítači? A tak ďalej... Potom sme si všetci sadli k počítaču a nás natáčali. 
Natáčali nás,   čo robíme na počítači. Poprosili sme učiteľku, aby nám 
vysvetľovala matematiku. Bol to fajn zážitok. 


Laura Vassová, VIII. A ZŠ SP 

Olompiáda 
	 Naša škola sa každoročne zapája do súťaže medzi bratislavskými 
školami v  zbere papiera. Súťaž organizuje firma OLO. V  školskom roku sme 
skončili medzi všetkými bratislavskými na krásnom 16-tom mieste. 

	 V škole na prvých miestach  v zbere papiera skončili terajšie:


V.A ŠZŠ SP -  sedem žiakov so 479 kg papiera,  

VIII.A ZŠ NKS – osem žiakov s 396 kg papiera,  

V. A ZŠ NKS – sedem žiakov s 373 kg papiera,


IV. A ZŠ SP – päť žiakov s 307 kg papiera,

....


	 V škole na prvých miestach  v zbere plastov skončili terajšie:

V. A ZŠ NKS – sedem žiakov so 41 kg plastov,


VIII.A ZŠ NKS – osem žiakov s 17 kg plastov,  

VII.A ZŠ NKS – desať žiakov s 15 kg plastov,


...


	 Aktívne boli všetky triedy školy, všetky si zaslúžia 
veľkú pochvalu aj so všetkými zamestnancami školy, ktorí 
nám žiakom pomáhali.

	 V  septembri sme spolu s  učiteľmi pomáhali pri 
odvoze papiera a  plastov. Do zberu sme dali 2  860 kg 
papiera a 160 kg plastov. Za papier dostaneme asi 140 €, 
za ktoré škola kúpi i pre nás xeroxovací papier. 


Pohľad do histórie školy na Hrdličkovej ulici 17 v Bratislave. 

riaditelia školy 
Gejza Slaninka	 1945 – 1977

Alojz Mikla 	 1977 – 1990

Pavol Žilinek	 1990 – 1991

Gizela Flikingerová	 1991 – 2006

Mária Benová 	 2006 – 2007

Ľubomíra Kúdelová 	 2007 – 2009

Mária Benová 	 2009 doteraz


zástupcovia riaditeľa základnej školy 
Oľga Tokárová	 1960 – 1984

Mária Benová 	 1984 – 2009

Oľga Minárová	 2009 doteraz


zástupcovia riaditeľa materskej školy 
Eva Jančálková	 1978 –  1984

Mária Juranová	 1984 – 1989

Darina Révayová	 1989 – 1991

Miroslava Zubová	 1991 – 1992

Lenka Zelenská	 1992 – 1998

Miroslava Zubová	 1998 – 2007

Michaela Janáková	 2007 doteraz	 


vedúci vo výchove mimo vyučovania 
Ladislav Horváth	 1960 – 1977	  
Mária Gombošová	 1977 – 1979

Gizela Flikingerová	 1979 – 1981

Magdaléna Janoušková	 1981 – 1986

Pavol Žilinek	 1986 – 1991

Dáša Čúzyová	 1991 – 1994

Juraj Čúzy	 1994 – 1995

Monika Jankovská	 1995 – 1997

Alžbeta Szilinszká	 1997 – 2010

Božena Villinová	 2010 doteraz




 

Zmeny v názve školy 
Do 31.8.2000	                    Základná škola internátna pre nepočujúcich 
Od 1.9.2000 do 30.9.2006       Základná škola internátna pre sluchovo 

postihnutých 
Pri 170. výročí Ministerstvo školstva SR udelilo škole v roku 2006  čestný 

názov 

                         Základná škola internátne pre sluchovo postihnutých 

Gejzu Slaninku 
Od 1.9.2009                            Spojená škola internátna 

                                     s organizačnými zložkami 

     Základná škola pre sluchovo postihnutých internátna 
Špeciálna základná škola pre sluchovo postihnutých internátna 
Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

internátna 
Špeciálna materská škola pre sluchovo postihnutých internátna 
                                     a súčasťami

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 
Školský klub detí 
Školský internát 
Školská jedáleň 

	 Mgr. Mária Benová, riaditeľka školy 

Každoročnou súčasťou života našej školy je celoslovenská súťaž žiakov 
so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a  v matematike. Škola 
túto súťaž organizuje spolu s OZ Svet ticha už od roku 1999.


Cieľom súťaže je motivovať šikovných sluchovo postihnutých žiakov 
a  vyvolať v  nich hlbší záujem o matematiku a  jazykové zručnosti. Súťaže sa 
zúčastňujú žiaci zo Slovenska, Maďarska, Česka a  Poľska. Organizátori 
získavajú finančné prostriedky z  MŠVVaŠ, ale tiež písaním projektov 
a  oslovovaním sponzorov. Pre pedagógov býva počas súťaží pripravený 
odborný seminár zameraný na problematiku vzdelávania žiakov so sluchovým 
postihnutím napr.: rozvoj matematických zručností, jazykových zručností, nové 
trendy v oblasti vzdelávania, ...  Zborníky z niektorých ročníkov sa nachádzajú 
na webovej stránke školy: https://zsihrdlickova.edupage.org/text25/?  Pre 
žiakov je pripravený zaujímavý kultúrny program, napr.: exkurzia do Viedne, na 
Červený Kameň, Devín, Bratislavský hrad,  SND,  Univerzitnej knižnice, ....


Medzi víťazov tejto súťaže patrí nemalý 
počet našich žiakov: M. Ďuraško, F. Gábor, M. 
Šrámka, P.Oravec, ktorí sa krásne umiestnili aj 
v  tomto roku, ďalej L. Pužová, V. Horváthová, E. 
Puža, R. Fuzák, N. Slezáková, M. Játiová, M. 
Onger, A. Trubačová, J. Cehlárik, .... 


Súťažné testy často pripravujú študenti 
surdopédie z PdF UK resp. nezávislí učitelia. Sú 
na stránke https://zsihrdlickova.edupage.org/
text24/?.   

Z histórie celoslovenských vedomostných súťaží

Projekty podané v škole a finančné príspevky 
od priateľov školy 

 Vybaviť v dnešných časoch školu modernou didaktickou technikou je 
nevyhnutné, ale náročné. U  nás novú techniku, ale i nové pomôcky 
zabezpečujeme predovšetkým vďaka projektom a  sponzorským finančným 
príspevkom.

                       V tomto roku sa nám vďaka jednej mladej kolegyni podarilo vybaviť 
relaxačnú miestnosť Snoezelen, vybaviť počítačovú miestnosť novou 
a kvalitnou interaktívnou tabuľou, desiatimi počítačmi. Ďalšie dve interaktívne 
tabule sme získali vďaka projektu „Zlepšenie komunikačných zručností 
žiakov“, ktorý škola podala na MŠVVaŠ SR. Všetky interaktívne   tabule nám 
firma SOFOS sponzorsky a bezplatne namontovala. Vďaka tomu máme 
kvalitnejšie interaktívne tabule.  Všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom 
pomohli pri získaní techniky a ich montáži ďakujeme.

	 


Rozprávkový svet očami detí  
	 OZ Svet ticha podalo v  Nadácii Pontis projekt “ Rozprávkový svet 
detí.“ Projekt bol úspešný a vďaka tomu sa podarilo škole zabezpečiť  priestor 
pre deti na dramatickú výchovu s využitím prvkov smartwallpaint v dramatickej 
miestnosti. 


Príprava rozprávok deti veľmi zaujala, 
dramatizáciou získali žiaci veľa nových 
poznatkov a zážitkov. Naučili sa veľa nových 
slov, navzájom spolupracovať, čím sa 
zlepšilo pracovné prostredie.  Zorganizovali 
sme divadelné predstavenia (živé divadlo s 
kulisami, komiksom a posunkami) pre deti a 
žiakov v Spojenej škole internátnej na 
Hrdličkovej v Bratislave, pripravili workshop 
pod ľa divadelného predstavenia so 
zameraním na dramatické a pohybové 

disciplíny, na rozvoj rytmického cítenia, sluchovej a zrakovej orientácie skupiny 
a priestoru (hry s padákom, hry s malými a s veľkými loptičkami, priestorové 
hry na rozlišovanie veľkostí s pomocou obrázkov a spájanie obrázkov cez 
smartwallpaint, práca s farbičkami -vyfarbovanie, hry s kulisami).  Robili sme 4 
divadelné predstavenia: 


O  psíčkovi a  mačičke – knižné 
predstavenie pomocou dvoch zvieratiek,  ktoré 
zabudli správne piecť. Detičky im pomáhali, 
vyrobili leporelá a  na záver ich čakala pekná 
čokoládová torta.


Škaredé kačiatko – deti si mali 
možnosť pozrieť  rozprávku cez smartwallpaint  
a  vyskúšať  si rôzne úlohy cez interaktívnu 
tabuľu. 


https://zsihrdlickova.edupage.org/text25/
https://zsihrdlickova.edupage.org/text24/
https://zsihrdlickova.edupage.org/text24/
https://zsihrdlickova.edupage.org/text25/
https://zsihrdlickova.edupage.org/text24/
https://zsihrdlickova.edupage.org/text24/


 

Na CVS v SJL a MAT sa zúčastnili žiaci zo škôl z Hradca Králové, 
Valašského Meziříčí, Lučenca, Prešova, Kremnice, Drotárskej v  Bratislave 
a samozrejme z Hrdličkovej. V kategórii  NKS  som bol z MAT prvý a zo SJL 
druhý. Ajko bol tretí,  Riško bol z MAT druhý a  zo SJL prvý. Po obede  sme boli 
v kine na Batman-a.  Po večeri bolo vyhodnotenie.   

Tomáš Pavlík, VI. A ZŠ  NKS (šk.r.2015/2016) 

Celoštátna vedomostná súťaž = CVS 

                                  Štúrovček 

Dňa 19.5.2016 sme sa o 8:00 stretli v  triede p. uč. Janky  Fraňovej. 
Tam sme si trénovali prednesy. Potom sme išli do ZŠ Drotárska. Najprv 
prednášali nepočujúci žiaci a  potom počujúci. Ja som recitoval báseň od  
Miroslava  Válka - Panpulóni. Mal som trocha trému. Ako prvá recitovala Laura 
Karvaiová. Aj ona mala trému. Bol som veľmi prekvapený, že som sa umiestnil 
ako  prvý. Mal som ohromnú radosť. Dostal som diplom, USB kľúč a puzzle.  
Boli so mnou: Alica Hózová, Ester Škrovánková, Kika Gabrišová, Laura 
Karvaiová a Mário Belkovič. Aj oni sa výborne umiestnili: Kika bola 1.,Mário 
a Alica boli 2. Už sa teším na budúcoročný Štúrovček.


   Exkurzia do hvezdárne Hurbanovo 
Dňa 4.5.2016 sa žiaci prvého stupňa SŠI Hrdličkova zúčastnili 

exkurzie do hvezdárne Hurbanovo. Po skoro dvojhodinovej jazde južým 
Slovenskom sme dorazili na miesto. Privítali nás srdečne, prezreli sme si 
exponáty rôznych ďalekohľadov a meteorologických prístrojov a potom veselý 
príbeh O krave na mesiaci. 

Nasledovala návšteva planetária, kde sme mohli vidieť rôzne súhvezdia a cestu 
do vesmíru. Nakoniec sme išli pozrieť slnečné škvrny na veľkom ďalekohľade. 
Keďže sme boli už poriadne vyhladnutí, čakal nás výborný obed v neďalekej 
reštaurácii. Nakoniec sme sa presunuli do Komárna, kde sme mali navštíviť 
katakomby, ale pre silnú búrku sme sa tam nedostali. Možno nabudúce. 
Okolo 17 – tej hodiny sme sa vrátili späť do školy. 

Ďakujeme OZ Svet ticha za finančný príspevok na túto peknú exkurziu.


Výlet do hvezdárne 
	Jedného dňa sme  sa s pani učiteľkou a s ostatnými deťmi vybrali na 

výlet do Hvezdárne v  Hurbanove. Privítal nás ujo, ktorý nám porozprával 
o  hviezdach, o  planétach  a premietal nám všelijaké obrázky. Veľkým 
prekvapením bolo, že nám pustil rozprávku „Krava na mesiaci“ . Bolo to 
zábavné a všetci sme sa smiali, ešte aj pani učiteľky, ba aj pán učiteľ. Potom 
sme navštívili naozajstnú  Hvezdáreň. Všetky deti sa 
vopchal i do Hvezdárne. Ujo nám rozprával 
o  hviezdach a  planétach. Páčilo sa mi tam. Dovolil 
nám pozrieť sa cez velikánsky ďalekohľad. Pozerali 
sme sa na hviezdnu oblohu. Všetci sme boli veľmi 
hladní, tak sme išli do reštaurácie. Dali sme si tam 
rezeň so zemiakmi. Veľmi mi to chutilo!

Najedení sme nastúpili do autobusu. Ja som si tam 
trošku oddýchol a tak mi cesta ubehla veľmi rýchlo.


Jakubko Hendrichovský, IV. A ZŠ SP 



 

Úlohou našej školy   je popri   vzdelávaní,   
rozvíjaní kognitívnych schopností, aj rozvoj reči, 
jazyka a komunikačných zručností. Na 
hodinách logopédie pracujeme s dieťaťom  
(žiakom) individuálne. Logopéd má priestor na 
precíznu diagnostiku, ktorá   je predpokladom 
pre kvalitnú rehabilitáciu.  Každý logopéd  úzko 
spolupracuje   s rodinou, s inými odbornými 
pracovníkmi   našej školy i s odborníkmi z iných 
pracovísk. Práca s deťmi je pravidelná, 
systematická. Jej výsledok je podmienený aj 

snahou a aktivitou samotného dieťaťa (žiaka)   byť  v komunikácii   pohotovejší, 
dokonalejší a priblížiť sa svojim výkonom ku komunikačným   limitom, ktoré sú 
dané aj odchýlkami zdravia.  


Na hodinách logopédie učíme deti správne dýchať,  zlepšujeme  
obratnosť   artikulačných orgánov pomocou oromotorických cvičení,   
stimulujeme   sluchovú pozornosť, fonematické uvedomovanie,   rozvíjame 
slovnú zásobu a verbálnu pamäť, upevňujeme správnu výslovnosť.  

Predpokladom kvalitnej auditívno-verbálnej stimulácie je aj  funkčnosť 
načúvacích aparátov a u detí s kochleárnym implantátom funkčnosť rečových 
procesorov.


Pri organizácii rôznych školských akcií, exkurzií, výletov, pri 
zabezpečovaní techniky, resp. rôznych pomôcok školu finančne podporovalo 
OZ Svet ticha. Aj v  šk. roku 2015/2016 školu podporilo finančnou čiastkou 
6641,87€.  Finančne podporilo exkurziu žiakov na Červený Kameň, exkurziu do 
Hurbanova, Komárna, na Trenčiansky hrad, Školu v prírode v Slovenskom raji. 
Poskytlo financie na cestovné náklady pre žiakov na dopravnú súťaž do 
Valašského Meziříčí, na CŠŠH SP do Prešova, na ZUČ SP, prostriedky na 
zriadenie miestnosti na dramatickú výchovu, ... 

	 Týmto sa chceme poďakovať všetkým členom Výkonného výboru 
OZ ST,  za ich prácu v prospech našich žiakov.

Rozvíjanie komunikačných zručností 

Činnosť OZ Svet ticha 

Výlet do Komárna 
Koncom júna sme boli na exkurzii v  Komárne. 
Spoznali sme pekné mesto Slovenska. Cestovali sme 
vlakom Regiojet, videli sme krásne vybudované 
Námesti e Európy. Každý dom na námestí bol 
postavený v inom slohu štátov EU. Boli sme pozrieť aj 
vojenskú pevnosť . Pri fontáne na námestí sme si 
urobili pár fotiek. Chvíľu sme si oddýchli v  parku, 
zabavili sme sa na hojdačkách, pohojdali sme aj pani 
učiteľky Malinovskú a  Fraňovú. Pani učiteľky nás 
pozvali na obed a na zmrzlinu, ktorá bola úúúúúplne 

super! Do školy sme sa vrátili okolo 17.30 hod. Na tento výlet budeme dlho 
spomínať, leto aj počasie nám prialo, bolo krásne! 


Laura Vassová, VIII. A  ZŠ SP 

Výlet na Červený kameň 
V  júni sme boli na výlete na Červenom kameni.  Ráno pre nás prišiel 

autobus, odviezol nás ku jaskyni Driny. V jaskyni sme si mohli popozerať krásne 
jaskynné útvary. Bolo tam chladno, ale zaujímavo. Naša cesta pokračovala 

ďalej ku hradu Červený kameň. Na 
hrade sme spolu s  milou pani 
sprievodkyňou počítali schody, 
h ľ a d a l i n a j v z á c n e j š í k u s 
starodávneho nábytku, či obdivovali 
vzácne poľovnícke trofeje. Po 
prehliadke sme sa dobre napapali 
chutných rezňov a posedeli si pri 
kofole a  nanukoch. Pred hradom 
sme si pozreli dravce v  akcii. Pred 

odchodom sme si kúpili suveníry.   
Do školy sme sa vrátili popoludní o štvrtej, šťastní a zdravo unavení. Výlet bol 
najlepší na svete!


Miška Mihálová, V. A  ZŠ NKS  



	 Išli sme na turistiku a veľmi sa mi to páčilo. 
Miesto výstupu tam bolo Zejmarská roklina na 
Geravách. Slovenský raj je naozaj prekrásne 
miesto. Som rada, že som výstup zvládla. 
Nebála som sa ani trochu. Pomáhala som 
všetkým deťom pri výstupe, ale aj s  nosením 
batohov. Pani učiteľka povedala, že som ako 
horský vodca a šerpa.


       Výlet 
Sme v  škole prírode v Slovenskom raji. Prvý deň sme cestovali. Na 

druhý deň sme sa vybrali na výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Videli sme 
tam cencúle, stalagnity, stalagnáty. Bola tam veľká zima. Išli sme naspäť, umyli 
sme si ruky a potom sme sa naobedovali. Veľmi sa mi tam páčilo, lebo som sa 
naučila nové veci.


Elvíra Škrovánková, V. A ZŠ NKS 

Dobšinská ľadová jaskyňa 

Sme v  škole v  prírode v  Slovenskom raji. Prvý deň sme cestovali 
autobusom – päť hodín, nemohla som spať. Na druhý deň sme išli na výlet do 
Dobšinskej ľadovej jaskyne, videli sme ľadovce, cencúle, stalagtity. Potom som 
si mohla vybrať suveníry. Po výlete sme išli do hotela na obed. Potom sme išli 
na olovrant. Bol výborný deň. 


Výlet bol pekný, lebo som sedela vedľa mojej kamarátky a spoznala 
som ďalšie krásy Slovenska.


Elvíra Škrovánková, V. A ZŠ NKS 

Sme v škole v prírode 
Slovenskom raji 

	 Sme v  Slovenskom raji v  škole v  prírode. 
Dnes sme išli do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Potom 
sme išli do potravín. Ja som mal dnes pekný deň. Išli 
sme všetci na ihrisko. Našli sme suveníry. Adamko mi 
dal peniaze, aj som si kúpil magnetku. V  jaskyni sme 
pozerali ľad. Bol to pekný deň. Určite ešte prídeme 
tam od septembra. Tak sa na Vás ešte teším. Aj na Vás 
milí rodičia. Poďte sa sem pozrieť. Náš hotel sa volá 
Mlynky. Veľmi sa mi tu páči.


Autor: Samuel Nemcsics  

Výlet - turistika na Geravy v Slovenskom raji    
	 Dobšinská ľadová jaskyňa


	 Dnes sme išli do Dobšinskej ľadovej 
jaskyne. Bolo tam nádherne, ale zima. Bolo tam 
veľa ľadu (cencúle, stalagnity, stalaktity, 
stalagnáty). Ako suvenír som si kúpil lego 
Minecraft. Nakoniec sme išli do hotela. Bolo tam 
nádherne, lebo som spoznal nové veci.


Adam Singhoffer,  V.A ZŠ NKS      

Škola v prírode 
		 Išli sme po raňajkách na výlet do kaštieľa Betliar. 

Bolo tam pekne. Boli tam pekné starodávne veci, čo boli 
zo  17 – 19 storočia. Žofia žila asi v  roku 1700. Bola 
panovníčka a  bola prevezená z  Krásnej Hôrky. Poobede 
sme boli na koňoch a veľmi sa nám to páčilo. 


Žiaci   V. A ŠZŠ  SP 

Trenčín 

	 Začiatkom júna sme išli do Trenčína. Išli 
sme najprv k  mape, kde sme si pozreli kam 
pôjdeme. Išli sme najprv na vysoký Trenčiansky 
hrad. Dozvedeli sme sa o histórií Trenčína a hradu. 
Pozreli sme si vystavené hradné pamiatky. Keď to 
skončilo, išli sme si sadnúť  a najesť sa. Potom 
sme sa rozprávali. Keď sme mali ísť dolu, tak sme 
utekali a niektorí išli pomaly. Vyrobili sme si pamätnú mincu Trenčína. Odtiaľ 
sme išli na zmrzlinu. Poprechádzali sme sa po meste Trenčín. Páčilo sa nám. 
Odišli sme na vlak. Došli sme o 17:00. Bol to pekný výlet.


Eva Podkovčíková, VIII.A ZŠ NKS, obr.: Michaela P., V.A ZŠ NKS


