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Streda 22.3.2017 

	 V  stredu som bol v  obchode Hornbach 
v Bratislave. Kúpil som kvetiny aspoň 4. Boli sme tam 
50 minút. Nakoniec sme zaplatili a ešte oco chcel kúpiť 
cigarety.  A  išli sme domov. Tie kvety som kúpil do 
záhrady. Potom som si odpočinul. Neskôr som čítal 
knihu.     	 	 	  Janko 5.ročník ZŠ 


                     OLO-EKO filmy 
	 22.3.2017 sme išli okolo 8:00 zo školy. Išli sme na zastávku 
Nemocnica Kramáre. Čakali sme na trolejbus č.212. Nastúpili sme a išli asi 25 
minút. Išli sme asi 5 minút peši až do hotela Bratislava. Tam nás čakali 3 filmy. 
Festival-OLO otvoril Roman Juraško z Telerána. Prvý film sa volal Mongolsko-V 
tieni Džingischána. Trval 61 minút. Natočil ho: Pavol Barabáš. Film bol o tom 
ako sa žije v Mongolsku. Potom prišiel aj Pavol Barabáš. Odpovedal na otázky. 
Potom išiel druhý film. Film sa volal Plač veľrýb. Trval 26 minút. Natočil ho 
Jaroslav Blaško. Film bol ako v  Japonsku zabíjali veľryby. Po filme prišiel 
Jaroslav Blaško rovnako odpovedal na otázky. Nakoniec išiel tretí film. Film sa 
volal Je s námi konec? Film natočil Fischer Stevens ale hral tam aj Leonardo 
diCaprio. Film trval 93 minút. Film bol o Globálnom otepľovaní. Ale videli sme 
iba 30 minút z neho. Išli sme už do školy. Tak isto ako sme prišli. Výlet sa mi 
páčil.                                                                  	 Riško  6.ročník ZŠ  



 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

Vážení hostia, vitajte v našej škole. Ceníme si Váš záujem o prácu s deťmi, 
ktoré majú rôzne zdravotné postihnutia, preto si dovolíme bližšie informovať 
o histórii školy.


Pripravení na maškarný bál.


Ako som prežila jarné prázdniny 

	 20. februára na nasej škole začali prázdniny. V  nedeľu sme sa 
s krstnou mamou sťahovali a pomáhala som jej pri sťahovaní.  No večer nám 
bola veľká zima a museli sme kúriť drevom.  


	 Pondelok sme sa zobudili o 8:50 cele zmrznuté a večer som sa cítila 
ako žena v  praveku lebo oni museli dávať pozor na oheň. Potom sme išli 
nasekať drevo a zakúrili sme a potom sme sa išli zasa sťahovať. V utorok sme 
boli u krstného oca a učila som sa slovenský jazyk, matematiku, geografiu.


	 V stredu som bola s krstnej mamy a už sme mali poobedňajší spánok 
lebo naša malá sestra chcela spať  tak sme išli aj my . Vo štvrtok sme zasa boli 
u  krstného otca. V  piatok sme išli do bupi centra lebo sme oslavovali 
narodeniny mojej sestry. Potom sme išli na obed a  kúpiť morské prasiatka.                                    
	 	 	 	 	 	 	 Rút   5.ročník ZŠ


Ako som prežil stredu 22.3.2017 
	 


	 V  stredu som prišiel do školy 22.3.2017 
a  celý druhy stupeň  išiel na OLO. A ja som 
ostal v  škole, mal som matematiku, a  potom 
chémiu, a potom slovenčinu. Keď som skončil 
v  škole, tak som išiel do EUROVEY. Na  
BUBLELOGGY jeden mi chalan povedal, že 
o  14.30 dôjde ExplOite. A  on nás natáčal a 
potom nás dal na YOUTUBE. ExplOite  je 
slovenský youtuber a  je veľmi známy. Má veľa 
videí na youtube.           	 	
	 	 	 Dominik  7.ročník ZŠ 



 

   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.

V triede Kvietkov si rozcvičujú chrbticu.


Žabkám sa jazýčky vybrali na prechádzku.


Ranná rozcvička v triede Lienok.


Myšky hádajú pomocou hmatu.


Bublinky na návšteve v mestskej knižnici.


Zamyslený pirát na karnevale. 




 

Náš karneval 
Náš karneval bol v spoločenskej miestnosti. Bolo tam veľa tancov a hier. Boli 
tam rôzne masky.  Napríklad: drak nevesta, kovbojka, princezná.  Elsa bola 
modelka, Peťo bol upír. V  tombole vyhral 1.cenu Samko za masku. 2.cenu 
vyhral bača Jakub.  Karneval bol dobrý.                               Laura 6.roč. ŠZŠ


Kaderníčka 
Keď som mala 15 rokov, tak som si povedala, že pôjdem za kaderníčku. Preto, 
lebo ma baví robiť s vlasmi. Chcela by som sa to naučiť. Ešte musím chodiť do 
tejto školy, musím dokončiť 8.ročník, potom 9.ročník a  potom ešte strednú 
školu. Už sa teším!  	 	 	 	 Valentínka 6.r. ŠZŠ


Moje vianočné prázdniny 
Ja som bol u otca na prázdninách. Bola tam najlepšia  babka. V aute som 
počúval muziku z rádia. Rádio bolo nahlas.                                                                         
	 	 	 	 	 	 	 Peťko 9.r. ŠZŠ 

Život v materskej škole 

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


Na vlnách plaveckého bazéna.


Ochutnávka nátierok mala úspech


aj u Motýlikov a Žabiek.


Mňam, to bude dobrota.




 

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

Hádanky pre Teba - 
od Bibiky 

Pije mlieko z misky, v noci chytá 
myši. Čo je to?   (akčam)


Kožúšok má sivý, všeličím sa 
živí. (akšym)


Poje syr a je suché kôrky, rada 
chodí do komôrky. Čo je to? 

(akšym)


Kto sa plazí popri skale, naplaší 
tam myšky malé. (dah)


Naženie strach kobylke, čo si 
sedí na byľke. Čo je to?  

(aciretšaj)                      	
	 	 	

	 	 Bibika 9.r. ŠZŠ 

Test pre Teba – od 
Alicky: Si múdra 

hlavička? 
1.	 Ktoré je hlavné mesto 

Česka?


a.	 Brno 

b.	 Praha 

c.	 Liberec 

2.	 Kto objavil Ameriku?


a.	 Fernando 
Magalhaes 

b.	 Krištof Kolumbus 

c.	 Barack Obama 

3.	 V ktorom roku bola 
postavená Eiffelova 
veža?


a.	 1886 

b.	 1888 

c.	 1889 

4.	 Aká vysoká je Socha 
slobody?


a.	 93,5 m 

b.	 99,5 m 

c.    94,5 m 

5. Z koľkých kostí sa 
skladá ľudská kostra?

a. 206 

b. 187 

 c.  280 

6. Delfíny sú: 

a. Obojživelníky 

b. Bylinožravce 

c. Cicavce 

7. Ktorý je najlepší 
z futbalistov FC 
Barcelóna? 

a. JR Neymar 

b. Xavi 

c. Messi 

Aký predmet máš 
najradšej? 

a. Nuda 

b. (: 

 c. Nič                     
  Alicka 7.r. ZŠ  

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/


 

Počas prvých hodín prvého januára skoro každý rok väčšina z  nás prijíma 
dobré predsavzatia na celý rok. Aké predsavzatia si 1. januára 2017 dali naši 
žiaci? To zisťovala medzi žiakmi naša pani učiteľka Elenka Gažiová.


Chcel by som byť menej chorý. Budem viac cvičiť, dnes ráno som už cvičil.  
(Dávidko 4.r.)

Chcel by som lepšie hrať florbal. Budem viac trénovať. (Adamko 4.r.)

Chcela by som mať viac kamarátov. Budem viac chodiť von. (Miška P. 4.r.)

Chcem sa viac a lepšie učiť. (Miška M. 4.r.)

Chcela by som sa naučiť lepšie angličtinu. (Elvírka 4.r.)

Chcel by som mať diplom za správanie. Budem sa o to snažiť. (Samko 4.r.)

Chcel by som byť menej na počítači a viac vonku. (Martinko 4.r.)

Chcel by som viac športovať, aby som bol rýchlejší a zdravší. (Kubko 4.r.)


Budem pomáhať spolužiakom. Chcem schudnúť. Budem   viac cvičiť. Budem 
viac pomáhať celej rodine. Budem rýchlejšie písať. Budem viac čítať knihy.  
Budem viac písať a menej gumovať. (Ferko 5.r.)     
Chcela by som sa zlepšiť v učení. Budem viac jesť. Budem chodiť včas do školy. 
Budeme poslúchať rodičov. Budem poslúchať učiteľov. Budem pomáhať 
rodičom. (Majka 5.r.) 
Chcel by som byť lepší v geografii a v dejepise. Chcel by som byť zverolekár. 

Naše predsavzatia

Každému z toho  prejde po chrbte mráz. Prečo?!. Oni sú tiež 
obyvatelia Zeme ako my. Za rok žralok zabije len 4 ľudí a my ich zabije 140 tisíc 
ročne. Tak kto je tu väčšia beštia? My sme tí, čo tu všetko okolo nás ničíme! 
Kedy sa konečne spamätáme?!                                                Esterka 8.ročník ZŠ


Aurelium - centrum vedy 
	 „Škola hrou“ v  duchu hesla Jána Amosa 
Komenského, kde sa prelína zábava s  učením, kde je 
akékoľvek učivo skryté v  zábavnom experimente. 
Centrum vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý 
učí pomocou vlastných skúseností a  zážitkov. Preto 
každý návštevník, ktorý centrum vedy navštívi, má 
možnosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, ako 
daná vec funguje. Ide o  koncept, ktorý spája školu, 
múzeum a zábavný park.


	 Práve v  takéto jedno popoludnie nás pani 
vychovávateľka Petra zobrala do Aurelia. Veľmi sa nám 
tam páčilo. Mali sme veľké možnosti vyskúšať si 
exponáty, ktoré centrum ponúka. Bolo to pre nás niečo 
nové a sme veľmi radi, že sme mali možnosť si exponáty 
vyskúšať a určite sa tam vrátime, ako nám sľúbila pani 
vychovávateľka.     	 	 

	 	 	 Aňa, Patrik, Ľuboš a Mário – 3.r.   

                                        Nikolka, Samko, Matej, Filip, Silvo – prípr.r. 


V galérii 
	 Skoro každú stredu chodievame do múzea, alebo do 
galérie. Veľmi sa mi páčila výstava v  galérii, ktorá sa volá 
Nedbalka. Dali nám do ruky tablet a  mohli sme si odfotiť 
každý obraz, a potom si ho nájsť a dozvedieť sa o ňom viac.  
Navštívili sme tiež SNG, kde sa mi páčila výstava 
o holokauste. Dozvedel som sa niečo o  tom, aké to bolo za 2. sv. vojny. Tiež 
výstava v Poľskom inštitúte „O živote Rómov.“ A  v SNM „Slovenské naivné 
umenie.“     	  	 	 	 	 Mário 8.r. ŠZŠ 


V rozprávkovom svete 
	 Dnes sme sa zúčastnili akcie, ktorú pre nás pripravili p. 
vychovávateľky Zuzka a Kvetka. Rozprávali sme sa o Julesovi Vernovi a  jeho 
románe „Dva roky prázdnin.“ Zahrali sme sa na búrku uprostred mora šatiek 
a  hromy nám robili bubny a  činely. Zatancovali sme si domorodý tanec za 
zvuku bubnov a dreveného nástroja agogo. Hľadali sme motivačný poklad, na 
ktorom bolo napísané, akí sme odvážni. Nakoniec sme maľovali vlastný ostrov, 
na ktorom bolo veľa farieb a zážitkov. Určite by sme sa chceli na takom ostrove 
ocitnúť aspoň na chvíľu.            	 	 	 	 žiaci 8. a 9.r. ŠZŠ                                                                                                       



 

Chcel by som byť bohatý. Chcel byť   som mať psa. Chcel by som mať rodinný 
dom. Chcel by som mať počítač. (Ajko 5.r.)

Vytvoril som si sen. Budem si šetriť na počítač. Budem gentleman. Budem 
pekne písať. Ani raz si nezabudnem úlohy a pomôcky. (Ferko  4.r.) 

Budem doma mamine viacej pomáhať!    (Kristínka 2.r.) 

Nebudem sa biť so Samkom a Paťkom.   (Sebastian 2.r.)

Nebudem si obhrýzať nechty, lebo chcem mať na budúci rok dlhé nechty.
(Veronika 2.r.) 

Budem viac pomáhať svojmu bračekovi Adamkovi  (Kubko 2.r.)  


Chcela by som byť lepšia v učení.  Chcela by som byť dobrá v basketbale. 
(Laura 6.r.)

Chcela by som lepšie hrať basketbal.  (Valentína 8.r.) 

Chcel by som byť lepší vo futbale.  (Mário 8.r.)

Chcem lepšie hrať na bubon.  
Chcela by som ísť s mamičkou na výlet. (Bibika 9.r.)

Neviem, nerozmýšľal som ešte o tom.....   (Peťko 9.r.) 


Všetkým držíme palce, aby sa im predsavzatia naplnili.


  
 Zo školy sme odchádzali 23.1.2017 
o 6.30 hodine.  Prišli sme na hlavnú stanicu  o 
7.15, potom sme si zobrali lyže z auta.  Náš vlak 
odchádzal o 7.55 hodine. Vo vlaku sme sedeli: 
ja, Ester, Paťo, Valentína. V Žiline sme 
prestupovali na vlak do Makova.  Prišli sme tam 
o 13.30 hodine, potom sme išli na obed. Na 
obede sme mal i údenú pol ievku, mäso 
a cestoviny. Ako sviečková. Poobede sme sa učili lyžovať a padať. Večer sme 
sa hrali karty.

Na druhý deň sme mali luxusné raňajky. Mali sme švédske stoly.  Ja som bol 
na izbe s Jarkom a Paťkom. Večer sme mali disco. V stredu som sa nelyžoval, 
lebo ma bolelo koleno. Ja som bol zatiaľ s učiteľkou Jankou Fraňovou. Za dva 

dni sme prešli asi 15km. Všetci sa naučili 
lyžovať. Ale najlepší bol Jaro, lebo stále padal. 
Ale inak sa mi veľmi páčilo, veľmi to tam bolo 
pekné. Ale ešte preto bolo dobré, lebo boli sme 
dobrá partia. Učiteľky a  učiteľ boli veľmi dobrí 
na nás. Ďakujem im, že boli takí dobrí na nás. 
Najlepší výlet za 9 rokov , čo som tu na tejto 
škole zažil.                          Romanko 8.ročník ZŠ 

Krásna Snehulienka 
Žil raz jeden kráľ, ktorý vládol.  Jedného dňa sa kráľovnej narodila 

krásna dcérka, ktorú podľa jej bledej pokožky pomenovali Snehulienka.  V deň, 
keď sa narodila, zvony zvonili a ľudia na oslavu spievali a tancovali. 	No  onedlho 
v kráľovstve zavládol žiaľ, pretože kráľovná ochorela a čoskoro zomrela.  Malá princezná 
rástla a bola ešte krajšia ako jej matka. 	Kráľ ju veľmi miloval, a preto sa 
rozhodol, že sa znova ožení, aby dievčatko malo aj mamu.  Žena, ktorú si 
vybral, bola tiež veľmi krásna, ale mala zlé a 	falošné srdce. 	Snehulienku	
znenávidela	pre	jej	krásu	od	chvíle,	ako	ju	prvý	raz	uvidela.	
																							(Ferko a Riško 5.r.ZŠ – hodina IFV - práca s rôznymi typmi písma)	

Varenie 
Začnem takto: Na krúžku varenie sme 2 skupiny. Prvá skupina: Alicka, Rút, 
Regina, Ferko, Maja. Druhá  skupina Patrik, Jaro, Janko, Eva, Mário, Valentína, 
Peťo, Ester a  ja. Robíme dobroty každý štvrtok. Varíme rôzne jedlá : šišky, 
langoše, nátierky, hranolčeky a čo si povieme. Pani vychovávateľka Boženka je 
veľmi dobrá, lebo nám vždy niečo donesie, keď niekto niečo zabudne. Veľmi 
dobre nám vysvetľuje, čo a ako máme robiť. Ja ju mám veľmi rád. Ja som tam 
od 5 triedy. Už tam chodím 4 roky. Raz sme si robili palacinky s  čokoládou 
a šľahačkou. Mňam. Tento krúžok ma veľmi baví. Chcel by som sa poďakovať 
pani vychovávateľke Boženke, že  nás učí variť, lebo to je k  životu veľmi 
dôležité. Ešte tam budem chodiť posledný rok.                     Romanko 8.ročník ZŠ	

OLO EKO Film 
	 Ráno sme zo školy odišli o  7:45. Išli sme 
212 a  vystúpili sme na zastávke OC-RETRO. 
Vošli sme do hotela Bratislava. Išli sme si 
posadať. Sadli sme si cca do 5 radu. Prišiel 
jeden moderátor z  Telerána a  všetkých nás 
srdečné privítal. Porozprával nám, čo sa bude 
diať. Po piatich minútach rozhovoru nám pustili 
dokumentárny film. Vypli svetlá a všetci sme sa 

utíšili. Pozreli sme si film od Pavla Barabáša. Bol 
tom zaujímavý film o  Mongolsku. Keď skončil film, porozprával nám pán 
Barabáš niečo o  tom filme. Deti dávali pánovi Barabášovi otázky. On 
odpovedal. Za dobrú otázku deti dostali nejaké maličkosti. Potom nám pustili 
druhý film. Ten mňa zaujímal viac a  preto o  ňom napíšem viac. Volal sa 
Požičaná planéta. Bol zaujímavý. Režisér sa volal Jaroslav Blaško. Bolo to 
natočené z podhľadu potápača. Celý život sa túžil stretnúť s morským svetom 
a preto robil všetko preto, aby sa stal potápačom. A aj sa ním stal. Vo filme 
bolo natočené ako lovia veľryby. Bolo to na pohľad nepríjemné. My si náš 
svet ničíme samy tým, že znečisťujeme Zem. Lovíme veľryby a žraloky.  

Lyžovačka



	 13.februára som išiel do Kremnice na 
lyžovačku. Boli tam 3 školy. Kremnica, Drotári 
a  Hrdličkova Bratislava. Boli tam na dozore pani 
riaditeľka a vedúca  Božena Vilinová. Potom sme 
prišli do tej školy v Kremnici. Mário, Amálka, Kika, 
Maťo a Mário. Potom sme skúšali lyžovať a skúšali 
sme aj bežky. Potom išli lyžovať na čas.                    
	 	 	 	   Mário 8.roč. ŠZŠ 

       Priateľský futbalový zápas  
	 1.3.2017 sme išli na futbal do ZŠ- Karlova Ves. Po 5.hodine sme išli 
na obed. Potom sme išli na Patrónku. Čakali sme tam na autobus č.84 alebo 
83. Prestúpili sme na električku. Ja som bol prvý krát v električke. Prišli sme do 
školy. Pána učiteľa prišli pozdraviť bývali žiaci. Potom sme si pozreli asi 25 
minútový program. Tam boli dvaja chlapci a ukazovali triky s jojom. Potom som 
išiel dopredu ja, lebo potrebovali odvážneho chlapa. A ukázali na mňa. Ja som 
nechcel, ale Paťo mi povedal, aby som išiel.  Ja, Paťo, Mário, Janko. Hrali sme 
celkom dobre. Zápas sa mi páčil, lebo bol férový. Druhá zostava bola: Peťo, 
Paťo, Adam, Maťo. Chalani z  Karlovky boli dobrí hráči, ale aj spravodliví 
a slušní. Mário dal 2 góly a ja 4 góly. Máriovi som na tie góly nahral ja. On my 
nahral na 1 gól a 3 góly som si sám urobil šancu. Skončilo to 6:10, prehrali 
sme. Ale chcel by som poďakovať učiteľovi, že nám bude vybavovať zápasy aj 
nabudúce. Je to dobrá skúsenosť.                          	   	  Romanko 8.r.  

Finančná gramotnosť 

	 Začnem takto. Prišla do školy naša bývalá učiteľka Kamilka. V  triede 
402. Bolo to v utorok. Prišli sme do triedy a sadli sme si. Bolo nás tam 11 detí. 
Potom sa Kamilka pýtala ako sa voláme. Nemohla ma spoznať. Hovorila, aký 
som iný. Ja som povedal, že som lepší . Dala nám takú úlohu, že si máme 
vybrať z kartičiek podľa toho, aké by sme chceli povolanie. Ja som si vybral 
kuchára. Myslím, že vždy budem mať robotu. Lebo ľudia musia jesť. A budem 
si variť dobré a  chutné jedlá. Potom nám dala 
test. Ja, Ester a Jaro sme to mali dobre. Zahrali 
sme sa na mamu, tatka a dieťa. Riešili sme rôzne 
finančné situácie, ktoré sa vyskytujú v  rodine. 
B o l o t o z a u j í m a v é š k o l e n i e .                                  
	 	 	 	 	
	 	 	 Romanko 8.ročník ZŠ 

Zimné športové hry    

	 Včera o 14.30 sme sa išli prezliecť do masiek a namaľovať sa. O 15.00 
sme išli do spoločenskej miestnosti. Pustili nám hudbu a chvíľku sme tancovali, 
kým všetci  prišli. Keď prišli, tak sme si všetci sadli. Karneval moderovala 
Kvetka. Povedala nám, že pôjdeme do kruhu, aby si z  nás porota vybrala. 
Odfotili sme sa išli sme si sadnúť. Potom nám opäť pustili hudbu. Pani vedúca 
išla na pódium a  zobrala krabicu s  tombolami a  žrebovala. Chvíľu bola 
tombola. Potom porota vyhlásila najkrajšiu masku po triedach. Z našej triedy 
bola najkrajšia maska Jaro: tehotná herečka. 


	 Nakoniec pani vedúca zavolala všetkých víťazov masiek, aby išli na 
pódium. Prvé miesto z  nich vyhral Bača.  Pokračovalo sa ďalej v  tombole. 
Nakoniec sa súťažilo o tortu. Tá bola o Prvé až tretie miesto. Prvé miesto získal 
Ferko, druhé miesto Regína. Potom, keď sa to skončilo, tak sme upratali 
stoličky. Ešte sme chvíľku tancovali. O 18 tej hodine sme išli na večeru. Rýchlo 
sme sa najedli a  išli sme na diskotéku. Tancovali sme, aj sme sa zahrali hru. 
Všetci sme sa postavili do kruhu a musel si chlapec vybrať dievča. Hra sa volá 
pusinková . Keď prvý stupeň odišiel, tak sme vypli svetlo a  zavreli dvere. 
Tancovali sme do 20.30 a potom sme sa išli osprchovať. Bol to pekný karneval.                                 
	 	 	 	 	 	 	 Evka 8.ročník ZŠ


Priateľský futbalový zápas  
	1.3.2017 sme išli na futsal do ZŠ- Karlova Ves. Po 
5.hodine sme išli na obed. Potom sme išli na 
Patrónku. Čakali sme tam na autobus č.84 alebo 83. 
Prestúpili sme na električku. Ja som bol prvý krát 
v električke. Prišli sme do školy. Pána učiteľa prišli 
pozdraviť bývali žiaci. Potom sme si pozreli asi 25 
minútový program. Tam boli dvaja chlapci 
a ukazovali triky s Jojom. Potom som išiel dopredu 
ja lebo potrebovali odvážneho chlapa. A ukázali na 

mňa. Ja som nechcel, ale Paťo mi povedal, aby som 
išiel.  Ja, Paťo G., Mário SZ a Janko. Hrali sme celkom dobre. Zápas sa my 
páčil, lebo bol férový. Druhá zostava bola: Peťo š. Paťo O., Adam, Maťo. 
Chalani z Karlovky boli dobrí hráči, ale aj spravodliví a slušní. Mário dal 2 góly 
a  ja 4 góly. Máriovi som na tie góly nahral ja. On mi nahral na 1 gól a 3 góly 
som si sám urobil šancu. Skončilo to 6:10, prehrali sme. Ale chcel by som 
poďakovať učiteľovi, že nám bude vybavovať zápasy aj nabudúce. Je to dobrá 
skúsenosť.               


	 	 	 	 	 	 Romanko 8.ročník ZŠ 


