
 

Karneval 

   17.2.2016 som bol na 
karnevale. Ja som bol ZORRO“ 
V ruke som mal meč a na hlave 
klobúk. Potom sme išli do 
spoločenskej miestnosti. Tam 
sme tancovali. Veľa detí mali 
masky. Bolo to perfektné! Pani 
vychovávateľka Erika nám 
vysvetľovala čo budeme večer 
robiť. Maťko mal masku- 
NARUTO. Amálka mala masku-
ŠPORT. Filip mal masku- 
DIEVČA. Kika mala masku- 
MAČKA. Laura mala masku- 
HIP-HOP. Kiko mal masku- 
PIRAT. Vychovávateľ Peter Birka 
mal masku- JEŽIBABA. Páčilo sa 
mi to, bolo super!                							

Mário Szalay VII.A ZŠ NKS	

17.2.2016 bol karneval. Na 
začiatku o 15 hod. sme išli do 
spoločenskej miestnosti. Ja som 
sa veľmi tešil na karneval. Mal 
som oblečenie na karate. 
V spoločenskej miestnosti sme 
tancovali. Bolo to dobré. Potom 
bola zábavná tanečná súťaž to 
bola ťažká. Keď skončil karneval, 
tak bola tombola. Ja som vyhral 
3.miesto – tortu. Veľmi som sa 
tešil na tortu! Večer sme ešte 
tancovali -2 hodiny. Celý 
karneval sa mi páčil.                                                                                                


Martin Ďuraško VII.A ZŠ SP 

Včera sme mali v škole karneval. 
O 15:00 hod. Sme sa stretli 
v spoločenskej miestnosti. Ja 
som bola výborná športovkyňa 
s medailami. Potom sme 
tancovali, hrali súťaže a hry. 

Neskôr sme ešte tancovali. 
Chvíľu sme sedeli a potom pani 
vychovávateľka hovorila, ktoré 
masky boli na  karnevale 
najlepšie. 3. Miesto vyhrala Bibi- 
ježibaba. 2. Miesto Laura- 
jahoda. 1.miesto Dominik- 
dalmatínec. Po tancoch 
a súťažných hrách bola tombola. 
Vyhral môj spolužiak Maťo – 
tortu. Išli sme na večeru. Po 
večeri sme ešte veľa tancovali. 
Ja som bola smutná, lebo mi 
chýbala mamička. Po tancovaní 
sme išli na internát sa sprchovať 
a išli sme spať. Mala som 
výborné sny.


Amália Lepotová VII.A ZŠ SP	

V stredu bol o 15:00 hod 
karneval. Všetci sme sa stretli 
v spoločenskej miestnosti 
chvíľku sme tancovali a potom 
sme išli do kruhu. Neskôr bolo 
vyhodnotenie masiek. To 
skončilo a my sme mali rôzne 
súťaže. Keď skončili aj tie, mali 
sa ísť všetci napiť. Potom bola 
tombola. Nič som nevyhrala, 
škoda. Po tombole sme sa išli 
prezliecť a išli sme na večeru. Po 
večeri sme mali diskotéku. 
1.stupeň odišiel, tak sme zhasli 
svetlo a svietili sme si 
náramkami. Bolo to super. 


Eva Podkovčíková. VII.A ZŠ NKS 
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Workshop v Malackách 

   Workshop v Malackách sme absolvovali s dvomi 
žiakmi 1. stupňa: Filipom Brettschneiderom a Patrikom 
Sekaninom a žiačkou 2. stupňa: Amáliou Lepóthovou. 
Náplňou návštevy boli kreatívne aktivity, kde si žiaci 
zhotovovali výrobky z peny na holenie, tekutých farieb, 
trblietok a rôznych farbičiek. Výsledkom ich spoločnej 
práce boli darčekové taštičky. Aktivita pre jednotlivcov 
bola vedená terapeuticky. Žiaci využitím farbičiek a kried 
vyjadrovali na výkresy svoje nálady, dokresľovali do výkresov 
kamarátov predmety podľa vlastného uváženia a čmárali. 
Viac o účasti na workshope prezradia žiaci v odpovediach 
uvedených nižšie.

Ako ste sa cítili na workshope? 

Cítili sme sa výborne. Páčila sa nám cesta autom a 
prostredie, v ktorom sme vyrábali výrobky.

Čo sa ti páčilo najviac?  

Keď sme čmárali na výkresy, práca s penou na holenie, 
maľovanie kriedami. 

Pracovalo sa ti dobre s penou na holenie, s lepom a 
tekutými farbami? 

Áno. Pracovali sme s tým prvýkrát. Pena bola mäkká a 
príjemná. Bolo to pre nás niečo nové.

Ako sa vám páčilo zhotovovanie darčekovej taštičky? 

Výborne. Páčilo sa nám, keď sme fŕkali farbu na penu na 
holenie.

Darovali ste taštičku niekomu? 

Áno, starým rodičom, maminke. (Tretí žiak si taštičku odložil 
doma)

Ďalšou aktivitou bolo čmáranie na výkresy spojené s 
inými možnosťami aktivít. Páčilo sa vám to? 

Cítili sme sa super. Uvoľnili sme sa pri tom.

Lepšie sa vám pracovalo samostatne alebo v skupinách? 

Amália - samostatne. Patrik - spolu.

Odporučili by ste workshop kamarátom? 

Áno.


Srdečne 
vítame všetkých, ktorí 
ste nás poctili 
návštevou v tento 
Deň otvorených dverí, 
ktorý je v našej škole už 
tradíciou. Teší nás, že každý rok 
je veľký záujem rodičov, 
pedagógov, odborníkov vidieť 
výsledky vysoko odbornej práce 
pedagogických zamestnancov, 
učiteľov, vychovávateľov, 
pedagogických asistentov, 
odborných zamestnancov, 
psychológov, špeciálnych 
pedagógov. Neformálne 
rozhovory, otázky, diskusie 
s hosťami nám prinášajú nielen 
dobrý pocit ocenenia našej 
práce, často sú to cenné rady 
a povzbudzujúce slová, ktoré si 
veľmi vážime.


Vzdelávať a vychovávať 
deti s rôznym postihnutím si 
vyžaduje odborný špeciálno- 
pedagogický prístup, inováciu 
foriem a metód práce. Niekedy je 
cesta hľadania prístupu 

zdĺhavejšia, ale vždy 
sa maximálne 
snažíme využiť 
u každého dieťaťa 
jeho schopnosti, 

talent a možnosti, aby mohlo 
zažiť úspech a šťastie. 


Som presvedčená, že 
návšteva v našej škole Vás 
presvedčí o tom, že práca 
všetkých zamestnancov školy je 
vysoko profesionálna a je 
vykonávaná s láskou pre šťastný 
život všetkých detí.


Naším cieľom je 


ŠŤASTNÉ DIEŤA = 
ŠŤASTNÝ RODIČ = ŠŤASTNÝ 
PEDAGÓG 

Ďakujeme Vám za 
návštevu školy 


Za kolektív zamestnancov Mgr. 
Mária Benová, riaditeľka školy

Vážení hostia, milí priatelia!



 
Dnes je smutné počasie ako na pohrebe.

Dážď plače ako nešťastná duša stratená.


Deň a svetlo sú sivé, ako kedysi dávno- pradávno.

Stromy sú smutné. Akoby ich niekto zničil cez vojnu.


Sú bez života, sú bez energie.


Skamenené ako sochy.

Chodník je rozliaty sivým betónom.

Obloha je ako preliata sivou farbou.


Voda, mláky, jazerá klipkajú ako uplakané oči.

Deň ako bez duše.


Vlečie sa pomalšie než  pomalé tikajúce hodiny.

Bez nálady, ľudí.


Mláky sa rýchlo rozširujú ako víno rozliate na podlahe.


Rozlievajú sa do Dunaja a potom do Mŕtveho mora.

Vetrisko fúka, všetko zhasne a všetko zaspí.


Vladimíra Šedibová VII.A ZŠ SP- 9 ročník 

Smutný deňCukrárske popoludnie 

   Mamka nakúpi suroviny, ktoré 
potrebujeme na koláč. Nie som 
v stredu popoludní v škole, ale 
doma s mamkou. Pečieme 
koláčiky. Na ne potrebujeme: 6 
vajec, vanilkový cukor, olej, 
kryštálový cukor, polohrubú 
múku, kakao. Všetko spolu 
vymiešame. Potom dáme do 
formy. Najlepšie silikónovej 
formy. Rúru nastavíme na 180 
stupňov a pečieme asi 10-20 
minút. Potom koláč vyberieme 
necháme vychladnúť. Nakoniec 
to posypeme kakaom.   Dobrú 
chuť!                    

Patrik Gašparovič. VII.A ZŠ NKS	

Vzácna návšteva v priestoroch 
našej školy 

   V pondelok 19. októbra bol na 
návšteve Slovenska generálny 
tajomník OSN Pan Ki-mun. 
Stretol sa s ministrom 
zahraničných vecí a európskych 
záležitostí p. Miroslavom 
Lajčákom v historickej budove 
Parlamentu v Bratislave.     
Generálny tajomník OSN Pan Ki-
mun bol na návšteve Slovenska 
spolu so svojou manželkou pani 
Yoo Soon-taek. V rámci svojho 
programu madam Soon Taek 
Ban navštívila našu školu – 
Spojenú školu internátnu na 
Hrdličkovej ul. v Bratislave.


Krúžok varenia 

No, začnem takto. Na krúžok 
varenie chodíme od 5.triedy. 
Učíme sa tam variť, piecť, 
umývať riad...Veľmi nás to baví a 
chodíme tam radi. Krúžok vedie 
pani vychovávateľka Božena 
Záhorcová. Vždy sa dohodneme 
čo budeme variť, alebo čo 
budeme robiť. Každý niečo 
donesie. Vždy robíme na Vianoce 
medovníčky, pripravujeme 
jedáleň, robíme vianočný stôl. 
Ešte na Vianoce obsluhujeme. 
Na krúžok chodím ja – Roman 
D., Patrik G., Janko Š., Valentína 
B., Kristián K., Eva P., Alica H. 
Keď niečo uvaríme, tak vždy to 
zjeme. Pani vychovávateľka 
Božena Z. je dobrá.  Všetko vždy 
nám vysvetlí,  prečo sa to tak 
robí. Učí nás ako máme správne 
jesť, správať sa k dámam. Učí 
nás, ako sa máme správať a ešte 
veľa vecí, ktoré potrebujeme v 
bežnom živote.


Roman Daniel 7. A 
NKS



 

Celoslovenská medzinárodná súťaž 
žiakov so sluchovým postihnutím 
v jazykových zručnostiach 
a v matematike s medzinárodnou 
účasťou. 

Vo štvrtok po Veľkej noci bola v našej 
škole súťaž v jazykových zručnostiach 
a v matematike. Na súťaž prišlo 31 
žiakov z Prešova, Lučenca, Kremnice, 
z Drotárskej, z Nitry, Zlatých 
Moraviec, z Valašského Meziříčí 
a z Hradca Králové. Na Koceľovej 
súťažilo 13 študentov v angličtine. Za 
našu školu súťažili siedmaci Filip 
Gábor a Martin Ďuraško, piataci Peter 
Šrámka, Patrik Oravec. Doobeda žiaci 
súťažili, poobede boli pozrieť kultúrne 
pamiatky v meste. Večer bolo 
vyhodnotenie súťaže.  


Ako sa umiestnili naši žiaci?   Peťo bol 
medzi piatakmi v matematike na 
druhom mieste, Patrik na treťom 
mieste. Martin bol medzi siedmakmi 
v matematike na treťom mieste, Filip 
bol na treťom mieste v jazykových 
zručnostiach. 


Súčasťou programu súťaže je aj 
odborný seminár na tému: Skúsenosti 
z experimentálneho overovania 

integrácie zdravotne znevýhodnených 
a intaktných detí a žiakov v Spojenej 
škole internátnej. Seminára sa aktívne 
zúčastnili aj odborní pracovníci z 
VÚDPaP-u a NÚCEMu. Ďalší, 19. 
ročník súťaže sme naplánovali 20.4. - 
22. 4. 2017. Záujem o účasť na súťaži 
prejavili aj školy z Prahy a Ostravy.


OLO – EKOTOPFILM 

16.3.2016 sme išli do Ružinova do hotela a v hoteli vo veľkej 
miestnosti tam sme pozerali 6 filmov. Filmy boli zaujímavé a pekné; 
napríklad: ako v budúcnosti by sa stavali domy z gumy, skla a dreva. 
Potom tam bol film o dinosauroch. Bolo to animované a kreslené. 
Ďalej  bolo o tom, že ako triedime odpad do kontajnerov. Potom tam 
bol – Majk Spirit bol raper a nám prišiel zaspievať a povedať nám, ako 
on triedi odpad. Pekné to bolo a náučné to bolo.  	  
     Vladimíra Šedibová  

OLO ART 

Zobudila som sa, nachystala som sa a išla som do školy. Prišla som 
do školy. Deti sa nachystali a vyrazili sme o 8:10. Prišli sme na 
zastávku a už prichádzal trolejbus 212. Nastúpili sme a pri Saleziánoch 
sme prestúpili na električku. Prišli sme do Hotela Bratislava, boli tam aj 
deti z iných školy. Sadli sme si a  už sa to začalo. Privítala nás Adela 
Banášová. Videli sme filmy o odpadkoch. Boli tam hostia: riaditeľ  
OLO a ešte dvaja ďalší. Muži rozprávali o odpadkoch,  ako sa triedi a 
znovu spracúva. A potom prišiel Majk Spirit!  Prišiel tam a začal 
spievať. Potom sa ho deti pýtali rôzne otázky, odpovedal a znova nám 
spieval. Každé dieťa dostalo zápisník a fotografie. A išli sme si ich dať 
podpísať.  Páčilo sa mi to.         
      Laura Vassová 

A ako si počíname v zbere v rámci celej Bratislavy medzi 
desiatkami škôl nám prezradí nasledujúca tabuľka.	

Naša škola je zapojená do rôznych projektov, ako napr. OLOMPIÁDA, Červené stužky, ...  
Čo je OLOmpiáda? OLOmpiáda – je to celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť 
žiakov správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy, ako ochrana životného 
prostredia, separácia odpadu, recyklácia a spoločenská zodpovednosť. Hlavná myšlienka 
projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“



 

Výlet do Viedne 

   Boli sme na výlete vo 
Viedni. Išli sme vlakom 
a metrom, Videli sme lietadlá 
a vlaky. Šoféroval som vlak. 
Behal som v kolese. Mali 
sme hranolky a pili sme koka 
– kolu.


Ľuboš Líška 2. A 

Koncert Integrácia 


   Vo štvrtok sme išli o 9:00 
na koncert Integrácia. Prišli 
sme tam asi o 9:30. Prišli sa 
nám ukázať futbalisti 
a hokejisti zo Slovenskej 
reprezentácie. Boli tam 
speváci Rytmu, Ego, Kali, 
Anita Soul a Nela Pocisková. 
Prihovorili sa nám aj 
prezident Kiska, minister 
školstva a primátor 
Bratislavy. Zatancovali nám 
tanečníci z Lúčnice. Veľmi sa 
mi páčilo, keď som podala 
ruku Rytmusovi, Egovi, 
Kalimu a Nele Pociskovej. 
Program sa skončilo  14:00. 
Bol to super koncert!                                      


Eva Podkovčíková 7. NKS 

Koncert Integrácia 

   3.9.2015 sme išli na 
koncert. Veľmi som sa tešil, 

lebo tam boli futbalisti, 
speváci a herci. Prišli sme 
tam a jedna pani nám 
ukázala, kde sme mali 
sadnúť. Začalo to asi o 10:00 
hod. Vystupovali tam: 
Rytmus, Ego, Nela 
Pocisková, Aneta Soul, Igor 
Kmeťo, Tublatanka, Olympic, 
Kali, Kontrafakt. Veľmi sa mi 
to páčilo! Najviac!!! 
Slovenský futbalový tím 
a ešte Nela Pocisková. 
Každého som fotil. Jaroslav 
Kucka mi dal dres! Potom 
som sa veľmi tešil, že ho 
mám. Rytmus spieval 
a tomu som podal ruku. 
Úplne to bolo fantastické! 
Ani som nechcel ísť do 
školy. 


Roman Daniel 7. NKS 

Koncert Integrácia 

   Odtiaľto zo školy sme išli 
o 9:00 hodine. Išli sme 
trolejbusom číslo 204 priamo 
k štadiónu . Potom sme išli 
sa sprievodkyňou a tá nám 
ukázala, kam si máme  
sadnúť. Sadli sme si. 
Koncert sa začal asi 
o 10:20.Vystupoval tam Ego, 
Nela Pocisková, futbalisti, 
hokejisti. Bolo to veľmi  
super! Tancovali tam chlapci 
aj dievčatá. Koncert sa 
skončil o 14 hodine. 


Patrik Gašparovič 7. NKS 

Škola v prírode  

   V škole v prírode sme hrali každý 
deň futbal. A raz mali sme večer párty 
a hrali s fľaškou hru. A na tej párty 
sme mali detské šampanské. Ja som 
otváral. Ako som otváral šampanské, 
tak dlho som to triasol, až mi štupeľ 
vletel do okuliarov! Kvapky mi išli do 
očí. Polovica šampanského vytiekla 
na zem. Každý deň sme mali dobré 
jedlo. Chodili sme plávať. Ale nevadí , 
lebo bolo aspoň veselo. Bolo mi fajn. 
Ešte raz by raz som tam išiel. Bola to 
super Škola v prírode.                                          


Dominik Mester 7. NKS 

ZOO 

   Raz som išla prejsť do Mlynskej 
doliny a išla som sa pozrieť aj do 
ZOO. Bola som tam 2 hodiny, 
pozerala som na zvieratá. Potešilo 
ma, že  som sa mohla pozerať na milé 
zvieratá. Okolo mňa prešiel šéf 
a opýtal sa ma, či mám rada zvieratá. 
Ja som povedala že áno. Povedal mi, 
že má pre mňa prácu, že by som 
mohla pracovať v ZOO ako 
brigádnička. Ja na to áno !!! Povedala 
som, že veľmi  rada budem so 
zvieratami. Povedal že cez víkend 
môžem pracovať. Supééééér!!! Prišla 
som tam v piatok , dali mi uniformu 
a ukázali mi tí pracovníci,  čo mám 
nabudúce robiť.  Bolo to milé. Bola 
som veľmi rada. Teším sa na prácu so 
zvieratami. A dokonca si zarobím.                                                                          


Vladimíra Šedibová 9. ZŠ SP



Mím – Šašo  

   11.5. sme išli o 15:00 do 
spoločenskej  miestnosti na 
predstavenie Šaša. Všetci sme  na 
neho kričali, aby vošiel dnu. Bol tam 
aj klavirista,  ktorý robil hudbu. Klaun 
si vybral Dominika Majchera za Krála. 
Adam Gábor a Mário Majerčák boli 
strážcovia. Kika Gábrišová bola 
princezná. Mário Szalay hral 
bojovníka. Princeznú uniesol čert. 
Uväznil ju v pekle. Šašo a bojovník ju 
išli hľadať. Nakoniec ju šašo našiel 
a doniesol ju na zámok. A princezná 
bola veselá. Všetci sa zabávali až do 
rána. Zazvonil zvonec a  rozprávky je 
koniec.                                                                             


Ján Šmida 7. NKS 

Účelové cvičenie 

   Účelové cvičenie sa konalo dňa 
6.10.2015, ktorého sa zúčastnili deti 
z I. a II.stupňa. Cieľom účelového 
cvičenia bola zdravotná príprava 
v spoločenskej miestnosti, v ktorej 
p.Štefek a p.Marková deti oboznámili 
s prvou pomocou pri otrave, 
dýchaním z úst do úst. Deťom sa 
páčila ukážka umelého dýchania, 
získali základné vedomosti. Po tom 
nasledovali pohybové a súťaživé hry 
v prírode na Červenom moste za 
príjemného počasia, kde bola pravá 
jesenná atmosféra. Súťažilo sa 
v týchto disciplínach - hod granátom 
na cieľ, počet skákania cez dlhé 
švihadlo a pohybové  hry – váľaná 
nad hlavou, váľaná o preteky a váľaná 
cez hlavu a medzi nohami. Všetci 
žiaci splnili svoje úlohy a schopnosti. 

Vrátili sme sa trochu vyčerpaní bez 
zranenia a mali pekný zážitok. 


Miloš Štefek - učiteľ 

 	 


Účelové cvičenie  

   Vo štvrtok ráno sme išli pod 
Červený most. Tam sme ostali 
a pripravovali sme súťaže. Prvá bola 
súťaž v bode granátom. Museli sme 
trafiť označené miesto. Druhá súťaž 
bola s veľkým švihadlom. Kto koľko 
vydrží skákať – to nám dáva skóre. 
Tretia súťaž máme označený kruh. 
Museli sme so zatvorenými očami 
kráčať 15 krokov a potom sa vrátiť 
späť do kruhu. Ja som trafil! Účelové 
cvičenie skončilo okolo 11:50 hodine. 
Tak sme išli späť do školy. Bolo super.                                                                


Dominik Mester 7. NKS  

Účelové cvičenie 

   Vo štvrtok sme odišli o 9:00 zo 
školy. Išli sme pešo pod Červený 
most. Hrali sme tam rôzne hry, skákali 
sme cez lano, potom sme sa hrali na 
slepú babu a aj sme hádzali guľou. 
Bolo to smiešne a zábavné. Odišli 
sme o 12:00 naspäť do školy. Keď 
sme prišli do školy, tak sme si 
oddýchli . Potom sme išli ku pani 
riaditeľke. Bol to zaujímavý deň.                                              


Eva Podkovčíková 7. NKS

Opekačka  

   Poobede sme išli 
s vychovávateľkou  na Patrónku. Na 
Patrónke sme čakali na autobus číslo 
43. Prišli sme na lúku. V lese sme 
hľadali drevo na prípravu ohňa. 
Zobrali sme si paličky a začali sme 
opekať. Potom sme sa hrali rôzne hry. 
Všetci žiaci maľovali svojmu 
vychovávateľovi tvár. Neskôr sme  sa 
zase hrali. O 18 sme išli na zastávku 
a čakali na 43-ku. Na Patrónke  sme 
prestúpili na 211. Spokojní sme išli do 
školy. Hneď sme išli večerať. Potom 
sme išli do spoločenskej miestnosti. 
Prišiel nás zabaviť kúzelník.


Opekačka 

    Streda. Skončila 6. hodina . Prišiel 
pre nás vychovávateľ Peter a išli sme 
spolu na obed . Naobedovali sme sa 
a išli sme na internát prezliecťsa. 
Potom sme išli do triedy. 


Zbalili sme si pitie a ZŤP preukaz. Išli 
sme na vrátnicu. Čakali sme na 
ostatné deti, ktoré prichádzali. Išli 
sme rovno na Patrónku. Nastúpili sme 
na číslo autobusu 43. Prišli sme na 
lúku blízko lanovky. Keď sme tam 
prišli, chvíľu sme si museli oddýchnuť. 
Zavolala nás Pani vychovávateľka 
Božena. Všetci sme išli za ňou. 
Vychovávatelia nám pripravili rôzne 
súťaže. Najprv bol beh. Tak deti 
behali, ale ja som nemohla, lebo som 
mala boľavú nohu. Potom skákali vo 
vreci. Neskôr prišla pani vedúca, 
zdravotná a najdôležitejšia pani 
riaditeľka. Pani vedúca s ostatnými 
vychovávateľkami pripravovali 
špekačky. My deti sme hľadali drevo.       

Staršie deti chystali palice na 
opekanie, A išli sme opekať. Najprv 
opekali deti 1. stupňa a potom 2. 
stupeň. Keď sme doopekali, išli sme 
špekačky jesť. Vychovávateľky, 
vedúca, riaditeľka, a sestrička si sami 
opekali špekačky. My sme sa 
zabávali. Potom sme upratali stôl 
a pomohli naložiť veci vedúcej do 
auta. Čakali sme na zastávke. O 10 
minút prišiel autobus. Nastúpili sme 
na číslo 43 a na ďalšej zástavke sme 
vystúpili. Zástavka sa volá Patrónka. 
Potom sme išli na trolejbus 211. 
Meškal 10 minút. Prišli sme do školy. 
Všetci sa prezúvali a išli do triedy 
odložiť si tašky. Išli sme na večeru. 
Najedli sme sa a presunuli do 
spoločenskej miestnosti. Tam nás 
čakalo prekvapenie. A prekvapenie 
bolo – kúzelník. Prišiel kúzelník volal         
sa Jozef. Predviedol kúzla. Deti sa 
dobre bavili. Keď sa program 
skončil ,tak sme išli na internát 
osprchovať sa a spať. Koniec. Bolo to 
veľmi dobré. Páčilo sa mi to.                                                  


Laura Vassová  8. ZŠ SP


