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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 
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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.

Opäť nám nežne klopú na 

dvere vianočné sviatky, sviatky 
plné láskavosti, porozumenia, 
spokojnosti a srdečnosti. 

Vianoce sú najľudskejšie, 
najláskavejšie a najkrajšie sviatky 
roka. 

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

Na jagajúci sa stromček, 
štedrú  večeru a okamihy 
čarovných pocitov, ktoré sa 
nedajú ničím nahradiť, sa tešíme 
všetci. Najviac naše deti. 
Darujme im všetko, čo môžeme, 

hlavne lásku, pocit bezpečia a 
domova. 

Milé deti, milé kolegyne, 
milí  kolegovia, milí rodičia a 
priatelia!   
Želám Vám príjemné a 
požehnané vianočné sviatky,  
plné porozumenia, lásky  a 
spokojnosti. Prežite ich v zdraví a 
šťastí spolu so svojimi blízkymi.  
Želám Vám v novom roku, nech 
Vás sprevádza zdravie, šťastie, 
radosť z malých i veľkých vecí 
života. 
	 	 	
	 	 	
S úctou a zo srdca


	 	 	 


Mária Benová - riaditeľka školy

Vianočný príhovor



 

  


 Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, 
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedkym. 

Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, 
nech nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku. 

Z celého srdca len to najkrajšie 

Vám všetkým prajú


zamestnanci a žiaci Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17, 
Bratislava


Ďakujeme sponzorom: 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie - a zdravie pre všetkých    l    Nadácia 
PONTIS    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  I  JUDr. Milan Brňák   I    Nadácia 
Siemens  I     SLOVAKO DATA   I  rodina Oborilová  I   rodina Pavlíková   I   pán Peter 

Koník   I   Rímsko-katolícka cirkev BA arcidiecéza    I   JCI-Slovensko     I    Ing. Marián 
Meško PhD    I    Ing. Radoslav Zozuľák     I    Spoločnosť AXON PRO     I    Peugeot 

Slovensko     I    Slovako DATA a.s.- pán Peter Maťašek   I   pán Sičko


   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 

Mikuláš vo VMV 
	 

	 V stredu popoludní navštívil žiakov školy Mikuláš s čertom a anjelom. Kto 
dostal darčeky a kto uhlie? Deti neprezradili. Radšej nám poslali do redakcie zopár 
pekných fotografií. 


Ako sa pripravujete na Vianoce? 

Robím výzdobu na okno, pomáham s pečením medovníkov, pomáham 
upratovať, chodievame sa pozerať na vianočné trhy.  /Alex/  VII.A ZŠ NKS 

Vyrábame ozdoby, zbierame na stromček dobré body v podobe dobrých 
skutkov, napríklad si navzájom pomáhame - urobil som čajík mame /Jakubko/,  
pomáham Samkovi /Elka/ deti z V.A ZŠ NKS 

Ozdobujeme stromček, pečieme spolu koláčiky  /Dávidko/  III. A ZŠ NKS 

Pomáham variť!  /Filipko/  III.A ZŠ NKS 

Pomáhame mame piecť koláče, pomáhame upratovať, nakupovať, .. 
pripravujeme darčeky pre rodinu, ozdobujeme byt, stromček. VIII..A ZŠ SP 

Pripravujem vonku sviečky a vianočnú výzdobu  /
Norika/  III.E ZŠ  

Už máme stromček.  /Tamarka/  III.E ZŠ SP 

Kreslím pre mamu, pečieme koláčiky. /Kristínka/ 
III.E ZŠ 

Kupujeme oplátky, zdobíme stromček, zapaľujeme 
sviečky, včera sme zapálili už druhú!    VA ŠZŠ SP 

Druhú adventnú nedeľu sme zapálili dve  sviečky na adventnom  venci. 
Stromček máme umelý a zdobíme ho deň  pred Vianocami. Koláče pečie mama 
so starším bratom. Máme niečo vyrobím a ostatným som kúpil maličkosť.  /
Ferko/ VII.A ZŠ NKS 

Ja pomáham zdobiť stromček. /Adamko/ II.E ZŠ 

Pripravujem kokosové guličky. /Paťka/ II.E ZŠ  

Ja sa pripravujem tak, že pečiem medovníky. /Jakubko/ II.E ZŠ  

My sa na Vianoce pripravujeme tak, že pečieme koláčiky, ozdobujeme stromček 
a balíme darčeky. Veľmi ma to baví. /Ester/ VIII. ZŠ NKS 

Mame pripravujem veľký darček. Ale je to prekvapenie, tak nepoviem. /Patrik/ 
VIII. ZŠ NKS 

Ja sa najviac teším na Silvestra, lebo môžem púšťať petardy. A tatko robí dobré 
obložené misy. /Romanko/ VIII. ZŠ NKS 

                                  Elenka zisťuje, čo deti hovoria 



 

Na čo sa najviac tešíš? 

Pred rozbaľovaním darčekov spievame koledy /Dávidko/, do rohov hádžeme 
orechy, aby sme mali šťastie a hojnosť hovoria deti z V.A  ZŠ NKS 

Na vianočné darčeky! V.A ŠZŠ SP 

Na Silvestra! Budem s otcom! /Peťko/ X.A  ŠZŠ SP 

...že prídu za nami rodičia a Klaudio! /Vali/ X.A  ŠZŠ SP 

...budem pozerať rozprávky a pôjdem k babke!  /Bibi/ X.A ŠZŠ SP 

Teším sa na darčeky! /Dávidko/   III.A ZŠ NKS 

Pôjdem k starkým na prázdniny.  /Filipko/   III.A ZŠ NKS 

Tešíme sa na darčeky, na štedrú večeru, žr budeme všetci spolu pekne 
oblečená, že budeme spolu vybaľovať darčeky a pozerať rozprávky. VIII.A ZŠ SP 

Teším sa na darčeky. /Norika, Tamarka / III.E ZŠ  

Na lego / Kristínka / III.E ZŠ 

Najviac sa teším na darčeky a na rodinu.  /Alex/ VII.A ZŠ NKS 

Najviac sa teším na leto.:-). Chvíle s rodinou sú super!!!!! . /Ferko/ VII.A ZŠ NKS 

Ja sa najviac teším, že budeme spolu. Prajem si, aby sme mali veľa peňazí. /
Samko/ II.E ZŠ  

Teším sa na darčeky. /Veronika, Paťka, Alžbetka/ II.E ZŠ 

Ja sa teším na to, že budeme všetci spolu. /Jakubko/ II.E ZŠ 

Čo by si si prial na Vianoce? 

Pokoj, dobrú rodinu, príjemnú atmosféru... /Martinko/ V.A ZŠ NKS 

Ferari /Riško/,  bábiku  /Jasmínka/, veľké auto /Kristián/, autobus  /Martin/ /V.A 
ŠZŠ SP 

Lietajúci dron /Dávidko/  III.A ZŠ NKS 

Chcem robo-ryby  /Filip/  IIIA ZŠ NKS 

...aby som bol zdravý, aj celá rodina. Priali by sme si, aby napadlo veľa snehu, 
aby som sa mohol lyžovať a sánkovať, aby bol pokoj medzi ľuďmi. VIII.A ZŠ SP 

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. 




 

   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 

Chcela by som tablet a aby bola rodina spolu. /Norika/. II.E ZŠ 

Hračky /Tamarka/ II.E ZŠ 

Tetovacie fixky /Kristínka/ II.E ZŠ 

Prial by som si veľmi tablet.  /Alex/ VII.A ZŠ NKS 

Aby bolo stále leto, lebo nemám rád zimu! Prial by som si šťastie, lásku, 
spokojnosť, gél na vlasy.... . /Ferko/ VII.A ZŠ NKS 

Tablet. II.E ZŠ  

Ja si prajem, aby bola moja babka na Vianoce zdravá a s nami. /Alicka/ VIII. ZŠ 
NKS 

Spievankovo v našej škole 

Včera bol výborný program. Prišli do školy Mária Podhradská 
a  Richard Čanaky. Spievali a  tancovali s  deťmi.  Priniesli čarovný kufrík.  
V  kufríku boli hrnce a  varechy na hranie.  V  kufríku boli ešte kamaráti zo 
Spievankova.  Slon, žabka, straka, včela a stonožka.  Vystúpenie sa mi veľmi 
páčilo.                                             	 	      
	 	         Jakubko Č.   V.A ZŠ NKS 


Olompiáda 

	 Naša škola sa každoročne zapája do súťaže medzi bratislavskými 
školami v zbere papiera. Súťaž organizuje firma OLO.

Od septembra sme nazbierali už 931 kg papiera a 20,5 kg plastov. 

	 Najlepšie si v zbere papiera zatiaľ počínajú: 

IV. A ZŠ SP – šesť žiakov so 417 kg papiera,

VIII.A ZŠ NKS – osem žiakov so 189 kg papiera,  

V. A ZŠ SP – štyria žiaci s 373 kg papiera,

V.A ŠZŠ SP -  sedem žiakov s 97 kg papiera,  

II. E ZŠ – sedem žiakov so 40 kg papiera,

III. E ZŠ – šesť žiakov s 38 kg papiera, ...


 Najlepšie si v zbere plastov zatiaľ počínajú:

VIII.A ZŠ NKS – osem žiakov s 15 kg plastov,  

V.A ŠZŠ SP – sedem žiakov s 3 kg plastov,

III. E ZŠ – šesť žiakov s 2,5 kg plastov, ... 



 

Exkurzia v Modre 
	 8.11. sme boli na exkurzii v Modre.  Najprv sme navštívili Múzeum 
Ignáca Bizmayera.  Z múzea sme išli do cukrárne. Tam si všetky deti kúpili 
koláčiky a pani učiteľky kávu. Z cukrárne sme išli do Múzea Ľudovíta Štúra.  Na 
koniec sme si pozreli jeho pamätnú izbu.  Kúpili sme si nejaké suveníry. Bolo to 
veľmi zaujímavé.       	 	 	 


	 	 	     	 	 	 Miška M.    V. ZŠ NKS 

Výstava v Bibiáne 

	 Ráno sme išli do Bibiány autobusom číslo 30. Videli sme výstavu 
o rozprávkach. Najviac sa mi páčilo o Škaredom káčatku. A videli sme aj film. 
Boli tam aj kačičky, s ktorými sme sa mohli hrať.   Boli sme aj v  rozprávke 
„ O Snehovej kráľovnej“. Bola to celá biela miestnosť, snehové gule, akože :-), 
tak sme sa tam aj guľovali.    


	 	 	 	 	 	 Ľuboško  L.    III..A ZŠ SP


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


