
 

Vianoce 

   Ja si prajem na Vianoce aby 
snežilo, predstavujem si to tak, 
že budú pekné Vianoce. Mám 
najradšej na Vianoce guláš.


Rada sa guľujem, sánkujem 
a lyžujem.


Simona Varšová 4.tr


Vianoce 

   Veselé Vianoce si prestavujem 
tak, že nasneží už 13.12. aby 
nasnežilo 100 cm, aby sme nešli 
do školy. Keby nasnežilo 
v Bratislave pár cm by bola 
snehová kalamita. Na Vianoce si 
prajem drona.


Richard Imrišek 5.tr                                                                                                                                                                                                           


Vianoce a testovanie 5 

   Na Vianoce máme tieto jedlá 
( moja rodina): Kapustnicu, 
kapra, zemiakový šalát.


Ja verím, že darčeky nosí 
Ježiško. K Vianociam by som 
mal dostať:  nový mobil, novú 
SIM – kartu, lyže a lyžiarske 
topánky.


Teraz vám niečo poviem 
o Testovaní 5: 


Testovanie 5 -  Slovenský jazyk 
bol ľahký. Matematika bola 
ťažšia. Bolo to super. Už sa teším 
na ďalšie Testovanie. 
Z matematiky som mal 90% zo 
100. Zo slovenského jazyka 
a literatúry vám poviem zajtra. 
Ja, Richard I. a Dominik Majcher, 
sme boli v 302. Laura Karvaiová, 
Patrik Oravec a Peter Šrámka 
boli v 303.                                         


Tomáš Pavlík 4. A ZŠ NKS 


Vianoce 

   Som žiak v 4. triede. Myslím, 
že Ježiško nenosí darčeky, ale 
rodičia. Vždy tajne to robia, že 
pošlú deti von, zatiaľ dajú 
darčeky. Potom sa pôjdu 
navečerať. Potom sa pôjdu 
pozrieť, či sú tam darčeky. Keď 
tam budú darčeky,  tak ich 
rozbalia, tie darčeky Tak sú do 24 
hodín hore. Potom idú spať. 
A o pár dni bude Silvester. Tak 
sme obyčajne hore na Silvestra 
do 3 hodín ráno.


Alexander Polgár 4.tr.


Vianoce 

   Milý Ježiško! Chcel by som 
mať cukríky, čokoládky a hračky, 
chcel by som, aby si dal mamine 
Milku čokoládku a ešte pre tatina 
Tofife, bratovi čipsy a pre sestru 
Nelušku čokoládku. Len 
Dominikovi telefón Samsung 
galaxia, lego. Chcel by som, aby 
sa to splnilo.


Dominik Majcher 5.tr
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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.


Blížia sa Vianoce, čas, keď sa 

všetko na chvíľu spomalí, čas, 
keď všetko na chvíľu stíchne.


Je tu opäť čas, keď sa delíme 
o radosť, lásku, šťastie, čas keď 
treba zvážiť hodnoty a vzťahy 
k tým, ktorých máme radi, 
ktorých si vážime.


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 pozdrav



 

Prichádzajú každý rok. 

Málokto z nás si povie, že ho už 
nemajú čím prekvapiť. 
Očakávame ich   z veľkým 
napätím a aj s trochou 
tajomstva. S napätím, v čom nás 
tieto blížiace sa sviatky obohatia 
a s tajomstvom, či sa aj nám 
podarí niekoho prekvapiť.


Pre kresťanov sú sviatky Vianoc 
spojené s oslavou narodenia 
Ježiša Krista. Prichádza na túto 
Zem, ako každý z nás. Je nám 
rovný a predsa je iný. Je plný 
prekvapení. Tým najväčším 
prekvapením je, že nás miluje 
takých, akí sme. Má nás rád        
i napriek tomu, že ho 
neprijímame do svojho života. 
On jednoducho čaká.


I my z času na čas stretáme ľudí, 
ktorí "čakajú". Čakajú od nás 
pozornosť. Čakajú, či si ich 


všimneme, či ich pozdravíme,   
či budeme mať na nich čas,      
či budeme ochotní niečo pre 
nich urobiť.


Vo Vianočných sviatkoch vidím 
príležitosť urobiť dve veci. 
Poďakovať všetkým tým, ktorí mi 
pomohli alebo inak mi preukázali 
svoju lásku. Je veľmi potrebné 
byť vďačný.


Druhá vec: skúsiť byť pozorný  
na to, ako ja sám môžem 
obdarovať iných. Stačí začať 
úsmevom, pozdravom - tie sú 
bezplatné. Neskôr môže byť aj 
viac.


Prajem nám všetkým pokojné, 
radostné a milostiplné sviatky 
Vianoc, aby nás všetkých 
naplnili DOBROTOU a LÁSKOU.


váš brat Felix Mária Žiška, OFM


VianoceProjekty 

   Po niekoľkých neúspešných 
rokoch nám prešiel na MŠVVaŠ 
projekt  „Aj my chceme byť 
v pohode.“ v rámci jeho výzvy 
„Zdravie a bezpečnosť na 
školách  2015.“ 

   Hlavným cieľom projektu je 
vytvorenie terapeuticko-
relaxačného priestoru pre žiakov 
s viacnásobným zdravotným 
postihnutím v ktorom budú mať 
žiaci možnosť získať fyzické 
a psychické upokojenie, 
zotavenie, harmonizáciu a budú 
mať možnosť načerpať sily pre 
návrat do výchovno-
vzdelávacieho procesu. Na 
vybavenie tohto priestoru 
prispelo sumou 1900 E a 
občianske združenie Svet ticha 
sumou 100€. 


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



 

Dopravná súťaž vo Valašskom 
Meziříčí 

   30. 11. 2015 popoludní sme Kika 
Gábrišová, Filip Gábor, Martin 
Ďuraško, Mário  Majerčák, Majko 
Koník a Miška Mihálová cestovali na 
dopravnú súťaž do Valašského 
Meziříčí. Žiaci súťažili v jazde na 
dopravnom ihrisku, kde museli poznať 
značky, v jazde zručnosti, robili testy 
a ukazovali ako vedia dať prvú 
pomoc. 


Valašské Meziříčí 

   Dňa 30. 9. – 2. 11. Sme boli vo 
Valašskom Meziříčí. Keď sme tam 
prišli, sme sa vybalili. Porozprávali 
sme sa s kamarátmi, a išli sme sa 
navečerať. Potom nás zavolali 
kamaráti, že či si zahráme futbal. Na 
druhý deň sme súťažili, mali sme 
jazdu zručnosti, jazdu na dopravnom 
ihrisku a mapu. Potom, keď to 
skončilo, dali sme si obed. A išli sme 
do školy. No na tretí deň bola skúška 
z prvej  pomoci. Fúúj, škaredé 
zranenie. No nakoniec bolo 
vyhodnotenie. Starší sme skončili na 
12. mieste. A mladší skončili na 
11.mieste. A boli sme smutní. 
A smutní, ale i šťastní sme išli domov. 
Bola to pekná dopravná súťaž.


	 Kristína Gabrišová 8. A


Dopravná súťaž vo Valašskom 
Meziříčí.  

   Dobre sme cestovali vlakom. 
Súťažili z Čiech a my zo Slovenska 
z Hrdličkovej a z Prešova. Museli sme 
vedieť dopravné značky, vláčili sme 
ruksak a bicyklovali cez prekážky, 
slalom,...        


Majko Koník 4. A 


Valašské Meziříčí 

   V piatok ja som išiel prvý krát do 
Valašského Meziříčí. So mňou boli 
Kristína Gabrišová, Amália Lepótová, 
Mário Szalay, Marian Koník, Mário 
Majerčák, p. zástupkyne Villinová a 
Minárová. Išiel som vlakom a sedel 
som s Amáliou, Kristínou a Máriom. 
Večer sme boli v reštaurácii, jedol 
som veľmi dobré jedlo. Vo 
štvrtok ráno sme sa naraňajkovali, po 
raňajkách sme išli na súťaž - jazda v 
zručnosti. Bolo to veľmi ťažké, zvládol 
som to, bol som spokojný. Poobede 
sme išli pozrieť do mesta. Páčilo sa 
mi.  


Poobede sme mali ďalšiu súťaž v 
bicyklovaní. V piatok sme mali ďalšiu 
súťaž - prvá pomoc. Keď sme 
skončili, išli sme domov.


Martin Ďuraško 7. A ZŠ SP

Naša škola je zapojená do rôznych projektov, ako napr. OLOMPIÁDA,     
Červené stužky, ...   

   Čo je OLOmpiáda?  Je to program pre žiakov bratislavských materských, základných 
a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží žiakov vychovávať k separovaniu odpadu a tým 
chrániť životné prostredie. 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!“


A koľko papiera a plastov sme nazbierali od septembra?


V OLOMPIÁDE pre nás pripravujú rôzne zaujímavé akcie, ako návšteva ZOO za plastovú 
fľašu, OLOArt, kde sa učíme robiť zaujímavé veci z plastu a papiera.


V  tomto školskom roku pôjdeme na OLOArt 8.-9. decembra. Tešíme sa, že sa opäť 
stretneme s Adelou Banášovou. Pred 2 rokmi nás navštívila u nás v škole na návšteve.  

Červené stužky 

Červené stužky sú celoslovenskou kampaňou a sú symbolom 1. decembra – svetového 
dňa boja proti AIDS


Naša škola sa  do celoslovenskej kampane Červené stužky zapojila už po 6. krát. 

V tomto ročníku kampane sme sa zaviazali zrealizovať nasledovné aktivity: 


1.	 Zaslanie najlepších výtvarných prác žiakov do Celoslovenskej výtvarnej súťaže 
pre ŠZŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“


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


3.	 Realizácia finančnej zbierky medzi žiakmi a zamestnancami našej školy na 
pomoc africkým deťom nakazených AIDS. 




 

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


