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Vážení hostia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

 

 Uplynul rok a opäť sa stretávame v našej škole  na 17. ročníku celoslovenskej                  

a 11. ročníku medzinárodnej vedomostnej súťaži sluchovo postihnutých žiakov.

Dovoľte mi, všetkých Vás srdečne privítať a vyjadriť radosť z toho, že ste aj tento rok prišli 

v počte viac ako 40 žiakov, tých najúspešnejších a pripravených čo najlepšie reprezentovať Vašu 

školu.

  

 Veľmi nás teší, že sa súťaže zúčastňujú nielen žiaci zo základných škôl  ale aj študenti   

zo stredných škôl a to zo Slovenska, aj zo zahraničia, konkrétne z Prešova,  Lučenca, Kremnice, 

Nitry, Zlatých Moraviec, Bratislavy Drotárskej cesty, Koceľovej a Hrdličkovej ulice, Krakova, 

Valašského Meziříčí a Hradca Králové.

Pripraviť túto súťaž bolo veľmi náročné, ale podarilo sa nám urobiť všetky potrebné kroky 

k tomu, aby  aj tento ročník vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých žiakov v jazykových 

zručnostiach, matematike  a v anglickom jazyku sme opäť mohli zapísať do histórie ako ďalší 

úspešný.

Za veľkú podporu a spoluprácu pri zabezpečení súťaže ďakujeme Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Občianskemu združeniu Svet ticha a sponzorom.

Srdečné poďakovanie za prácu spojenú s celou organizáciou patrí kolektívu zamestnancov našej 

školy.

 

 Milí súťažiaci, milí priatelia, želáme Vám veľa šťastia a úspechov počas súťaže a príjemné 

dni strávené nielen v našej škole ale aj v našom hlavnom meste v Bratislave.

Držíme Vám palce!

    

    Za kolektív zamestnancov školy

   Mgr. Mária Benová

      riaditeľka školy
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Návšteva výstavy umenia

V stredu sme išli na obed o 13:00. Potom sme boli v jedálni, lebo 

bola porada. Neskôr sme išli na trolejbus  č.212. Vystúpili sme        

v meste. Odtiaľ sme išli do knižnice a aj sme tam čítali knihy. Odišli 

sme sa prejsť. Potom sme išli do múzea a tam sme videli všeličo 

zaujímavé. Požičali nám tablety. A odtiaľ sme už išli späť do školy. 

Vrátili sme sa o 17:00. Ostali sme v triede. Maľovali sme si. Bola   

to pekná výstava.

    Eva Podkovčíková VI.A ZŠ NKS

Čiastočné zatmenie Slnka

20.marca 2015 v piatok, sme mohli 

opäť po rokoch sledovať aj              

na Slovensku čiastočné zatmenie 

Slnka. Mesiac začal zakrývať Slnko  

o 9:44 a postupne zakryl vyše 

polovice slnečného kotúča. Celý úkaz 

skončil o 12:04. Žiaci aj učitelia našej 

školy si toto vesmírne divadlo mohli vychutnať z troch ďalekohľadov 

a špeciálnych okuliarov, ktoré pripravil na školskom ihrisku               

p. Hendrichovský. Videli sme slnečné škvrny a dokonca aj erupcie 

/výbuchy/ na Slnku. 

Keďže Slnko aj Zem sú v neustálom pohybe, museli sme stále 

naprávať ďalekohľady, aby všetci  prítomní mohli vidieť úkaz, ktorý 

sa zase bude opakovať 10.6.2021. Takže dovidenia zatmenie Slnka 

o 6 rokov .

  

     p. učiteľ Miroslav Gyurek

Deň dobrých skutkov

V nedeľu, 15.3.2015 som prišla o 10:45 do školy na Hrdličkovu. Išla 

som do spoločenskej miestnosti a čakala som, kto príde. Akcia       

sa začala o 11-tej. Prišli z Izraelskej ambasády a privítali nás. 

Tvorivé dielne viedla šikovná výtvarníčka. Každý kreslil niečo, čo si 

sám vymyslel. Ja som maľovala kvety. Aj Amálka kreslila, nakreslila  

koňa. Obrázky boli pekné. Cez prestávku sme si dali obed. Mali   

sme na výber veľa koláčov, mäsa, hranoliek, atď. Bolo to veľmi 

chutné. Potom pokračovalo maľovanie. Prácu som dokončila asi      

o 13 hod. Vtedy končila aj celá akcia. Niektoré deti išli domov. 

Ostatní ostali tu v internáte. Bolo to super!

     Linda Pužová VII.A ZŠ SP
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Vážení hostia, milí priatelia!

 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 vysoko 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.

Našim cieľom je:

ŠŤASTNÉ DIEŤA = ŠŤASTNÝ RODIČ = ŠŤASTNÝ PEDAGÓG

Ďakujeme Vám za návštevu.   

    

  Za kolektív zamestnancov školy

         

     Mgr. Mária Benová

                           riaditeľka školy

Zber papiera a plastov na škole stále pokračuje...

... OLO art



Ako bude vyzerať súťaž v  budúcnosti?

 Vedomostná súťaž pre žiakov so sluchovým 

postihnutím je prvou vedomostnou súťažou, ktorá dala  

možnosť žiakom so sluchovým postihnutím porovnávať svoje 

schopnosti v jazykových zručnostiach a v matematike.

 Počas svojej existencie prešla táto súťaž niekoľkými 

veľkými zmenami. V prvom a druhom ročníku súťaže súťažili 

žiaci 5. až 9. ročníka v jedinej spoločnej kategórii. Nevedeli 

sme, či sa súťaž ujme, alebo nie. Aké príklady dávať           

na súťaž? Aký dlhý čas treba žiakom na vyriešenie súťažných úloh?

 

 Keď sme videli, že o súťaž je medzi žiakmi                     

i ich pedagógmi záujem, žiaci začali súťažiť v dvoch  

kategóriách: mladší žiaci a starší žiaci. Neskôr sa súťažiaci 

žiaci začali rozdeľovať do kategórie piatakov, šiestakov, 

siedmakov, ôsmakov a deviatakov. Posledné tri roky          

k týmto kategóriám pribudla ešte kategória stredoškolákov 

súťažiacich v angličtine.

 Dnes už dlhší čas čelíme na školách zmenám, ktoré 

nás nútia zamyslieť sa nad organizáciou súťaže. Žiakov  

so sluchovým postihnutím na školách nášho typu ubúda   

a pribúdajú nám žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou. Aj oni by sa radi zúčastnili           

na súťažiach. Ako ich zapojiť do našej súťaže? Nechať ich súťažiť spolu so žiakmi so sluchovým 

postihnutím? Pridať k šiestim kategóriám ďalšie kategórie? Alebo znížiť počet kategórií pre žiakov 

so sluchovým postihnutím?

Budeme radi, ak sa podelíte o svoje nápady a názory s nami. 

       

         RNDr. Oľga Minárová  

     

Naši reprezentanti: 

Viktória Horvathová, Linda Pužová, Martin Ďuraško, Filip Gábor

... Celoškolská súťaž v šachu a v hre dáma

OLO art

Dňa 24. februára 2015 sme išli na OLO art. Ráno sme                 
sa ponáhľali na trolejbus. Keď sme tam dorazili, vyzliekli sme         
si bundy a išli sme do miestnosti. Tam boli známe osobnosti. 
Speváčka Misha, spisovateľ Daniel Hevier a maliar Alan Lesyk.     
V miestnosti sme museli byť rozdelení do dvoch skupín. 
Rozdelili sme sa na dievčatá a chlapcov. My, dievčatá, sme 
boli v inej miestnosti. V miestnosti sme robili veľký obraz. 
Neskôr chlapci z inej školy dali na podkladový papier v ráme 
veľa lepidla. Potom sme tam postupne priliepali hračky, čo sme 
si priniesli. V miestnosti bol s nami Daniel Hevier. Potom 
všetky deti, aj my, sme išli ku stene. Stáli sme vedľa seba. 
Kameraman nás nakrúcal. Robili sme živé vlny. Keď sme 
skončili, išli sme k ostatným. Zjedli sme svoju desiatu. Keď 
sme dojedli, prišla jedna pani spisovateľka, ktorá vydala        
už druhú knihu. Čítala nám všetkým svoju novú knihu. Dostali 
sme podpisové karty. Kto chcel autogram, tomu kartu prítomní 
hostia podpísali. Potom sme sa vrátili do školy. 
   
   Viktória Horváthová   VII. A ZŠ SP



Blahoželáme p. zástupkyni
    RNDr. Oľge Minárovej
 k vyznamenaniu ku Dňu učiteľov. 

Vianočný večierok

Dňa 15.12.2014 sme mali    

v škole vianočný večierok. 

Vianočný večierok bol          

v spoločenskej miestnosti. 

Prišla sa pozrieť aj pani 

Gašparovičová a naši 

sponzori. Program bol veľmi 

pekný. Deti mali pripravené 

rôzne vystúpenia. Najviac  

sa mi páčili bubny. Vystupovala som v nich. Keď sa program 

skončil, tak sme išli do jedálne  na slávnostnú večeru. 

Poprichádzali tam všetci žiaci s vychovávateľkami a hostia. Keď    

si všetci posadali, pani riaditeľka nás privítala. Do každého kúta 

hodila oriešky pre šťastie. My, dievčatá, sme obsluhovali. Keď sme 

doobsluhovali, tak sme sa potom aj my najedli. Po skončení večere 

sme všetko poupratovali. Hostia odišli. Aj deti s vychovávateľkami. 

Všetci odišli napapaní a spokojní. Aj ja som bola napapaná, 

spokojná a unavená. 

       

   Vanda Gašparovičová  VII. A ZŠ SP 

Výstava motoriek Centrál Bratislava

V jedno februárové popoludnie sme s pani vychovávateľkou išli        
do nákupného centra „Centrál“, kde bola veľmi zaujímavá výstava 

exkluzívnych motocyklov. Veľmi sme  
sa tešili, že uvidíme niečo nové. Bolo 
tam vystavených vyše 90 rôznych 
modelov od moderných strojov            
až po historické rarity. Výstava sa nám 
veľmi páčila a na pamiatku sme           
si urobili pár fotografií.

            
p. vych. Petra Duchyňová a žiaci IV.A. 
ZŠ SP (1., 3., a 4.roč.)  

Celoškolská súťaž v šachu a v hre dáma

Hrať šach je aj nie je jednoduché. Kto ho hráva ten aj vyhráva, kto nie, ťažko mu je vyhrať. Hrať 
dámu je jednoduchšie, ale výborne ju hrať tiež nedokáže hocikto. Na rozdiel od šachu, má dáma 
oveľa menej kombinácii. 
     Na súťaž v šachu sa prihlásilo šesť žiakov. Kristína, Mário, Martin, Filip, Laura a Pavol.  Títo 
poznajú už základnú stratégiu šachu. Vedia, že  posúvať  figúrky ešte nie je šachová hra. Kristína 
sa zdala byť miernou favoritkou, nakoniec sa pre chorobu nezúčastnila. Konečné poradie aj tak 
bolo prekvapujúce, veď vyhral Martin pred Pavlom a Filipom. Štvrté miesto obsadil Mário a piate 
Laura.
     Na dámu sa v I. a II. stupni prihlásilo po 11 žiakov. 
Súťažili oddelene. Prvý Ferko Paulus zo štvrtej triedy bol 
naozaj suverénny, ale Peter Šramka a Adam Singhoffer 
mu zobrali po jednej partii.  Ako  sa neskôr ukázalo, Ferko 
vie hrať aj šach a nie hocijako. Určite by zamiešal poradie 
aj so staršími hráčmi z II. stupňa. Teda  druhý skončil 
Peter Šramka.  Nasledovne poradie Richard Imrišek,  
Saša Polgár a spomenutý Adam Singhoffer to bola 
skupina, na ktorú ostatné deti  nemali. Iba Mário Majerčak 
ukázal, že má šachový potenciál a treba s ním                
do budúcnosti rátať.   
     Medzi staršími žiakmi vyhral dámu Dominik Nemec. 
Linda dlho viedla, ale remízou s Patrikom Gašparovičom a prehrou s Amálkou Lepotovou, klesla 
na tretie miesto. Keby vyhrala bola by to  bomba, pretože sprvu sa nechcela súťaže zúčastniť, len 
sa kukala do svojho mobilu. Na jej tvári bolo badať uspokojenie, že sa dala nahovoriť.  Druhá 
skončila bojovníčka  Amálka. Zemiakovú medailu získal Klaudio Balázs. Veľmi chcel vyhrať alebo 
aspoň skončiť na medailovom mieste. Jeho sklamanie bolo zjavné, lenže počas turnaja podával 
kolísavé výkony.  Na ďalších miestach skončili Roman Daniel  a Patrik Gašparovič. 



Turistická vychádzka na Kamzík – objavujeme  krásy zimnej prírody. 

V jednu januárovú stredu odpoludnia sme sa I. aj  II. stupeň 

riadne poobliekali a vydali na turistickú vychádzku              

na Kamzík. Cestou sme si všímali turistické značky, takže 

dnes už vieme ako sa nestratiť.

Na Kamzíku bolo hodne iných detí, ale snehu bolo 

dostatok pre všetkých. Rozdelili sme sa do dvoch skupín   

a užili si riadnej guľovačky. Bolo to skutočne náročné         

a ťažko by bolo určiť víťaza tohto boja. Posilnení 

olovrantom sme využili každý kúsok ľadu na šmýkanie   

sa. Mnohí pri tom padli na zadok, ale nikomu to nevadilo. Na záver tohto krásneho dňa sme si ešte 

na školskom dvore postavili aj keď malých, ale krásnych snehuliakov.

KARNEVAL  VO  VMV

Fašiangové obdobie je plné zábavy a radosti. Nebolo tomu 

inak ani v našej škole.

Týždeň pred karnevalom to v triedach vrelo prípravami. Vyrábali sme reťaze, maľovali plagáty       

a rôzne masky, fúkali balóny. Deň pred karnevalom sme vyzdobili celú spoločenskú miestnosť.  

Boli sme šťastní, že sa nám všetko vydarilo.

Konečne prišiel 18. február  a kde sa vzali, tu sa vzali, zrazu boli karnevalové masky                       

v spoločenskej miestnosti. Aj tento krát nás deti prekvapili svojou fantáziou, tvorivosťou                  

a nekonečnými nápadmi. Radosť a prekvapenie sa striedali s nadšením. No a aby každý vedel kto 

je kto, najskôr sa masky pekne predstavili a predviedli. Bolo ich naozaj veľa. Našli by ste tu 

indiánov, čarodejníka, futbalistov a dokonca aj zvieratká či robota. 

Vo veselom tanci sme sa všetci vyzvŕtali, súťažili, smiali sa a radovali. Potom zasadla odborná 

porota  a vybrali tri najkrajšie masky, no nikto nebol sklamaný. Každá maska dostala za svoje 

... KARNEVAL  VO VMV

prestrojenie  sladkú odmenu. Posilnili sme sa dobrôtkami a ako   

to už na našom karnevale býva dobrým zvykom, nasledovala 

TOMBOLA. Netrpezlivo sme čakali na tri posledné ceny – torty. 

Mali ste vidieť tú radosť víťazov.

Takto sme prežili veselé karnevalové popoludnie a už teraz         

sa tešíme na ďalší rok, pretože karneval u nás je vždy super.

    p. vych. Erika Horváthová

Karneval

Mali sme v škole karneval. Bol 17. 2. 2015. O 15:00 sa to celé 

začalo. Dovtedy som sa chystal a obliekal. Bol som futbalista,      

aj Paťo. Potom sme prišli do spoločenskej miestnosti a sadli    

sme si. Každá trieda sa musela predstaviť. Bola vyhlásená súťaž              

o najlepšiu masku. Prvý stupeň vyhrala moja sesternica.               

Z druhého stupňa bol tretí Janko, druhý Klaudio a prvá Amálka. 

Potom sme mali súťaž. Volala sa „Silný chlap“. Išiel som ja           

a Klaudio. Klaudio chytil osem balónov a ja desať balónov. Ďalej 

išiel Paťo a Mário, vyhral Paťo.  Potom sme tancovali. Išli sme    

na olovrant. Mali sme šunkový chlieb. Prišli sme nazad               

do spoločenskej miestnosti a mali sme tombolu. Vyhral som      

veľa vecí. Najlepší bol sprej ADIDAS. Keď sa skončila tombola,          

išli sme na večeru. Večer bola diskotéka. Bola celkom dobrá.

                                          

    Roman Daniel, VI.A ZŠ NKS


