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Moje milé 
kolegyne, milí 
kolegovia! 

 Dovoľte mi, aby som Vám všetkým 
poďakovala za celoročnú prácu. Za 
všetko, čo robíte pre naše deti. Som 
rada, že môžem viesť taký výborný 
kolektív skvelých ľudí, pedagogických 
aj nepedagogických zamestnancov, 
ktor í vytvára jú jedinečnú školu  
s výborným menom. 

 Nech láskavosť, srdečnosť a  spokojnosť 
sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá celý 
nastávajúci rok. Veď č lovek k  šťastiu 
nepotrebuje len najnovš ie výdobytky 
technického pokroku, ale najviac lásku, 
pochopenie a  vľúdnosť. Dôležitý je pocit, že 
máte  v blízkosti človeka, ktorý vám  rozumie, 
vie a chce vám pomôcť.  

  

Milé kolegyne, milí kolegovia milé deti, 
milí rodičia! 

 Želám Vám príjemné a požehnané 
vianočné sviatky. Prežite ich v  zdraví 
a šťastí. 

  S úctou     
    Vaša riaditeľka 

Sponzori: 

Občianske združenie GALANT 
Nadácia Telekom, Nadácia Pontis 

Nadácia Volkswagen, Nadácia Tatrabanka 
JCI Slovensko, Ing. Marián Meško 

SOFOS Bratislava 
DELL Bratislava, ELARIN Bratislava 

rodina Kováčových, rodina Oborilových 

Všetkým sponzorom za  dary srdečne ďakujeme. 
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Vianočný príhovor
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Záchranná akcia v parku 

Raz Nelka, Alex a Čipi prišli do parku. Videli tam 
malého vtáčika na zemi plakať. Pribehla mačka, 
ktorá chcela zjesť vtáčika. Nelka zavolala správcu. 
Správca priniesol rebrík. Nelka zobrala malého 
vtáčika do hniezda. Mamička vtáčika sa tešila.  

     Nelka, V.A ZŠ SP
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Sviatky rodiny a domova, to sú Vianoce  

• Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. 
• Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. 
• Priniesol nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti 
človeka na Vianoce prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. 

• Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, spolupracovníkov, detí, no 
najmä cítime vôňu ľudskosti. 

• To nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho tam, kde sme doma. 
• V týchto chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce, odovzdať 

svojim blízkym, svojim kolegom, kolegyniam, deťom a často i ľuďom neznámym. 
• Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť skutky vykonané 

i nesplnené. 

Celoštátne finále ,,Dopravná súťaž mladých cyklistov” 

V  dňoch 4. – 5. októbra  2018 sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy na dopravnej súťaži vo 
Valašskom Medziříčí. Táto súťaž s  dlhoročnou tradíciou, organizovaná ministerstvom dopravy, 
ministerstvom školstva, ako aj políciou Českej republiky, preverila zručnosti aj vedomosti všetkých 
zúčastnených. Počas dvoch dní museli žiaci súperiť s  ďalšími dvanástimi školami prevažne 
z Českej republiky. 
 O  tom, že konkurencia bola nesmierne silná, svedčí aj fakt, že dopravná výchova je 
v Českej republike samostatným predmetom. Prvý deň súťaže si žiaci porovnali svoje zručnosti 
v  jazde na bicykli cez náročnú prekážkovú dráhu. Druhou disciplínou bola, nie menej náročná, 
jazda na dopravnom ihrisku, na ktorú pozorne dozerali príslušníci polície.  

 Poslednou súťažnou disciplínou dňa bola práca s mapou, kde žiaci v malých skupinách 
museli načrtnúť trasu cyklistu bez porušenia dopravných predpisov. Náročný deň žiaci zavŕšili 
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… Celoštátne finále ,,Dopravná súťaž mladých cyklistov” 

návštevou miestneho akvaparku. 
Druhý deň na súťažiacich čakala 

posledná náročná úloha. Najprv si museli 
poradiť s  prezentáciou vedomostí z  prvej 
pomoci pred skúsenými záchranármi, 
a následne sa odobrali do krásnej auly školy, 
kde na nich čakali vopred pripravené 
vedomostné testy. Každá jedna disciplína 
bola starostlivo bodovaná a  poradie sa 
neustále menilo. Žiaci sa po obede opäť 
zhromaždili na vyhlásení výsledkov.  

Naša škola súťažila v dvoch kategóriách, v  ktorých mladší žiaci obsadili síce posledné 
miesto, ale s počtom trestných bodov 748 aj tak predviedli dobrý výkon. Pre porovnanie, škola, 
umiestnená na treťom mieste, mala 469 trestných bodov.  

V  kategórii starších žiakov sme sa umiestnili na 
predposlednom -dvanástom mieste s  počtom 
trestných bodov 726. Našim reprezentantom 
ďakujeme za účasť a veríme, že v ďalších rokoch 
budeme priečku po priečke stúpať nahor.   

Zúčastnení žiaci: Laura, Patrik, Katarína, Peter, Adela, 
Nela, Nina, Marián  

  Pedagogický dozor: J. Homola, P. Birka

Valašské Meziříčí 

V stredu 3. 10. 2018 sme odchádzali do Valašského Meziříčí, lebo tam bola 4. 10 a 5. 10 akurát 
dopravná súťaž. Boli tam žiaci zo škôl z  Prahy, Brna, Valašského Meziříčí, Hradca Králové, 
z Drotárskej,...  Zoznámili sme sa s novými kamarátmi so Stelou z Čiech, Nikolasom z Hradca 
Králové a s Marekom z Drotárskej. So všetkými sme sa dobre porozprávali a pobavili. Na konci 
bolo vyhodnotenie, my sme skončili predposlední. 5. 10. 2018 sme sa vrátili domov. Cestou vo 
vlaku sme sa hrali.  
          Katka, Laura, Ninka V.A ZŠ SP
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Bábkové divadlo 
V stredu 17. 10. sme išli autobusom do bábkového divadla. Divadlo bolo veľmi pekné. Všetci 
sme sa veselo bavili a  veľmi smiali. My tiež. Hrali tam 4 osoby: mama, otec a dievčatá Kata 
a Táňa. Mama a otec boli veľmi blázniví. My, Ninka, Laura, Dianka a Katka sme sedeli spolu. 
Všetkým sa nám divadlo veľmi páčilo. Po divadle sme si boli tam kúpiť niečo v obchode a potom 
sme sa vrátili do školy.     
        Nelka, Adelka, Dianka V.A ZŠ SP

Testovanie piatakov 

Testovanie sa uskutočnilo 21.11.2018. Pani učiteľka vysvetľovala ako máme robiť testovanie. 
Matematika bola ľahká a slovenčina ťažká. Testovanie sa začalo o 8-mej hodine z matematiky. 
O 10.20 hodine sme začali robiť testovanie zo slovenčiny. Na testovanie sme sa pripravovali celý 
rok. O 10-tej hodine sme mali prestávku. Testovanie sme skončili o 12.20 hodine. Testovanie 
trvalo 4 hodiny a 20 minút. Museli sme : rozmýšľať, sústrediť sa, snažiť sa...  Bolo to náročné, 
robili sme to dlho.  

           Ľuboško L. VI. A ZŠ SP 

Drevený tato 
Dnes sme boli na divadelnom prestavení Drevený tato. Spolu so mnou boli aj moji spolužiaci 
Veronika, Teo, Kika, Jakub a Paťka. Pre mňa predstavenie nebolo vtipné, ale bolo dobre.  
          

          Paťko V.E.ZŠ
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Hodina SJL: Téma: Začiatočné čítanie: 
fonematické  uvedomovanie. 
Na čo sa začína slovo okno? 
Vyhľadaj správnu hlásku ....  
Vyvodzovanie hlások, stimulácia motorických  
činností na rozvoj expresie a vizuálnej pamäti. 

Hodina pracovného vyučovania 
Zážitkové učenie, stimulácia jemnej 
m o t o r i k y , v y u ž i t i e s i l n é h o 
emocionálneho zážitku z ochutnávky 
na tréning globálneho čítania. 

Finančná gramotnosť  

V septembri sme si vyskúšali na predmete finančná gramotnosť ako s  rozumom  nakupovať.  
Kupovali a predávali sme nábytok, peniaze sme mali papierové. V našej skupine bola Alžbetka, 
Veronika, ja a Kristínka. My sme si kúpili chladničku, sporák, televízor. Získali sme 2. miesto. 

           Tamarka H. V.E ZŠ

Projekt: „ Relax, učenie, komunikácia“ 
Nadácia Volkswagen Slovakia v  rámci grantového programu Vzdelávaním k  integrácii nám 
schválila na školský rok 2018/2019  projekt názvom: „ Relax, učenie, komunikácia“ finančnou 
podporou 2 000 ϵ. Cieľom projektu je inovovať materiálno – technické vybavenie našej školy 
špeciálnymi terapeutickými a arteterapeutickými pomôckami, prostredníctvom ktorých chceme 
dosiahnuť rozvoj tvorivých činností žiakov s dôrazom na zvýšenie ich komunikačných zručnosti, 
jemnej a hrubej motoriky a pracovnej stimulácie. Pomocou nakúpených didaktických pomôcok 
vytvoríme dobrý základ pre využívanie terapeutických prvok a zabezpečenie aktívnych a nových 
foriem vyučovania. Súčasťou projektu je v rámci Dňa otvorených dverí výstava žiackych prác 
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… Projekt: „ Relax, učenie, komunikácia“ 

(abstraktná maľba na plátno, ručne maľované šále na hodváb) a realizácia kultúrneho programu 
žiakov so ŠVVP (apríl 2019).  

    Projekt podali a úspešne realizujú: Mgr. A. Štrpková, PaedDr. M. Bilická 

Projekt „Učíme sa dobre porozumieť písanému textu“ 

Projekt „Učíme sa dobre porozumieť písanému textu“ nám schválila  Nadácia Pontis – Telekom. 
Cieľom tohto projektu je dosahovať stále vyššiu úroveň komunikačných, jazykových a 
čitateľských zručností žiakov so zdravotným postihnutím: sluchovým postihnutím, alebo s 
narušenou komunikačnou schopnosťou. Čím lepšiu úroveň čitateľských a jazykových zručností 
budú nepočujúci žiaci dosahovať, tým lepšie vzdelanie a lepšie uplatnenie môžu získať v 
spoločnosti. Pre dosahovanie stále lepších výsledkov je dôležité aj vybavenie školy modernou 
didaktickou technikou. V rámci tohto projektu škola zakúpila dve nové školské tabule, na ktoré 
možno písať kriedou, ale i premietať dataprojektorom,  dva dataprojektory a jeden vizualizér. 
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Projekt Olománia 
Naša škola sa od začiatku projektu Olománie (predtým Olompiády) do neho pravidelne zapája. 
Usilovne zbierame a  nosíme do školy papier i  plasty. K  dátumu 31. 10. 2018 sme zatiaľ 
nazbierali  viac ako 2 000 kg papiera a viac ako 150 kg plastov. Podľa http://www.usske.sk/sk/
clanok/papier-ako-odpad-zbierajme-ho-zachranime-stromy  sme tak zachránili 34 stromov. 
Naviac sme za zberový papier získali 146 €, za ktoré škola kúpila kopírovací papier.  

A ako sa zapájajú do zberu jednotlivé triedy?  Najlepšie si v zbere papiera počínali triedy :  VI. 
ZŠ SP –  929 kg,    I.A ZŠ SP – 273 kg,   V.B ZŠ NKS VP – 115 kg  a v zbere plastov triedy : V.B ZŠ 
NKS VP – 18 kg,  VII.A ZŠ SP – 16 kg,  VII.ŠZŠ SP – 14 kg. 

http://www.usske.sk/sk/clanok/papier-ako-odpad-zbierajme-ho-zachranime-stromy
http://www.usske.sk/sk/clanok/papier-ako-odpad-zbierajme-ho-zachranime-stromy
http://www.usske.sk/sk/clanok/papier-ako-odpad-zbierajme-ho-zachranime-stromy
http://www.usske.sk/sk/clanok/papier-ako-odpad-zbierajme-ho-zachranime-stromy
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Život v materskej škole 
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Škola v prírode 

Boli sme v bani. Mali sme dobrý program Mali sme animátorku Paťku. Bolo mi dobre. Spali sme 
v jednej izbe Alžbetka, Kika, Mirka a Nikolka. Mali sme číslo izby 208. Mali sme aj dobré raňajky. 
Boli sme aj na výhliadkovej veži, veľa sme šliapali do kopca. Chcem ísť ešte raz. 

           Kristínka T.  V.E ZŠ 

zvieratká na návšteve

plávanie

muzikoterapia
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Jesenné účelové cvičenie z pohľadu pána učiteľa 
V minulosti branné cvičenie, po novom Ochrana 
života a zdravia, sa 17.10. 2018 uskutočnilo na našej 
škole. Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré 
sú povinnou súčasťou školských akcií každého 
školského roka, sa najprv konali teoretickou 
prípravou v  spoločenskej miestnosti a následne ich 
praktickým realizovaním na Červenom moste 
v prírode. 

     Účelové cvičenie sa konalo na zdravotnej 
pr íprave , kde ž i ac i muse l i vedomos ťami , 
schopnosťami a zručnosťami absolvovať ukážky prvej 
pomoci. Po tom pokračovala pohyb a  pobyt v  prírode, kde žiaci hádzali granátom na cieľ, 
súťažili sa na štafetovom behu a záverom sa rozdelili na dva kolektívne hry na futbal a vybíjanú.  

     Za krásneho počasia žiaci s nadšením pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového 
cvičenia.  

           PaedDr. Miloš Štefek

Účelové cvičenie 

Dňa 17. 10. Sme mali celá škola účelové cvičenie. Ráno 
o 8,15 hod. sme išli do spoločenskej miestnosti . Čakali 
sme na ostatné triedy a  keď sme sa usadili, tak pán 
učiteľ Miloš Štefek a  pán učiteľ Jakub Homola nám 
začali rozprávať o prvej pomoci. Prvý stupeň si to chcel 
aj vyskúšať. Potom nás učili ako sa robí stolička.  

Išli sme na desiatu. Po desiatej sme sa išli prezliecť 
a  zbaliť si veci. Potom sme sa rozdelili a  boli sme so 
svojou triedou. Z našej triedy sme išli len dvaja. Ja a Fero 
Paulus. Súťažili sme v  skupinách proti sebe a potom aj 
jeden proti druhému. Po aktivitách sme mohli ísť hrať futbal alebo vybíjanú. Ja som išla hrať 
futbal. Hrali sme proti LVS. Vyhrávali sme, ale posledný gól rozhodol. LVS vyhrali, ale nevadí. 
Nezáleží na tom, kto vyhral. Hra je o tom, že si sa zúčastnil. Nemusíš vždy vyhrať. Do školy sme sa 
vrátili o 13 tej hodine.  

           Rút Š.  IX.A ZŠ NKS
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Beh pre zdravie 
Naobedovali sme sa. Asi 30 minút po obede sme išli na športové popoludnie. Stretli sme sa 
pred vrátnicou a tam sme sa rozdeľovali do skupín. Ja som bol v skupine č.3. Mali sme takéto 
aktivity:  

1.Rozcvička s hudbou 

2.Hod loptičkou do kruhov 

3.Beh na 60 metrov 

4.Hod basketbalovou loptou do koša 

5.Skok do diaľky 

6.Preliezanie cez prekážky na čas 

Keď sme splnili všetky disciplíny, tak sme sa stretli  na určenom mieste. Tam nám vychovávatelia 
rozdali cukríky a išli sme na olovrant. Ja som však niektoré disciplíny nemohol robiť. 

Všetko sa to udialo 17.10. 2018 približne o 14.30 hodine. 

          Alexander P. IX A ZŠ NKS

Koncert- Integrácia  

Dňa 10.10.2018 sa konal koncert Integrácia pre školy. Naša 
škola bola na tento koncert pozvaná.  

Zo školy sme odchádzali o 8:20. Šli sme autobusom 204 
priamo k Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu. Pred štadiónom 
bol zraz žiakov všetkých škôl. 

Každá škola mala vlastnú hostesku, ktorá nás usadila a rozdala 
nám tričká Integrácia. Koncert sa začínal o 10tej hodine. To sme už boli všetci usadení. 

Privítala nás Katka Brichtová a jej kolega Marcel . Na pódium prišla skupina IMT smile. Spievali 
a hrali. Po nich prišli Kandráčovci. Zaspievali nám asi najpopulárnejšiu pieseň – Orly. 

Bola tam aj Dara Rolins, ktorá spievala pieseň - Čo o mne vieš....A ešte jednu z detstva – Anjelik 
môj. Neskôr prišli hokejisti a  celá futbalová jedenástka. Trocha o  sebe porozprávali, rozdali 
deťom dresy, lopty a podpisy na karty. Veľmi sa nám to páčilo. Po nich prišiel Ego, ktorý spieval 
pieseň Žijeme len raz. Zaspieval nám aj Mike Spirit, ktorý nám predstavil aj svojho 
integrovaného kamaráta na vozíku.   Bolo to krásne! Na konci nám pustili balóniky.          

            Ester Š. X. ZŠ NKS
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Redakcia: PaedDr. Elena Gažiová, RNDr. Oľga Minárová, Ing. Roman Köppl 

Halloween 
Dňa 7.11. sa na našej 
š k o l e u s k u t o čn i l 
„Halloween“. 
B o l o t a m k o p e c 
masiek ako napríklad 
H u l k , Z o m b í k , 
Čarodej, atď. 
Tento Halloween sa 
mi páč i l v iac ako 
ostatné. Mali sme viac 
voľnosti.  
Super bolo, že tam boli svetlá a  dobrá muzika. Dokonca aj 
dídžej. Aj on mal masku. Bol Trump. Ja som mal masku takú 
„ jedinečnú“ , volala sa Nwm.  Takéto meno ma napadlo, keď  
musel som tvoriť. Urobil som si z  kartónu nôž a poprosil som 
kamarátku, aby ma namaľovala. Nôž som mal akože zaseknutý 

v ruke. Bola to zábava. 
           František P. IX. ZŠ NK 

"Tak zase raz k nám prišiel Halloween... Masky sme si dôkladne vybrali všetci, a mohla začať 
zábava. A tá bola výnimočná! Do rytmu nám zahral náš DJ, vychovávateľ Dušan, alias Donald. 
Pani vychovávateľky nám vymysleli rôzne hry, pri ktorých sme sa zapotili. A potom diskotéka so 
svetlami a DJ-om mohla naplno začať a trvala až do večera. Ďakujeme!  
           Deti a vychovávateľka Z. 

Do nového roka prajeme Vám šťastie, lebo je krásne, 
zdravie, lebo je vzácne, lásku, lebo jej je málo 

a všetko čo by za to stálo. 


