
                    TO, ČO NÁS SPÁJA
Je to názov VÝSTAVY, ktorá spája 

ľudí so zdravotným postihnutím 

a zdravých ľudí. Na samotnej 

výstave sa podieľajú žiaci 

petržalských základných škôl, žiaci 

Praktickej školy na Švabinského 

ulici, klienti Domova sociálnych služieb Kampino 

a Občianskeho združenia SPOLU. 

Výstava má za sebou 8. ročník výstavy 

výtvarných prác a rôznych výrobkov na témy: 

Ročné obdobia, Živly, Ľudia, Z rozprávky do 

rozprávky, Moje mesto, Moja krajina, 

Zázračná príroda, Farebné výlety. 

My sme sa boli pozrieť na poslednej a to Na 

slovenskú nôtu. Tvorcovia a autori výtvarných prác nakreslili známe slovenské 

piesne podľa svojich predstáv. 

Boli to piesne: Kohútik jarabý, Červený kacheľ, Červené jabĺčko, Po nábreží koník 

beží... Podľa slov našich 

žiakov sa im výstava páčila 

a každú pieseň sme si 

zaspievali. ☺ Pripravil 

pán učiteľ Ján Francz. 

.................................................................................................................................. 

Redakčná rada: Zdenka Baďová a žiaci: Andrej Szabo, Martin Hluchý, Nicolas Pecár, 
Dominik Túček a Marianka Bírová.  Za spoluprácu ďakujeme všetkým prispievateľom. Toto 
číslo bolo vydané vo februári 2020 za sponzorskej pomoci FIRMY ORMAN, Fondu detí, n.f. 
a finančnej pomoci učiteľov a rodičov. Ďakujeme! Nájdete nás na www.dubravska.sk.  

Autor obrázka je 

Lukáško Mihalovič



                   Milí žiaci !!   

Práve ste otvorili 2. číslo nášho školského 
časopisu. Tešíme sa, že z vašich príspevkov sme 
mohli zaplniť16 strán. A veru je čo čítať! Možno, 
keď vonku fúka severák, pri čajíku, si prečítate 
nasledujúce riadky. Mám pre vás dobrú správu: 
Naša Lastovička 
bola 28.11.2019 
ocenená v Žiline! 

Získala 2. miesto na Celoslovenskej 
súťaži školských časopisov Pro Slavis 
2019 v kategórii Špeciálne školy. Do 
súťaže prišlo 100 časopisov!  

GRATULUJEME  A  ĎAKUJEME  VŠETKÝM  PRISPIEVATEĽOM!! 

             ☺ AHOJTE  KAMOŠKY  A  KAMOŠI !!☺ 

Vedeli ste, že 19.11. je Medzinárodný deň mužov? Už od roku 1999! Muži sú 
galantní, majú silu svalov aj mysle, vedia lepšie opraviť pokazené veci, ide im 
varenie v hoteloch, riadia vlaky, rýchle formule, lode a lietadlá. Box sa viac hodí 
mužom, lebo ženy sú slabšie. Chlapi by v tento deň mali dostávať knihu, lístky na 
futbal alebo kilo tlačenky. Majú radi ochutnávanie, grilovanie a jedenie. Majú veľa 
dobrých vlastností, ako aj ženy!!  

Prajeme vám všetkým do nového 
roku 2020, aby ste boli veselí, 
zdraví, radostní, aby ste nesedeli 
veľa pri televízii alebo s mobilom 
v ruke, aby sa vám darilo v učení 
a športovaní. Nech je vo svete 
pokoj, nech si ľudia neubližujú, 

nehádajú sa a nech sa nehnevajú pre hlúposti.   

    Vaša LASTOVIČKA a  redaktori Nicolas a Andrej. ☺ 
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U: Je to chlapec alebo dievča? 
Ž: No, to sa už dnes ťažko rozpoznáva. 

 
U: Urobila som krivo riadky. 

Ž: To ako keby sa ti zem pod nohami prepadla! 
 

U: Koľko rokov má tvoj otec? 
Ž: No, tuším už mal niekedy aj 35! 

 
U: Rok vydania tejto knihy je 1992. 
Ž: To už tuším žila aj moja babka. 

 
Ž: Báseň Snehuliaci bitkári sa mi páči najviac, lebo to nie je 
ani detské ani babské. Je  to taká básnička chlapská – proste 

taká - nášho kalibru! 
 

Ž: Po prestávke sa vraciame naspäť z exilu! 
 

Ž: Povedz mi pravdu, čím si ten stromček zalieval? Toto 
voda asi nebola?! Ty si mu dal podľa mňa na Silvestra vypiť 

šampus! 
Obrázok namaľoval Ivo Vӧrӧs s asistentkou Jankou. 
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9. 12. 2019   
SME  HRALI  DIVADLO 
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ROZPRÁVKOVÉ  OBRÁZKY  

A  OMAĽOVÁNKA 

OD  JADRANKY   

A  ZLATKA 
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4. Koľko tajničiek si už nakreslila? 
Tajničky sú ďalšia moja záľuba a to 
preto, lebo ich máte radi. 
5. Rada čítaš? 
Vyrastala som na ruskej literatúre, 
možno preto mám ruskú klasiku 
doteraz veľmi rada, ale prečítam si aj 
dobrú kriminálku a aj pekné básne. 

Okrem toho rada 
štrikujem a ešte 

radšej háčkujem. 
6. Športuješ?  
Veľa sa prechádzam a trochu behám s Huginom a  chystám 
sa na plaváreň.  

7. Akú hudbu máš rada? 
Najradšej mám tú našu slovenskú a podľa nálady. Vypočujem 

si Simu, ale aj Cigánskych diablov. 
8. Akú máš rada farbu, kvet, jedlo? 
Najradšej mám farby jesene, práve pre ne je jeseň pre mňa 
to najkrajšie ročné obdobie. Najlepšie mi voňajú šípkové 
ruže a maliny. Najviac mi chutia orechy a rezne. 
9. Aké máš rada darčeky?  
Samozrejme tie zo srdiečka.  
10. Aké vlastnosti si na ľuďoch ceníš? 
Je smutné, že aj napriek tomu, koľko veľa nás 
človiečikov je na našej Zemi, sú niektorí ľudia osamelí, a preto si cením tých, 
ktorým najviac a vždy záleží na nás  ľuďoch. 
11. Tvoja naj -  naj myšlienka, ktorá ti pomáha, riadiš sa ňou? 
„Nikdy nezabudni na úsmev“, prebúdza to dobro v ľuďoch. Nosíme vo 
vreckách mobily, ale  úsmev, ten sme nosiť akosi  zabudli a pritom mobil nás 
mesačne stojí nemalé peniažky a úsmev, ten nestojí nič.  
12. Tvoj vinš na rok 2020?    Želám Vám, aby v novom roku bolo pre Vás 
všetko také pekné, 
nové a voňavé, aby 
ste neboli opustení a 
aby ste sa 
vždy 
usmievali. 

                            
Bájka o Mikulášovi 
 

ominik a Martin boli bratia. Bývali 
s rodičmi v domčeku pri lese. Blížili sa 
Vianoce. Rodičia zabudli kúpiť vianočný 

stromček. Deti boli veľmi smutné. Išli na prechádzku 
do lesa. Stretli Mikuláša na saniach. Sane ťahali koníky. Mikuláš splnil deťom 
prianie a daroval im vianočný stromček a ešte aj rukavice, aby im nebolo zima. 

Chlapci ho pozvali na návštevu. Mamička ponúkla 
Mikulášovi oplátky s medom a všetci si pochutili na 
dobrej torte a zaželali si pokojné Vianoce.  
Poučenie: Keď nič nečakáš, poteší ťa aj malý darček.                                                 
Andrej Szabo a Štefan Bartek 

O  MIKULÁŠOVI  
BARBORKA  A  LINDUŠKA 

ŠUŠKAJÚ  MI  DO  UŠKA: 

„VRAJ  NÁS  ČAKÁ  PREKVAPENIE! 

KTOŽE  SA TO  KU NÁM ŽENIE?!“ 

DLHÁ  BRADA, VEĽKÝ  NOS... 

...ŽEBY TO  BOL  SVETLONOS ? 

JURKO  SKRÍKNE :  

„NEBLÁZNITE ! VARI  DOBRE NEVIDÍTE? 

VIDÍM SOBY, VIDÍM  SANE, 

TUČNÝ PÁNKO  SADÁ  NA  NE!“ 

LINDUŠKA  ZAS  HLAVOU KRÚTI: 

„PRIAMO  K  NÁM  SA TUŠÍM  RÚTI!“ 

ALE  ČOBY, MILÉ  DETI, 

MIKULÁŠ  UŽ  KU  NÁM  LETÍ! 

Básničku vytvorila pani učiteľka Rastislava 

Brťková pre Martinka Ďuriša, ktorý ju pekne zarecitoval na Vianočnej besiedke. 

Obrázky: rukavičky – Alicka Albertová, snehuliak – Katka Bohunická 
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VIANOČNÁ  POŠTA  je projekt, ktorého poslaním je potešiť seniorov, starších 

ľudí,  vianočnými pozdravmi. Tento projekt trvá od roku 2017 a bol 

nominovaný na Detský čin roka. Do 

Vianočnej pošty sa môže zapojiť 

každý. 

HESLOM JE: Spravme Vianoce 

neznámym starkým v domovoch, 

napíšme im VIANOČNÝ  POZDRAV.  

☺ 

Do Vianočnej pošty sa zapájame od 

roku 2018. Prvé pozdravy sme poslali 

do CENTRA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB ORAVA v Tvrdošíne. 

Tento rok sme opäť veľmi tvorili a vytvorili sme vyše 160 

pozdravov. Vianočné pozdravy, pohľadnice, ale aj malé 

drobnosti sme tentoraz poslali a nimi potešili seniorov zo 

ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENIOR 

MARTIN v Martine a seniorov zo ZARIADENIA 

IRIS - IV. v Skačanoch. 

Ďakujem všetkým, 

ktorí vytvorili 

pozdravy 

a pohľadnice. ☺ 

Pripravil p. uč. Ján 
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                                    Rozprávkové Vianoce 
Na Vianoce prichádza Ježiško s darčekmi pre poslušné 
deti. Na vianočnom stole je horúca kapustnica 

majonézový šalát. Mama prichystala s otcom na stôl 
oplátky. Janko so Sárou sa veľmi tešili na darčeky.  

Otec videl, že z okna padá hustý sneh. Stromček je veľmi 
pekne ozdobený. Celá rodina má dobrú náladu, že sú pri 

stole všetci spolu.    Kamila Volková 9.roč

vždy 23.12
stromček varíme a pečieme ako každý rok. emáme na 

ianočnému 
dáme si kapustnicu šalát a lososa. Až keď rodičia 

že môžeme ísť rozbaliť darčeky až vtedy sú u 
nás Vianoce. á
na Vianoce dobrú náladu Mamina uvarí zemiakový 
šalát. oja sestra má 
mama kúpila vianočnú ružu. Mária Hertlová, 8. roč.

Vianoce boli super! Mali sme veľký, živý stromček. Bola 
tam vločka, hviezdička, gule, ozdoby, vtáčik a
hviezdička. A farebné svetielka. Stromček ozdob
Saška, babka, mamina. Mali sme medovníčky, 
čokoládové perníčky. Piekla Saška s

maminou písali list Ježiškovi, nech sa môj sen 
vyplní! Na štedrú večeru sme mali polievku, kapra, rezeň, 
zemiakový šalát, rožteky s makom, omáčku s íbmi 

knedľu. Saška si našla pod stromčekom bábiku, psíka, 
rukavice, telefón. Dominik si našiel hračkársku pištoľ, čo 
strieľa do terča, sliz robota, CD na playstation, lietajúci 
vrtuľník na ovládanie. Cez prázdniny sme pozerali
vianočné rozprávky. Na Silvestra sme pozerali ohňostroj, 

domu, lebo Saška sa bojí, keď to búcha. Saška 
Dominik Horváthovci, 3.roč. obrázky medovníko

bráz zelený stromček  – kolektív 4.B, modrý stromček  – Laurika Hodosyová
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počas vianočných sviatkov doma. Ocko mal 
tak od rána do večera čítal rozprávky 

Karinkou na počítači. Karinka dostala pod 
stromček knižky s básničkami a ktorých 
jej ocko potom čítal. Keď napadol vonku biely sneh, tak 

maminkou išli poprechádzať. Všade bolo od 
toho napadnutého snehu bielo, ticho a

Karinka bola prekvapená, ako je všetko okolo nej 
nádherne biele. apísala mamička Karinky Paulíkovej, 7. roč.

boli dobré. Stromček sme mali veľký a umelý. Boli 
tam sklenené biele gule a
ozdobila celý stromček. Na štedrú večeru sme mali 
mrkvovú polievku, rezeň, zemiaky. Pod stromčekom som 
si našiel šach, človeče, ceruzky, čapicu. Na Nový rok
pozeral ohňostroj, páčil sa mi. Cez prázdniny som pozeral 
rozprávky, bol som aj u Šamoríne, mal farebný 
stromček a boli tam darčeky.           Lukáš Mihalovič, 2.roč.

deťmi Nelkou 
Každý deň sme sa stretávali, chodili na prechádzky, 

hrávali sme spoločenské hry. Vianočnú večeru sme mali 
skôr, lebo tatino išiel do práce na nočnú. Pod stromčekom 
sme si rozbaľovali darčeky. Aďko dostal DVD prehrávač, 

čka, CD čka, knižky, 3Dpuzzle, oblečenie, bábiku
hovoriaceho papagája. Prvýkrát dostal živé zvieratko –

pre nás rodičov. 
Zapísala mamička Aďka Lenčéša, 1. roč. PŠ

áme doma tradíciu, že s mojím strýkom varíme na 
Štefana kapustnicu vonku na terase vo veľkom kotl
pod ktorým prikurujeme drevom aríme ju skoro celý 
deň. Do kapustnic dávame veľa mäsa, klobásky, 
údené mäso aj hríby.  Pri tom varíme aj vianočný punč, 
varené víno a aj medovinu na zohriatie. Na túto 

pozveme našich známych, rybárov a 
kamarátov z chodí ochutnávať, či ju dobr robíme

, mohli by ste prísť aj vy. Števko Bartek, 3. roč. PŠ
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NAŠA  PANI  UČITEĽKA 
Má modré oči a dlhé vlasy farby jesene. Má príjemný 
hlas, milý úsmev, nežné ruky, v ktorých sa hlina mení 
na anjelikov a srdiečka. Okolo nej sú vždy veselé deti. 
Je to naša pani učiteľka Mgr. Alicka Dizdarevičová. 
Zvedavé otázky jej položili redaktori Andrej a Martin. 
1. Ako dlho učíš? Koho teraz učíš a aké predmety? 
 

Nikdy 
som to 
nerátala, ale učím už dlho a  
rada. Som triedna šiestim 
chlapcom: Samkovi, Kubkovi, 
Martinkovi, Maximkovi, 
Aďkovi a Miškovi v praktickej 
škole. Sú to šikovní chlapci, ale 
ako všetci chlapci majú svoje 

muchy, ja ich volám mušky svetlušky, lebo vďaka ním sa učíme byť lepšími 
(samozrejme, keď sa nám ich podarí vychytať) a darí sa nám.  

2. Kde bývaš? 
Máš 

zvieratko 
doma? 
Bývam 

v bratislavskej 

Dúbravke  blízko lesa, kam chodím 
na potulky hlavne s mojím ušatým 

a štvornohým  kamarátom Hugom.  
3. Kde si sa naučila robiť také pekné veci z keramiky?  
Ku keramike ma priviedla a zasvätila naša bývalá 
pani učiteľka Janka Ballová, ktorú si mnohí  
určite ešte pamätáte, ktorej aj takto ďakujem. 
Samozrejme podávam túto štafetu ďalej mojim 

žiakom a aj žiakom  na keramickom 
krúžku. Teším sa, že sa Vám naše 
výrobky páčia.  

10



4. Koľko tajničiek si už nakreslila? 
Tajničky sú ďalšia moja záľuba a to 
preto, lebo ich máte radi. 
5. Rada čítaš? 
Vyrastala som na ruskej literatúre, 
možno preto mám ruskú klasiku 
doteraz veľmi rada, ale prečítam si aj 
dobrú kriminálku a aj pekné básne. 

Okrem toho rada 
štrikujem a ešte 

radšej háčkujem. 
6. Športuješ?  
Veľa sa prechádzam a trochu behám s Huginom a  chystám 
sa na plaváreň.  

7. Akú hudbu máš rada? 
Najradšej mám tú našu slovenskú a podľa nálady. Vypočujem 

si Simu, ale aj Cigánskych diablov. 
8. Akú máš rada farbu, kvet, jedlo? 
Najradšej mám farby jesene, práve pre ne je jeseň pre mňa 
to najkrajšie ročné obdobie. Najlepšie mi voňajú šípkové 
ruže a maliny. Najviac mi chutia orechy a rezne. 
9. Aké máš rada darčeky?  
Samozrejme tie zo srdiečka.  
10. Aké vlastnosti si na ľuďoch ceníš? 
Je smutné, že aj napriek tomu, koľko veľa nás 
človiečikov je na našej Zemi, sú niektorí ľudia osamelí, a preto si cením tých, 
ktorým najviac a vždy záleží na nás  ľuďoch. 
11. Tvoja naj -  naj myšlienka, ktorá ti pomáha, riadiš sa ňou? 
„Nikdy nezabudni na úsmev“, prebúdza to dobro v ľuďoch. Nosíme vo 
vreckách mobily, ale  úsmev, ten sme nosiť akosi  zabudli a pritom mobil nás 
mesačne stojí nemalé peniažky a úsmev, ten nestojí nič.  
12. Tvoj vinš na rok 2020?    Želám Vám, aby v novom roku bolo pre Vás 
všetko také pekné, 
nové a voňavé, aby 
ste neboli opustení a 
aby ste sa 
vždy 
usmievali. 

                            
Bájka o Mikulášovi 
 

ominik a Martin boli bratia. Bývali 
s rodičmi v domčeku pri lese. Blížili sa 
Vianoce. Rodičia zabudli kúpiť vianočný 

stromček. Deti boli veľmi smutné. Išli na prechádzku 
do lesa. Stretli Mikuláša na saniach. Sane ťahali koníky. Mikuláš splnil deťom 
prianie a daroval im vianočný stromček a ešte aj rukavice, aby im nebolo zima. 

Chlapci ho pozvali na návštevu. Mamička ponúkla 
Mikulášovi oplátky s medom a všetci si pochutili na 
dobrej torte a zaželali si pokojné Vianoce.  
Poučenie: Keď nič nečakáš, poteší ťa aj malý darček.                                                 
Andrej Szabo a Štefan Bartek 

O  MIKULÁŠOVI  
BARBORKA  A  LINDUŠKA 

ŠUŠKAJÚ  MI  DO  UŠKA: 

„VRAJ  NÁS  ČAKÁ  PREKVAPENIE! 

KTOŽE  SA TO  KU NÁM ŽENIE?!“ 

DLHÁ  BRADA, VEĽKÝ  NOS... 

...ŽEBY TO  BOL  SVETLONOS ? 

JURKO  SKRÍKNE :  

„NEBLÁZNITE ! VARI  DOBRE NEVIDÍTE? 

VIDÍM SOBY, VIDÍM  SANE, 

TUČNÝ PÁNKO  SADÁ  NA  NE!“ 

LINDUŠKA  ZAS  HLAVOU KRÚTI: 

„PRIAMO  K  NÁM  SA TUŠÍM  RÚTI!“ 

ALE  ČOBY, MILÉ  DETI, 

MIKULÁŠ  UŽ  KU  NÁM  LETÍ! 

Básničku vytvorila pani učiteľka Rastislava 

Brťková pre Martinka Ďuriša, ktorý ju pekne zarecitoval na Vianočnej besiedke. 

Obrázky: rukavičky – Alicka Albertová, snehuliak – Katka Bohunická 
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Dominik Horváth – V novom roku 
želám bratovi Timkovi, aby sa mu 

darilo v škôlke, aby bol šťastný, veselý. 
A celej našej triede chcem poďakovať, že sú na mňa dobrí a že dostávam 
pochvaly do žiackej od Gabiky.  

Saška Horváthová – Kamarátke Julke 
želám, aby sme sa spolu stretli a chodili 
spolu na výlety. Všetkým želám, aby sme celý rok 
poslúchali, boli dobrí a aby nám bolo spolu dobre. 
Lukáš Mihalovič – Dominikovi želám do nového 
roku darčeky a aby poslúchal! 
Lukáš Mišány – Lukášovi želám, aby bol dobrý 

a zlatý. Všetkým želám, aby boli dobrí a aby sa mali dobre.  
  

VŠETKO  KRÁSNE  V NOVOM  ROKU,  
DOBRÝCH  ĽUDÍ  HNEĎ  PO  BOKU. 
VEĽA  ZDRAVIA, VEĽA  ŠŤASTIA,  
NECH  SA VŠETKY  PLÁNY  DARIA. 
USILOVNÝCH  ŽIAKOV  UČITEĽOM  
ŽELÁME! 
ŠKOLÁCI, VY  SPIEVAJTE, ČÍTAJTE 
A  RÁTAJTE,  SAMÉ  POCHVALY  DO 
ŽIACKEJ  KNIŽKY  DOSTÁVAJTE, 
CELÝ,  CELUČIČKÝ  ROK! 
TO  VÁM  ZO  SRDCA  PRAJÚ   
PANI  RIADITEĽKA  ADRIANA  
DOSTÁLOVÁ A  ZÁSTUPKYNE  
ANNA  GRYCOVÁ  A  IVETA  
VLČKOVÁ. 
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  VINŠ  OD  ASISTENTKY MONIKY  ŠULCOVEJ  A  CELÉHO  C-ÉČKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázky: anjelici - kol. 7.A 
stromčeky - kol. - 2.A 

snehové vločky -  Dávid Lipovský 
postavičky - Linduška Valjentová, 

Karolínka Chmelová, Sofia 
Kovačovičová, Soňa Kralovičová 
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UHÁDNEŠ  ZIMNÚ  TAJNIĆKU  OD  ALICKY  
POMOCOU  SLOV  ODZADU? 

1.  Bratislava je                                           OTSEM 
2.  Prvý deň v týždni je                       KOLEDNOP 
3.  Píšme ním                                                 OREP 
4.  Dolná končatina sa volá                          AHON 
5.  Má 365 dní                                                 KOR 
6.  Dopravný prostriedok na koľajniciach    KALV 
7.  Nosíme ho v zime okolo krku                    LÁŠ 
8.  Tečie z vodovodu                                    ADOV 
9.  Rastú na hlave                                       YSALV 
10. Opak dňa                                                   CON 
11. Pozeráme nimi na svet                               IČO 
12. Horná končatina sa volá                         AKUR 
13. Má meniny 14. februára                NÍTNELAV 
............................... 
obrázky: kol. 1.E PŠ 
Paľko Vlček  
Peťko Čerešňa 
Saško Dorociak 
Samko Masarovič 
Zojka Dorociaková 
Lukáš Mihalovič 
Gašpar Višňovec 
Alexander Hrbáň 
Paťko Tóth 
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                    TO, ČO NÁS SPÁJA
Je to názov VÝSTAVY, ktorá spája 

ľudí so zdravotným postihnutím 

a zdravých ľudí. Na samotnej 

výstave sa podieľajú žiaci 

petržalských základných škôl, žiaci 

Praktickej školy na Švabinského 

ulici, klienti Domova sociálnych služieb Kampino 

a Občianskeho združenia SPOLU. 

Výstava má za sebou 8. ročník výstavy 

výtvarných prác a rôznych výrobkov na témy: 

Ročné obdobia, Živly, Ľudia, Z rozprávky do 

rozprávky, Moje mesto, Moja krajina, 

Zázračná príroda, Farebné výlety. 

My sme sa boli pozrieť na poslednej a to Na 

slovenskú nôtu. Tvorcovia a autori výtvarných prác nakreslili známe slovenské 

piesne podľa svojich predstáv. 

Boli to piesne: Kohútik jarabý, Červený kacheľ, Červené jabĺčko, Po nábreží koník 

beží... Podľa slov našich 

žiakov sa im výstava páčila 

a každú pieseň sme si 

zaspievali. ☺ Pripravil 

pán učiteľ Ján Francz. 

.................................................................................................................................. 

Redakčná rada: Zdenka Baďová a žiaci: Andrej Szabo, Martin Hluchý, Nicolas Pecár, 
Dominik Túček a Marianka Bírová.  Za spoluprácu ďakujeme všetkým prispievateľom. Toto 
číslo bolo vydané vo februári 2020 za sponzorskej pomoci FIRMY ORMAN, Fondu detí, n.f. 
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