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           AAhhoojjttee,,  mmiillíí  kkaammaarrááttii!!  

Vstúpili sme do nového roku 2021. S novým 
rokom prichádza aj nové číslo nášho školského 
časopisu. Niektoré príspevky vznikli doma 
počas dištančného vzdelávania a niektoré 

v škole. Veľká vďaka patrí žiakom, učiteľom, ale aj rodičom, ktorí posielajú pekné 
príspevky. Hoci sme sa mnohí už dlho nevideli a sme v spojení len cez počítač 
a telefón, Lastovička nás spája a prináša 
všetkým posolstvo jari, nádeje a lásky. 

„Nemôžeme vonku hrať hokej, futbal, je zakázané ísť 
do kina a na koncerty. V škole nemôžeme robiť 
žiadne akcie. Chceli by sme cestovať, chodiť do 
cukrárne. Fuj, rúška, už ich nechceme nosiť!! 
Prajeme si všetci, aby korona zmizla, aby sme všetci 
boli zdraví a veselí, aby sme mohli chodiť do školy 
a hlavne športovať a aby sme všetci boli šťastní.“ 
Redaktori: Maťko Hluchý, Dominik Túček  a Andrej 
Szabo, obrázok na tejto strane – Davidko Obšitoš 

Pani učiteľka Milka prišla so 
skvelým nápadom vložiť do krabíc 
od topánok kúsok lásky pre 
seniorov. Strhla nás svojím 

entuziazmom. Spolu s pani učiteľkou Jankou 
koordinovali balenie krabíc s darčekmi. 
Spoločne sme naplnili a ozdobili 17 krabíc. 
Pani učiteľka Milka ich odviezla 4.12. 
dôchodcom v Devínskej Novej Vsi. 
Ďakujeme všetkým za ochotu a spoluprácu. 

V tomto čísle sa dozviete ešte veľa 
zaujímavého zo života v našej škole počas 
pandémie koronavírusu a to je už rok. 

Prajeme vám príjemné čítanie a hlavne veľa zdravia.                     VAŠA  LASTOVIČKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KARNEVALOVÝ  
MINIKVÍZ: 

1. Vieš, kto sa skrýva za 
maskami?  

2. Vieš pomenovať masky? 
3. Vieš, v ktorom mesiaci sa 
pripravuje karneval? 
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3. decembra sme si pripomenuli a oslávili tento 

deň. Pani učiteľka Jarka Botlová a Janko Francz 

prichystali pre svojich žiakov zaujímavé aktivity. 

Ste zvedaví aké? Tak sa poďme na ne pozrieť. :) 

♥  Vypočuli sme si pesničky o Nás 

- pre Nás, povedali sme, čo sme 

počuli. 

♥  Zdolali sme prekážky, hľadali v miestnosti.  

♥  Trafili sme sa do nádoby, 

identifikovali, čo sme mali vo vrecku 

hmatom, boli sme na rybách a mnoho ďalších. 

Žiakom sa aktivity páčili 

a zvládli ich ľavou zadnou. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pripravil pán učiteľ Ján Francz. 

Medzinárodný deň 

osôb so zdravotným postihnutím 

 
    
 

  
  
FFAAŠŠIIAANNGGYY    --    KKAARRNNEEVVAALL    VV ŠŠKKOOLLEE    AAJJ    OONNLLIINNEE  DDOOMMAA  

Tento rok sme mali netradičný karneval. V škole bolo menej 
žiakov, no príprava a zábava bola veselá.  Niektorí si masky 
pripravovali doma s rodičmi a karneval mali online s pani 

učiteľkou cez obrazovku počítača. I tak bola radosť preveľká.  
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Porozprávali sme si 
rôzne príbehy. 

Piekli sme 
medovníky a robili 

vianočný punč. 

    SPOMIENKA  NA  VIANOČNÚ  ATMOSFÉRU 

Čas nám neúprosne letí a my sme si zaspomínali na našu vianočnú 

atmosféru. Trieda 4. A sa Vám teraz predstaví. :) 

 

 

 

 

 

 

                               Pripravil pán učiteľ Ján Francz. 

Vytvorili sme vianočné 
pozdravy pre priateľov, 
ktorí sa veľmi potešili. 
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Vianoce boli iba v našej bubline a v 
Bratislave, takže bez snehu. Napriek 
tomu sme si urobili pekné výlety 
kočíkom až na hrebeň Malých Karpát 
a do okolia Modry. Boli sme aj na 
vychádzke v Rusovciach. Prvýkrát 
sme mali doma veľký vianočný 

stromček, takže Zinka bola patrične nadšená zo 
svetielok.                        Zinka Bednáriková s mamičkou 

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

Vianoce sú moje obľúbené sviatky v roku. Vždy sa 
teším na pečenie vianočných koláčikov, nákup 
a ozdobovanie stromčeka, kapra plávajúceho vo vani 
a samozrejme na darčeky a stretávanie celej rodiny. 
Tohto roku ma pod stromčekom čakali: tričko Harryho Pottera, 
náušnice, bábika, nožík, kniha a oblečenie. Po štedrej večeri sme išli 
popriať krásne sviatky mojim sesterniciam. Spolu sme spievali koledy 
na oslavu narodenia Ježiška a pozerali svätú omšu v televízii. Zvyšok 
sviatkov sme strávili doma, pozerali sme rozprávky, čítali a chodili na 
prechádzky s Arankom. Moja teta Gabika a sesternica Viktória 
prekonali COVID infekciu, našťastie sú už zdravé. 

Lucia 
Hederová, 

9. roč.  
                            

obrázok   
Valerij 

Bondarenko 
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VVIIAANNOOČČNNÝÝ    MMEEDDOOVVNNÍÍKK  

Začiatkom decembra 
zorganizovala pani učiteľka 

Tánička v C-variante pečenie 
a zdobenie perníčkov. Krásne 

medovníčky prihlásila do súťaže 
v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne spolu s listom: 

„Dobrý deň, aj keď sa 
nevieme zaradiť do 
žiadnej z kategórií 
súťaže „Vianočný 
medovník,“ radi by 
sme Vám ukázali, že 
aj keď sme inak 

obdarení, máme chuť tvoriť, zapájať sa do 
bežných aj krásnych predvianočných aktivít. 
Všetci sa tešíme, že sa Vám naše ozdobené 
vianočné medovníčky budú páčiť. My ich určite 
krásne zabalíme a darujeme ich z lásky našim 
rodičom. Prajeme Vám krásne Vianoce, žiaci 
a učitelia zo Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 
v Bratislave.“ 
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Obrázky: 
Sebastián Kaščák, Jurko Lazový 
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Lastovička 
 
Nech len letí Lastovička, 
keď obletí celý svet, 
povie všetkým našim deťom, 
že už lieta 25. 
 
To 25 rôčkov slávi, 
čo prvýkrát vzlietla k vám. 
S básničkami, tajničkami, 
s vtipným foto, čo zdobí rám. 
 
Všetko, čo sa v triedach šuchlo, 
Lastovička niesla k nám. 
Kto je nový, ako sa cíti, 
že obrázok kreslí sám. 
 
A tak vďaka, veľká vďaka, 
tisíckrát za dary tie, 
čo to stálo odriekania, 
iba ona sama vie. 

S láskou do strán splietla chvíle, 
pre tú krásu noci prebdeté. 
Berte do rúk nové číslo, zas sa niečo 
dozriete. 
 
S tímom svojím kreatívnym, 
vzácna Zdenka Baďová, 
nech ju dobrý pán Boh z neba 
v zdraví, šťastí zachová. 
 
Keď po čase, ktorý príde, 
podá ďalej štafetu, 
v šľapajách jej kráčať bude, 
tiež Lastovičku povedie k rozletu. 
 
Tortičku piecť nebudeme, 
kratučko len zapriať chceme, 
nech vždy teší celý svet, 
ďalších svojich 25. 

 

Túto peknú báseň napísala 
naša asistentka učiteľa 

Beatka Herová. Ďakujeme za 
povzbudivé slová do ďalšej 

práce. Za 25 rokov tvorenia a vydávania 
nášho školského časopisu vzniklo asi 80 čísel, 
čo je asi 1600 strán. Vystriedali sa viacerí šéfredaktori, vznikli zaujímavé rubriky, 
rozhovory, Lastovička získala viacero ocenení. O tom, o histórii a ako sa menila 

jej podoba sa  dozviete v nasledujúcom čísle. 
Posledných 6 rokov mi pomáhajú moji žiacki 
redaktori, ktorým by som chcela veľmi 
poďakovať za spoluprácu a dobré nápady: 
Andrej Szabo, Martin Hluchý, Nicolas Pecár, 
Dominik Túček, Michaela Sirná, Lucka 
Martáková a Erika Švecová. (Erika zomrela 
12.2.2021 vo veku 22 rokov. Nezabudneme.) 
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POZDRAV  OD  KAMARÁTOV 

Naši bývalí žiaci a bývalá pani učiteľka Aďka nám 
napísali o sebe: „Pred Vianocami prišli chlapci s 
nápadom, že sa chcú skontaktovať s Lastovičkou a 
poslať pozdrav cez ňu...“ 
Nedávno som sa s nimi zhovárala cez ZOOM, 
pretože sme sa pre koronavírus nemohli stretnúť. 
ČO  ROBÍME  V  RAFAELI 
Filip Blizniak: „Robíme tam výrobky z hliny, perieme bielizeň, mávame 

komunitu, hráme sa rôzne hry ako 
napríklad bingo, meno - mesto, 
počúvame hudbu a mávame karneval. 
Tento rok budem motorkár. Polievame 
kvety, chodíme pre desiatu a obed. 
V rámci karnevalu mávame aj 
diskotéku a pochovávanie basy. Piatky 

mávame muzikoterapiu. Začal som tam chodiť od roku 2016. Je tam aj hospic pre 
starých ľudí, ktorí už nevládzu. Je tam milý kolektív, opatrovateľky a správca 
budovy. Sme zábavný tím.  Niekedy robíme aj prezentácie.“   
Mirko Vanák: „Rád vyrábam veci z hliny. Pozdravujem pani učiteľku Zuzku, teraz 
už Habovú.“ 
Adrian Keresztes s mamičkou: „Pozdravujem Zinku a Dominika. Prajeme 
Lastovičke ešte veľa krásnych, úspešných rokov, veľa zaujímavých nápadov.” 

Adriana Pokryvková: „V Dome Rafael pracujem 
od leta 2020 a s mojimi bývalými žiakmi, teraz 
už dospelými ľuďmi, Adrianom, Mirom 
a Filipom, sa stretávam denne ako sociálna 
terapeutka. Zažili sme spolu oberačku jabĺk, 
chystanie vianočných balíčkov pre firmy - tie 
sme naplnili vlastnoručne vyrobenými sirupmi, 
sušenými jabĺčkami, keramikou. Sme veselý tím, 
sú tu okolo nás milí ľudia. Často spomíname na 
Patrónku a veríme, že sa raz opäť uvidíme. 
Lastovičke želám, aby prinášala samé dobré správy ďalších 25 rokov.“ 

                 ĎAAAAKUJEME!!  TEŠÍME  SA  NA  STRETNUTIE!! 
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U: Máš dnes peknú bielu košeľu. 
Ž: Čo sa idem svadbiť, že mám  
     dnes bielu košeľu? 
 
U: Kto riadi autobus?  
Ž: Riaditeľ. 
 
U: Ktorú pieseň si zaspievame? 
Ž: Svieť nám stromček gagavý! 
 
U: Prečo si dnes smutný? 
Ž: Lebo ma mamina nenechala spať.  
 
U: Čo sme počúvali?  
Ž: Zuzanu Smotanovú. 
 
U: Povedz S ako slnko. 
Ž: Jablko. 
U: Povedz O ako oheň. 
Ž: Citrón. 
 
Ž: Kapor má na tele škrupinky. 
Obrázky na tejto strane: žiaci 4. A. 
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Adrián Veselský 

Michal Rakovský 

Nemôžem s kamarátmi chodiť von. Nemôžem 
chodiť do kina. Kovid nás donútil, aby sme nosili 
rúška, aby sme boli v karanténe a zakázal návštevy. 

Jakub Schusznix 

Zobral mi kamarátov a aj ostatných rodinných príslušníkov. 
Zavrel mi školu. Nemôžem sa stretávať s kamarátmi. Zobral 
mi voľnosť a nemôžem chodiť do školy. Ešte, že máme psa 
a môžem s ním chodiť na vychádzky. Covid – 19 mi dal dlhší 

spánok. Mám viac času na učenie. Môžem sa viac hrať na PC. Dal nám aj strach, 
lebo nevieme, čo bude ďalej. Dúfam, že sa toho vírusu čo najskôr zbavíme. 

Samuel Masarovič 

Nemôžem chodiť von. Nemôžem chodiť do školy. 
Nemôžem cestovať do Bratislavy. Nemôžeme chodiť 
na výlety do jaskýň, hradov, zámkov. Na druhej strane 
sa konečne môžem vyspať, mám viac času na 
upratovanie izby, podvečer môžem byť dlhšie vonku 
a nemusím ísť skoro spať. Ale niekedy sa aj riadne 
nudím. Vďaka koronavírusu sa pri domácom 
vyučovaní naučím lepšie pracovať s počítačom. 
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   DOMÁCA   ŠKOLIČKA 

 

 

 

 

...................................................................................................................
KRÍŽOVKA  NA  PODSTATNÉ  MENÁ 

RIŠKO  FLEISCHHACKER  A MAMIČKA 

DOPLŇ  PODSTATNÉ  MENÁ: MOST, JABLKO, PLOT, BODKA, 
DROBEC, OHRYZOK, PREŠOV, VIETOR, PRÍTOK, ROMÁN, BUDOVA, 

KOLESO,  OŠTEP, OPRAVA,  RÚŠKO 

Krájam 
petržlen. 
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Lastovička 
 
Nech len letí Lastovička, 
keď obletí celý svet, 
povie všetkým našim deťom, 
že už lieta 25. 
 
To 25 rôčkov slávi, 
čo prvýkrát vzlietla k vám. 
S básničkami, tajničkami, 
s vtipným foto, čo zdobí rám. 
 
Všetko, čo sa v triedach šuchlo, 
Lastovička niesla k nám. 
Kto je nový, ako sa cíti, 
že obrázok kreslí sám. 
 
A tak vďaka, veľká vďaka, 
tisíckrát za dary tie, 
čo to stálo odriekania, 
iba ona sama vie. 

S láskou do strán splietla chvíle, 
pre tú krásu noci prebdeté. 
Berte do rúk nové číslo, zas sa niečo 
dozriete. 
 
S tímom svojím kreatívnym, 
vzácna Zdenka Baďová, 
nech ju dobrý pán Boh z neba 
v zdraví, šťastí zachová. 
 
Keď po čase, ktorý príde, 
podá ďalej štafetu, 
v šľapajách jej kráčať bude, 
tiež Lastovičku povedie k rozletu. 
 
Tortičku piecť nebudeme, 
kratučko len zapriať chceme, 
nech vždy teší celý svet, 
ďalších svojich 25. 

 

Túto peknú báseň napísala 
naša asistentka učiteľa 

Beatka Herová. Ďakujeme za 
povzbudivé slová do ďalšej 

práce. Za 25 rokov tvorenia a vydávania 
nášho školského časopisu vzniklo asi 80 čísel, 
čo je asi 1600 strán. Vystriedali sa viacerí šéfredaktori, vznikli zaujímavé rubriky, 
rozhovory, Lastovička získala viacero ocenení. O tom, o histórii a ako sa menila 

jej podoba sa  dozviete v nasledujúcom čísle. 
Posledných 6 rokov mi pomáhajú moji žiacki 
redaktori, ktorým by som chcela veľmi 
poďakovať za spoluprácu a dobré nápady: 
Andrej Szabo, Martin Hluchý, Nicolas Pecár, 
Dominik Túček, Michaela Sirná, Lucka 
Martáková a Erika Švecová. (Erika zomrela 
12.2.2021 vo veku 22 rokov. Nezabudneme.) 

                                                         
TESTOVANIE 
Nemohli sme chodiť do školy, ale 
našťastie bola naša DSS otvorená. Tam 
sme sa mohli aj otestovať. Všetci 
zdravotníci boli veľmi príjemní, a tak to 
vždy prebehlo bez problémov. Nikto 
nebol pozitívny, a preto sme mohli 
fungovať ďalej. To bola naša záchrana, 
lebo sme boli doma zavretí od polovice 
decembra. Dúfam, že školu čím skôr 
otvoria.   Kristínka Krajčová   1. roč.  PŠ 
 
NÁVRAT  DO  ŠKOLY 
Po korone prídem do  triedy a cítim sa 
ako ... Robinson. No, kde som to len 
prišiel? Zima ako na Antarktíde. No 
a spolužiaci? Chlapci nikde! Chýba 
Filip, Erik, ba aj Nicolas. Nie je to veru 
žiadna slasť, byť tu takto sám a sám.                      
Andrej Szabo 1.roč. PŠ           Báseň: Dorotka Vlčková, 2. roč. PŠ a mama Vierka   
                                                 KONEČNE  SNEH!! 
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Volám sa Egor Yakovlev. Mám 9 
rokov.  Prišiel som z Ruska. 
Teraz žijem v Bratislave. Mám 
veľmi veľkú rodinu: mama, otec, 
staršia sestra a mladší brat.  Mám 

tiež dvoch starých rodičov, ale žijú v Rusku. Chýbajú mi. Rád čítam 
knihy, pozerám karikatúry a spievam piesne. Tiež sa rád hrám s autami. 
Som veľmi rád, že chodím do tejto školy. Sú tu veľmi milí a dobrí učitelia. 
A našiel som si nových priateľov. Pani učiteľka Milka povedala: „Prišiel 
k nám na Mikuláša. Prisťahoval sa z Moskvy, kde chodil aj do školy. 
Egorkovi sa medzi nami páči. Je veselý a veľmi šikovný. Veľmi rád 
kreslí, strihá, lepí. Teší sa, keď spolu čítame knižky a píšeme. Zapadol do 
našej partie, chlapci ho prijali a sú dobrí kamaráti. Tešíme sa, že je 
s nami.“ 

Svetlanka Heribanová je žiačka 
1.B praktickej školy. Býva 
v Bernolákove a cez týždeň je na 
internáte. Do školy chodí usmiata, 
učenie ju baví a  má rada svoje 
spolužiačky. Je veľká parádnica.  
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                                              Ahojte, kamaráti!                                             

Volám sa Erik a som prvák 
v  praktickej škole u pani učiteľky 
Rasti. V škole mám nových kamarátov 
a vtipných spolužiakov. Páči sa mi, že 
sa tu učíme pripravovať rôzne jedlá, 
starať sa o kvety, tkať na tkáčskom 
stave. Tento rok na Svätého Valentína 
som mal 18 rokov. Mám mladšiu 
sestru Ninku a tiež psíka Maxíka. Do 
školy chodievam z Dunajskej Lužnej 
a niekedy prichádzam s tatinom na 
motorke. Rád počúvam hudbu 
a tancujem, bicyklujem, plávam 
a hrám basketbal. 

Yaroslav sa narodil v meste Kyjev na Ukrajine. Má 11 rokov. Od 
septembra 2018 žije na Slovensku. 
Yaroslav veľmi miluje zvieratá, cestovanie, 
športovanie a kreslenie. Vo voľnom čase 
chodí na prechádzku, jazdí na bicykli a 

počúva 
hudbu. Od 
malička má  
hippoterapiu 

a chodí plávať 
do bazéna. Doma nemá domáce zvieratká, 
ale u babičky je veľký a pekný pes, volá sa 
Boni. Boni a Yaroslav sú najlepší priatelia. 
Rád pozerá  v televízii rozprávky 
a básničky, hrá sa  na tablete a navštevuje 
príbuzných a priateľov. 

15



                                  MMoojjee  zziimmnnéé  pprráázzddnniinnyy        
Adrián Veselský 

Samuel Masarovič 
Mám rád zimné prázdniny s mamou a bratom. 
Rodina je pre mňa na prvom mieste. Na Vianoce 
máme stromček, na stole máme koláče a na večeru 
šalát a rybie prsty, lebo iné ryby nemáme radi. 
Silvester je posledný deň v roku. Nemám ho rád aj 

kvôli hlučnému ohňostroju a delobuchom. Cez prázdniny mi chýba škola a 
spolužiaci. 
 
Michal Rakovský 
Na Vianoce sme mali umelý stromček. Obliekli sme si 
košele. Potom sme sa išli navečerať. Tato a mama 
mali kapra, ja som mal vypražené kura. Išli sme do 
obývačky a rozdali sme si darčeky. V obývačke sme 
mali na stole na tácke medovníky a vanilkové rožky. 
Po Vianociach k nám prišla moja sestra. Na Silvestra bol u nás vonku 
ohňostroj.  
 
Jakub Schusznix 

Počas zimných prázdnin som bol doma. Chodieval 
som na krátke prechádzky so psom. Hrával som sa 
na počítači aj na telefóne. Pomáhal som pri 
upratovaní, vysávaní. Keď sa blížili Vianoce, 
pomáhal som spolu s rodičmi pri ozdobovaní 

stromčeka. Mame som pomáhal pripraviť zemiakový šalát. Spolu s bratom 
sme obaľovali kapra. Vianoce aj Silvester som strávil s mojimi rodičmi, 
bratom a psom. Najviac ma hnevalo to, že sa nemôžem stretnúť s mojou 
sestrou Veronikou, s dedom Emilom a ani s mojimi kamarátmi. A čo ma 
potešilo? Hlavne to, že sme boli celá rodina spolu.         táto ryba - Adrián 
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                                          ZZiimmnnáá  rroozzpprráávvkkaa  nnaa  sslloovváá  
                                                                            

očas jarných prázdnin boli deti na návšteve u 
starých rodičov v ich domčeku. Mama im zbalila 
veľký kufor a ocko ich tam odviezol. Cestou ocko 

nedával pozor a skončili aj s 
autom vo veľkom snehovom 
záveji. Keď sa konečne dostali 
k starým rodičom, veľmi sa 
tešili. Zo strechy domčeka viseli ľadové cencúle. 
Stretli sa tam aj so svojimi kamarátmi. Keď sa už 
prázdniny pomaly končili, začalo svietiť slniečko 
a spod snehu vykukovali prvé jarné kvietky - 
snežienky.      

Riško Fleischhacker 9. roč. s mamičkou 
 

de bolo, tam bolo, bol domček. 
V peknom lese uprostred 
borovíc a smrekov žili babka 

s dedkom. Ako si tam 
nažívali, zrazu otvorili kufor 
a bol plný prekvapení. 
V tom kufríku, moji milí, hádajte, čo tam bolo. No bol tam 
veľký snehuliak, anjelik a predsa ešte snehová vločka 
a čuduj sa svete, aj také jasličky pre Ježiška, čo nám nosí 
darčeky. Ako tam pozerali babka s dedkom, objavila sa malá 
srnka. „No, čo tu robíš?“ pýtali sa dedko a babka. „Trošku 
mliečka, prosím si.“ Srnka sa napila a hneď ušla do lesa za 
kamošmi. Zasvietilo slniečko a dokonca vyrástli aj snežienky.  

Linduška Valjentová, 9. roč. s babičkou    
 

lniečko by som  zavrel do kufra, 
aby bola konečne zima. Dnes 
kopu snehu  a závejov, to by som 

si prial. Snežienky by ešte nevychádzali 
spod snehu. Hladné srnky by mohli 
chodiť až ku mne do domčeka. Na 
domčeku by boli cencúle od strechy až 
po zem a kamaráti by sa na ne chodili pozerať s otvorenými ústami.         
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FFAAŠŠIIAANNGGYY    --    KKAARRNNEEVVAALL    VV ŠŠKKOOLLEE    AAJJ    OONNLLIINNEE  DDOOMMAA  

Tento rok sme mali netradičný karneval. V škole bolo menej 
žiakov, no príprava a zábava bola veselá.  Niektorí si masky 
pripravovali doma s rodičmi a karneval mali online s pani 

učiteľkou cez obrazovku počítača. I tak bola radosť preveľká.  
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KARNEVALOVÝ  
MINIKVÍZ: 

1. Vieš, kto sa skrýva za 
maskami?  

2. Vieš pomenovať masky? 
3. Vieš, v ktorom mesiaci sa 
pripravuje karneval? 
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