
Autor obrázka
Andrej Szabo

LASTOVICKA c. 2LASTOVICKA c. 2



ÚÚvvooddnnííkk  
AHOJTE,  PARŤÁCI – KAMOŠKY  A  KAMOŠI! 
Blížia sa letné prázdniny. Hurá! Všetci máme veľké 
plány. Konečne sa môžeme stretávať s kamarátmi 
a môžeme ísť všade, čo dlho bolo zatvorené – do 
cukrárne, do kina, do divadla, na koncerty alebo na kúpalisko. Hoci sme 

boli mnohí doma od decembra do apríla, 
tak 2 mesiace prázdnin potešia!! Chceli 
by sme cestovať na dovolenky, na hory, 
k moru alebo do kúpeľov. Symboly leta sú 
podľa nás: voda, slnko, teplo, zmrzlina, 
melóny, opečená slaninka, chladená 
kofola a stan. 
Vaši redaktori Andrej, Nico, Maťo 
a Dominik.           obrázok – Riško Vančo 

 
Náš časopis v tomto školskom roku oslavuje 25 rokov od svojho vzniku!! 
Ostal verným spoločníkom aj v čase pandémie koronavírusu, keď sa 
vyučovanie presunulo zo školy domov k počítačom. Vďaka mailom sa 
Lastovička dostala ku každému žiakovi, kým vytlačená podoba čakala na 
laviciach v škole. Napísala o tom pani učiteľka Rasťa na 14. strane. 
Lastovička vždy prináša niečo aktuálne 
a zaujímavé. Vedeli ste,  že pani učiteľka 
Tánička maľuje so žiakmi na výtvarné súťaže? 
Namaľovala s Linduškou Valjentovou obrázok 
na tému „Moji kamaráti“ do súťaže, ktorú 
vyhlásilo Centrum voľného času Klokan 
a s Andrejom Szabom obrázok na titulke 
„Zdravie nad zlato“ do súťaže Celoslovenský 
21. výtvarný salón znevýhodnených detí 2021.            Gratulujeme! 
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE A  KRÁSNE LETNÉ 
PRÁZDNINY.                                                      VAŠA  LASTOVIČKA 
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DDOOBBRRÔÔTTKKYY    PPRREE    VVTTÁÁČIIKKYY  

Keď pani  Zima prikryje svojou bielou perinkou 
stromy, lúky, lesy, celý svet stíchne. Niektoré 
vtáky odletia na zimu do teplých krajín. Iné tu 
ostávajú a vo svojich úkrytoch prečkávajú zimu. 
U nás zostávajú vrabce, stehlíky, sýkorky, ale 
aj ďatle a brhlíky.  

Pod pokrývkou snehu sa skrýva potrava. Vtáčiky sa k nej 
často nevedia dostať. Preto je dôležité, aby sme im pomohli 
a pravidelne ich dokrmovali. Potom sa nám odmenia 
svojím spevom a ochránia 

naše stromčeky a záhradky 
pred škodcami. Najvhodnejšou 

potravou pre vtáčiky sú slnečnicové semienka. 
Môžeme pridať proso, orechy, ovos, jačmeň, ale aj 
ovsené vločky. Táto zmes sa volá vtáčí zob. Môžeme 
dať vtáčikom loj, ale nesmie byť slaný.  Vtáčikom 
nedávame  chlieb, solené oriešky a zemiaky.  Soľ im 
škodí. Vtáčie búdky dávame tak, aby do nich nepršalo a nesnežilo. Dávame ich 
dostatočne vysoko, aby sa tam nedostala mačka.  

K prírode sa správame tak, aby nás spájala, nie rozdeľovala. Vo februári sme 
sa so žiakmi rozhodli, že vyrobíme kŕmidlá pre vtáčiky. Pripravili sme si vtáčí 
zob, bravčovú masť, rolky od toaletného papiera a šišky. Rolky a šišky sme 

natreli masťou. Potom sme ich vyvaľkali 
vo vtáčom zobe, 
semienka sa prilepili 
a vytvorili sme tak 
„vtáčie trdelníky“. 
Hotové dobrôtky sme 
dali  do chladničky 
stuhnúť. Na druhý deň sme naše 
„trdelníky“ a šišky zavesili na stromy 
v školskej záhrade. Dobrú chuť, vtáčiky! 

Želá Maťko, Dominik, Lucas a Egor s pani učiteľkou Milkou + Andrej Szabo. 

v kuchynke som ako doma, tvorím, starám sa o kvety. Rád sa pekne obliekam. 
Mojim najobľúbenejším kúskom je košeľa a motýlik. Všímam si aj ako sa 
obliekajú učiteľky, vždy ich pochválim alebo upozorním, ak to chce zmenu. 
Sledujem šport, počúvam hudbu, tancujem. Páčia sa mi tanečné videá, kde tancujú 
chlapci s dievčatami. Do tejto školy som chodil rád a veľa som sa tu naučil.  
Ďakujem za to mojim učiteľkám Alicke, Olinke, Zdenke, Zuzke, Ivetke, Rasti 
a spolužiakom. Teraz sa už veľmi teším do učilišťa. ☺    + obrázok          
 

MARTIN  HLUCHÝ  
a  svet  rockovej  hudby 
Do tejto školy som začal chodiť, keď som mal 11 rokov, do 
4. triedy. Moja triedna  učiteľka bola Gabika. Učila ma štyri 
roky. V škole som sa naučil čítať, počítať a iné užitočné 
veci. V triede mám dobrých kamarátov, rád im pomáham a zabávam sa s nimi. 
Môj najlepší spolužiak je Andrej. Teraz je v praktickej škole. A aj ja budem na 
budúci rok v praktickej škole. Zapájal som sa do dramatického krúžku. S Olinkou 
sme nacvičovali divadlá. Pri nácviku bola zábava. Najviac sa mi páčila divadelná 
hra Soľ nad zlato. Hral som kuchára. Som v redakčnej rade a spolupracujem pri 
tvorbe školského časopisu Lastovička. A budem redaktorom aj v PŠ.  Najradšej 
mám hudobnú výchovu. Počúvali sme mojich obľúbených bubeníkov. 
Od malička bubnujem. Chodím aj do ZUŠ na bicie. Mal som 
koncert pre celú školu. Hral som moju obľúbenú pesničku od 
GLADIÁTORA „Život pred sebou“.  Účinkoval som na oslavách 
50. výročia našej školy. Bubnovanie ma nabíja energiou. Mojím snom je byť 
súčasťou kapely CITRÓN ako bubeník. Kapela vznikla  v roku 1976 a vydala 
16 úspešných albumov. Radim Pařízek bol textár a skladateľ, líder kapely. 
Výborne hral rytmy, prechody, mal rýchle ruky aj nohy. Bol to dobrý rockový 
bubeník a "kráľ bubnov". Bohužiaľ 2. 3. 2021 prehral boj o svoj život. Je to 
veľká strata pre všetkých rockových fanúšikov.  

Veľmi pekne ďakujem všetkým učiteľkám, 
učiteľom, asistentkám, že ma podporili a sprevádzali. 
Veľa ma naučili. Zvlášť chcem poďakovať mojej 
bývalej triednej učiteľke Gabike, učiteľkám Zdenke, 
Milke, Táničke, Zuzke, Olinke a pani učiteľke Aďke.                                                            
Zo srdca jedno veľké  ĎAKUJEM ! 
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Báseň ku Dňu učiteľov                                   
Milé pani učiteľky, 
buďte stále veselé a duchom mladé, 
taktiež šťastné, tvorivé a spokojné. 
Venujte sa s láskou, trpezlivo, pokorne 
našim milým, vždy úprimným žiakom. 
Verte, že oni ocenia to. Ako? 
Veď, čo môže byť krajšie ako úsmev, radosť dieťaťa? 
To, že občas ubúda nám síl, sa vôbec neráta. 
Želám Vám, aby úsmev nezmizol Vám nikdy z tváre   
a boli ste stále také milé, láskavé a zdravé. 
Venuje pani učiteľka Olinka Miháliková.                    kytica - kolektív 1.E PŠ 

Zábavný týždeň s knihou 

Naše knihovníčky Zdenka 
a Jarka si pre nás pripravili 
zábavné úlohy.  Zoznámili 
sme sa s rôznou literatúrou. 
Prezerali sme si encyklopédiu, čítali sme 
Príbehy o zvieratkách. Spočítali sme, 
koľko vychádza časopisov pre deti. 
Nestačili nám všetky prsty na rukách. 

Prečítali sme si rozprávku Šušlavý kráľ a jeho traja synovia z knihy 
Rozprávková záhrada. Dominik priniesol knihy o zvieratách, najradšej 
číta o koňoch. Na záver sme čítali poéziu a zahrali sme sa na básnikov. 
Maťko Hluchý vymyslel túto báseň:                JARNÁ  BÁSEŇ 

ANIČKA  KVIETKY  POLIALA, 
KYTIČKA  FAREBNÁ  VYRÁSTLA . 
SLNIEČKO  SVIETILO  TROŠIČKA, 

ZELENÁ  ŽIARI TRÁVIČKA. 
TOTO  JE  JARNÁ  PESNIČKA, 

SPIEVA  JU  V ZÁHRADKE  ANIČKA. 
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DENNISKO  DOBROVODSKÝ 
Počas dištančného vzdelávania sme sa  s Denniskom doma 
hrali so skladačkami. Po hraní spolu upratujeme. O 
upratovaní poznáme pesničku od Mira Jaroša. Čítame 
knižky o zvieratkách, pomenovávame ich. Znázorňujeme 
činnosti - ako vybuchne sopka, ako plávajú ryby, ako letia 
vtáky, ako žehlíme, ako fúka vietor, ako prší, sneží, ide 
auto. Počúvame hudbu - pritom tancujeme a tlieskame. 

Pozeráme rodinné videá a fotky. Vonku polievame, kosíme, ovoniavame kvetinky. 
Dennisko tento rok končí v praktickej škole, bude pokračovať v PVS - ke. Ďakuje 
všetkým učiteľom, ktorí sa mu v škole venovali. Bude na nich aj na svojich 
spolužiakov s láskou spomínať.                                              Dennisko a mama Vierka. 
 
SOFIA  HORNIAKOVÁ 
Som tretiačka v PŠ. Prišla som zo ZŠ Karpatská. V škole 
sa mi páči. Občas som bola na svoje spolužiačky prísna, 
keď som nemala dobrú náladu. V škole mám rada prácu na 
počítači, hudobnú výchovu, šitie a kreslenie. Rada som 
chodila na Železnú studienku. Nepáčilo sa mi, že tu bol 
koronavírus a musela som sa učiť doma a videli sme sa len cez ZOOM. Chýbali 
mi  kamarátky, kamaráti hudobníci, ktorí nemohli koncertovať. Trošku mi bude 
škola chýbať, ale budem blízko – v Odbornom učilišti.                                                        

FILIP  RAFFAJ - Filipíno, Fifo 
Pochádzam z Banskej Bystrice 
a tu bývam na internáte. Od 
septembra 2018 som chodil do 
Praktickej školy. V 1. ročníku som bol žiakom v triede 
pani učiteľky Alicky, v 2. a 3. je mojou triednou pani 
učiteľka Rasťa. Moja triedna Rasťa najčastejšie hľadá 
kľúče, okuliare a mobil. Zvyčajne presne viem, kde čo 
položila, a tak som sa stal jej pomocníkom. Ráno vždy 
skontrolujem, či dobre zaparkovala. Pre istotu. Pomáham 

tiež mojim spolužiakom pri príprave pomôcok, desiatej, s presunom. Sú to moji 
kamoši: Andy, Nico a Erik. Rád hrám divadlo, upratujem, pripravujem jedlo, 



MARTIN  ĎURIŠ  
Volám sa 
Martin 
Michal 
Ďuriš. 
Mám 17 
rokov. 
Končím 
základnú 
školu. Moji spolužiaci sú Lilka, Dominik, Vava,  

MIŠKO  KLOTTON  
Michal Klotton má dvadsať rokov a chodí do posledného 
ročníka Praktickej školy. Má rád kolektív a s obľubou 
pozoruje, čo sa okolo neho deje. Pred nástupom do tejto školy 
navštevoval Špeciálnu základnú školu na Žehrianskej ulici. 
Najviac sa mu páčia veľké autobusy, ktoré tak vrčia a pomestí 
sa do nich množstvo cestujúcich. Obzrie sa však aj za každým autom a keď rachotí 
motorka, tak vtedy by na ňu najradšej nasadol a odfrčal s vetrom opreteky.  

Tento školský rok je veľmi zvláštny. Máme tu pandémiu, akú ani naši rodičia a ani 
pani učiteľky nezažili. Deti museli zostať doma a s rodičmi vytvorili jednu bublinu 

a chránili sa pred tým záhadným vírusom. Teraz, keď 
sa opätovne otvorili školské brány, tak to začína byť 
zaujímavejšie. Pani učiteľka púšťa Michalovi a jeho 
spolužiakom v triede rozprávky a rozličné pesničky. 
Najzábavnejšie je však, keď si pani učiteľka dá na 
ruku maňušku a začne deťom rozprávať rozprávky 
a spievať pesničky. Počas prestávok sa Michal rád 
prechádza po dlhých chodbách a počúva džavot 
svojich spolužiakov, ku ktorému sa niekedy rád pridá 
a výska od radosti. Škola vtedy žije svoj život a ten je 
neopakovateľný.                                       Ernest Klotton 

JJaarr  
Prišla jar. Na oblohe svieti teplejšie slniečko. 
Na lúke rozkvitli kvety. Prvým jarným kvetom 
je snežienka. Kvitnú aj stromy a chodíme na 
prechádzky do prírody. Rodia sa kuriatka, 
káčatká, húsatká. Na jar máme Veľkú noc. 

Prídu nás vyšibať chlapci a my im za to dáme maľované kraslice. Jar je 
najkrajším obdobím roka.           Mária Hertlová a Lucia Hederová 9. roč.     
obrázok - Jarko Miklaš 8. roč. 
 

VVeeľľkkáá  nnoocc  
V apríli k nám zavítala Veľká noc. Vďaka corone nás 
vyšibali a vyoblievali len chlapci z rodiny. My sme  im za 
to dali maľované vajíčka. Doma nám nechýbala výzdoba. 
Vo váze sme mali zlatý dážď, na ňom viseli maľované vajíčka. Veľkú noc  
sme si  i napriek corone užili v prírode a v rodinnom kruhu.                                                
kolektív 8.A                                                   obrázok - Filip Raffaj 3. roč. PŠ 
Šibačka na Dúbravskej ceste a Andrejova skvelá domáca  
príprava kraslíc 
Na Veľkú noc sme sa veľmi tešili. Maľovali 
sme vajíčka, pripravili sme si korbáče, 
vyzdobili sme triedu,  učili sme sa vinše:  
Šibem, šibem, šibi-ryby, 
môj korbáčik nemá chyby. 
Ešte vody trošička,  
daj vajíčka trošička.  
A bolo to tu! V teň deň sme prišli do školy všetci pekne vyobliekaní. Pani 
učiteľka Olinka nám povedala o veľkonočných tradíciách a zvykoch. 

5



 

 
U: Jééj, aké máš pekné ponožky. Aj ja by som také chcela dostať, keď 

budem mať sviatok. 
Ž: Je mi ľúto, nemôžem ti ich dať. To sú moje ponožky! 

 
U: Potrebuje učiteľka k životu pôdu? 

Ž: Potrebuje! Potrebuje pevnú pôdu pod nohami! 
 

U: Doplň k prídavnému menu podstatné meno. Tá  sklenená ... 
Ž: Tá sklenená udica. 

 
U: Aký je prvý deň v týždni? 

Ž: Ponedelok. 
 

U: Dnes si akýsi pomalý. 
Ž: Dnes mám tempo korytnačky. Fungujem ako hodinová ručička. 

 
U: Dnes si povieme niečo o poruchách trávenia – o zápche. 

Ž: Myslíte tú dopravnú zápchu? 
 

U: Čo je to redakčná rada? 
Ž: Máme na starosti časopis, rozprávame sa, čo tam dáme, stretávame 

sa. My nemáme šéfa, my máme JU – šéfku! 
obrázky – Majka Hertlová a Monika Husáková 

A potom to prišlo! 
Zobrali sme korbáče, 
fľašu s vodou a vyšibali 
sme všetky pani 
učiteľky.  

Učiteľky výskali, jačali, pišťali...☺   Za 
šibačku sme dostali výslužku, na korbáče 
stužky a do ruky sladké vajíčka.  Potom 
sme plnili zábavné šibačkové úlohy. Bola 
to jedna z najlepších šibačiek!               
Maťo Hluchý 9. roč. , Dominik Túček 7. roč.           

kraslice- Andrej Szabo 
 
DDEEŇŇ    ZZEEMMEE  

22.4. sme si pripomenuli Deň Zeme. So žiakmi sme 
si porozprávali a ukázali dary Zeme - slnko, vzduch, 
pôda, voda. Skúmali sme, čo a kto potrebuje slnko, 
vzduch a vodu. Spoločnými silami sme odstránili odpadky. Potom sme 
skúšali ako sa planéta Zem točí okolo Slnka, skúmali vzduch a vietor. 
Sadili sme fazuľku a semienka do pôdy. Skúmali sme vlastnosti a chuť 
vody. Akciu pripravili pani učiteľky Jarka a Milka.           obrázok - kol. 1.B  
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ol posledný deň v škole. Pani 
učiteľka rozprávala o tom, aké 
majú žiaci vysvedčenie. Janko 

a jeho kamaráti trpezlivo čakali a nemohli 
sa dočkať. Janko, za pani učiteľkinu prácu 
a pozornosť, čo mu po celý rok venovala, priniesol jahody. Pani učiteľka 
sa rozhodla, že keď deti po celý rok krásne pracovali, tak ich zoberie na 
výlet. Všetci sa tešili. Pani učiteľka povedala, že ich zoberie do jaskyne, 
ktorá sa skrýva pod stromami v lese. Žiaci si zobrali mapu a vybrali sa na 
cestu. Janko si obul krásne topánky, ktoré mal prichystané do lesa. 
Kráčali po lese a obdivovali prírodu. Z hôr sa ozval medvedí hlas. Keď 

dorazili do jaskyne, tak sa nevedeli vynadívať. Bola 
celá kamenná a Jankovi pripomínala obrovitánsky 
kameň. Všetci sa veselo zabavili a na koniec sa pani 
učiteľka podelila so sladkými jahodami. A tešili sa, 
že sa vybrali na výlet, keď bol krásny slnečný deň. 
Jadranka Strašiftáková 7. roč.+ ilustrácia 
 

                                                                                                                  obrázky– 
Dorotka Vlčková,  
Kika Krajčová, 
Melánia Figurová 

 

B 
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edného dňa sme sa s kamarátmi  
Ondrejom, Jankom a Zuzkou 
vybrali do jaskyne. Nevedeli sme, 

ako sa tam ide, tak sme si vyhľadali na 
google mapu. Ondrej vytlačil mapu 4-krát, aby sme mali každý jednu. 
Zobrali sme si aj náhradné topánky. Išli sme cez les, bolo pekne 
a horúco. V tom o chvíľku začalo pršať.  „Zmokli nám topánky,“ povedal 
Ondrej. Zuzka povedala: ,,Však máme náhradné - nepremokavé 
topánky.“ „Obujme si ich,“ povedal Janko. Jankovi a Ondrejovi a mne po 
chvíľke zmokli mapy. Našťastie, že Zuzke ostala jedna nepremočená 
mapa, lebo ju mala v priesvitnom obale. O chvíľku prestalo pršať. Videli 

sme jaskyňu a rozbehli sme sa k nej. Mali sme 
radosť, že už sme tam. Rozprávali sme sa 
o vysvedčení. Zrazu sa pri jaskyni objavil 
medveď.  Stŕpli sme od strachu, čakali sme, čo 
sa bude diať. O chvíľku medveď odišiel. Boli sme 
takí nervózni, až sme vyhladli. Ešteže mala Zuzka 
pri sebe jahody. Zjedli sme ich všetky a hneď 
nám bolo lepšie. Keď medveď odišiel, išli sme do 
jaskyne a poobzerali sme si ju. Bola nádherná. 

Po čase sme sa vrátili šťastní a spokojní domov. 
Zlatko Strašifták 6. roč.  + ilustrácia 

Veršované hádanky k letnej rozprávke na nasledujúcej 
strane pripravila pani asistentka Beatka Herová. 
Obrázky k hádankám – kamaráti, jahody, medveď - 
Linduška Valjentová 9. roč, les, mapa, topánky, jaskyňa, 
vysvedčenie - Andrej Szabo 2. roč. PŠ 
obrázok macka – Saško Dorociak 

J 
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ŠKOLSKÝ ROK SA NÁM UŽ KRÁTI,  
BUDÚ NÁM CHÝBAŤ   K  -  -  -  -  -  -  I . 
 

 
JE TO VLK, NIE JE TO PES, 
JEHO DOMOV JE HLBOKÝ   L -  S . 

 
 
BOLO TO NA VÝLETE ZARÁNKY, 
ZMOKLI MI TURISTICKÉ  T -  -  -  -  -  Y .  

 
 
SKALOU SA TIAHLA HLBOKÁ PRASKLINA, 
ZA ŇOU SA SKRÝVALA STALAGNITOVÁ  J -  -  -  -  -  A . 

 
 
PO DAŽDI Z NEJ ZOSTALI IBA MOKRÉ ZDRAPY,  
PODĽA ČOHO IŠLI ŽIACI CEZ LES? PODĽA  M -  -  Y . 

 
 
NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA AKO ODMENU ZA UČENIE, 
DÁ PANI UČITEĽKA  SVOJIM ŽIAKOM  V -  -  -  -  -  -  -  -  - E . 
 
 

NA PESTOVANIE RASTLÍN SÚ RÔZNE NÁVODY,  
MY SME SA ROZHODLI VYPESTOVAŤ  J -  -  -  -  Y. 
 
NA BICYKLI JAZDU NÁM HNEĎ PREDVEĎ, 
VEĎ V CIRKUSE TO DOKÁŽE AJ MACO  M -  -  -  -  Ď. 
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Časopis začala v roku 1995 tvoriť pani učiteľka 
Perla Poracká za podpory vtedajšej pani 
riaditeľky Mgr. Oľgy Šimonovej. Lastovička 
mala vtedy malý rozmer, bola čierno-biela 
a nerobila sa na počítači. V Úvodníku 1. čísla 

(na fotke) stálo: „ Nápad založiť a vydávať vlastný časopis sa 
mi od samého začiatku veľmi páčil. Držala som vám palce 
a úprimne som si želala, aby ste krásnu, ušľachtilú myšlienku 
doviedli do cieľa a čo najskôr ju premietli do prvého čísla 
Lastovičky. Dúfam, že o žiakov – redaktorov, nebude núdza. 
Verím, že budú mať obetavých a trpezlivých učiteľov, ktorí si 
nájdu čas, aby ich usmerňovali. Novému časopisu prajem, aby 
jeho prvé číslo nezostalo osamotené.“                   Oľga Šimonová 

Perla Poracká tvorila časopis 
v rokoch 1995 - 2002 za pomoci 
vtedajších žiakov 
a učiteliek, medzi nimi 
aj vďaka príspevkom 
Olinky Mihálikovej, 
ktorá prispieva so  

žiakmi dodnes. Počas 
týchto rokov si obliekla Lastovička čiastočne farebné šaty na obale a v strede, 
rozmer bol naďalej malý. V roku 2002 - 2003 sa ujali tvorenia Lastovičky Zdenka 
Baďová a Gabika Šuplatová a v rokoch 2003 - 2007 Janka Ballová. Od roku 2006 

sa začala Lastovička zviditeľňovať aj 
elektronicky na našom webovom sídle, a tak 

si ju mohlo prečítať ešte 
viac čitateľov. V roku 2007 
- 2013 opäť tvorili časopis 
Zdenka Baďová a Gabika 
Šuplatová. Lastovička  
„narástla“, čiže zväčšila 
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rozmer. Postupne sa stala plne farebná aj vďaka 
veľkej pomoci pána Tomíka (otec žiaka 
Šimonka) a pána Zemana (z firmy LETMO), 
ktorí nám pomáhali farebnú Lastovičku tlačiť. 
V tomto čase bola naša Lastovička štyrikrát 
ocenená na Celoslovenskej súťaži školských 
časopisov PRO SLAVIS, ktorú organizuje 

Dom Matice slovenskej v Žiline 
a získala dvakrát 1. miesto a dvakrát 2.  miesto. 
V roku 2013-2015 viedla Lastovičku opäť Janka 
Ballová a s tlačením pomáhal pán Balla. Od roku 
2015 dodnes vedie tvorbu časopisu Zdenka Baďová 
spolu so šikovnými redaktormi. V redakcii sa 
vystriedali viacerí žiaci, ktorí svojimi tvorivými 

nápadmi pomáhali a pomáhajú pri zostavovaní časopisu: Lucka Martáková, Miška 
Sirná, Erika Švecová, Marianka Bírová,  
Jožko Zeman, Andrej Szabo, Nico Pecár, 
Maťko Hluchý a Dominik Túček. Avšak 
bez zaujímavých príspevkov žiakov pod 
vedením učiteľov by časopis nemohol 
zaplniť 16 alebo 20 strán.  

Aj v posledných rokoch náš časopis pekne 
uspel v Žiline. V roku 2017 sme získali 3. 
miesto, v 2018 Cenu riaditeľky Domu Matice slovenskej v Žiline a v roku 2019 
pekné 2. miesto v kategórii špeciálnych škôl. Do súťaže vždy prišlo okolo 100 
časopisov! O rok neskôr v novembri 2020 sa časopisy nehodnotili, pretože bola 
pandémia koronavírusu. 

Za 25 rokov vzniklo množstvo 
zaujímavých rubrík, 
rozhovorov, tajničiek 

a zverejnilo sa veľa obrázkov a 
fotografií z akcií. Jeho stránky 
stále zachytávajú život našej 

školy, prináša informácie, 
poučenie i zábavu. 
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Bez finančnej pomoci FIRMY ORMAN, Fondu detí, n.f. a finančnej pomoci 
učiteľov a rodičov by náš časopis nemohol byť farebný a nemohol by pravidelne 
vychádzať trikrát v školskom  roku.  

Tešíme sa, že vo februári 2021 bol odsúhlasený projekt 
na podporu tlače Lastovičky a ocenenia žiakov v sume 
420€, na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.                  
VŠETKÝM  PATRÍ  VEĽKÁ  VĎAKA  !!    

Dňa 10.6. 2021 Lastovička ocenila 13 žiakov za ich tvorivú 
prácu, zaujímavé nápady a príspevky. Boli to žiaci: Martin 
Hluchý, Andrej Szabo, Dominik Túček, Nicolas Pecár, 
Linda Valjentová, Zlatko Strašifták, Jadranka Strašiftáková, 

Dorotka Vlčková, Kristínka Krajčová, Samuel Masarovič, Jakub Schusznix, Lucia 
Hederová a Mária Hertlová.                                               GRATULUJEME!! 

  
 
 
 
 
 
 

Maťko Hluchý: Je to najlepší časopis. Robia sa v ňom skvelé 
články. Lastovičke gratulujem a prajem jej všetko najlepšie. 

Nech ďalej pokračuje. Aby mala takých 
skvelých redaktorov a skvelých čitateľov. 

 Samko Helt: Lastovička je veľmi dobrý časopis. Poznávam 
tam veľa dobrých vecí. Veľmi veľa som sa z nej naučil. Mám 
ten časopis veľmi rád. Lastovičke želám všetko najlepšie. Veľa 
dobrých nápadov, nech má ďalej takých skvelých redaktorov. 
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Dominik Túček: Lastovička je dobrý časopis. Rád si ho prezerám. 
Dozvedám sa o živote svojich kamarátov. Lastovičke želám všetko 
najlepšie.  

Pani učiteľka Milka Bačíková:  Je to skvelý školský časopis. 
Rada si ho prezerám. Dozvedám sa v nej zo 
života našej školy. Páčia sa mi smiechoty, 

tajničky. Lastovičke prajem ďalších minimálne 25 rokov, 
aby redaktori mali o čom písať a aby mala aj veľa čitateľov.  

Pani asistenka Baška Morávková: Mne sa veľmi páčia 
originálne obrázky  od detí a  ešte originálnejšie vyjadrenia. Skvelá 
práca redaktorov. Ďakujem ☺! Lastovičke želám veľa ďalších úspešných rokov.  

Pani učiteľka Olinka Miháliková: 
Lastovičku čítam od jej zrodu pred 25 rokmi. Keď bola 
šéfredaktorkou pani Valika Plevačová, pravidelne som 
do Lastovičky prispievala rôznymi anketami, ktoré som 
robila so žiakmi.  
Lastovička je krásny časopis a má bohatú históriu. 
Kedysi bola menšieho tvaru, bola čiernobiela a mala 
rôzne pravidelné rubriky, napríklad Zo života našej 

školy, Zelené okienko.  
Na konci každého školského roka sme odohrali spolu so žiakmi z literárno - 
dramatického krúžku a učiteľmi divadelné predstavenie. Veľmi nás potešilo, keď 
pp. Zdenka Baďová a Janka Ballová uverejnili v Lastovičke fotografie z divadielka 
s krátkym textom (na fotke). Lastovička je pútavý 
časopis, obohatený farebnými obrázkami žiakov. Sú 
v ňom zaujímavé rubriky, z ktorých si každý čitateľ 
môže nájsť tú svoju obľúbenú.  
V Lastovičke sa toho veľa dozvieme zo života našej 
školy. Je potešujúce, že tento školský časopis necháva 
veľa priestoru tvorivosti žiakov, učiteľov a rodičov. 
Gratulujem Lastovičke k okrúhlemu výročiu, želám 
jej veľa úspechov, prispievateľov a vďačných 
čitateľov. Zdenke Baďovej a jej redakčnej rade želám 
veľa tvorivých nápadov. Nech Lastovička rozkvitá do 
krásy a prináša radosť všetkým svojim čitateľom! 
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Pani učiteľka Rasťa Brťková: Nová Lastovička je krásna, aj 
takto cez mail krásne, veselo a zdravo vonia, povzbudila, 
pohladila aj rozosmiala. Posielam aj mojim chlapcom, nech 
prečítajú a nech sa môžu na jej vôňu tešiť, keď si ju nájdu 
vytlačenú na svojej lavici v škole. Verím, že aj tento rok bude pre 

nás všetkých ako NAŠA  LASTOVIČKA. 
Pani Vierka Dobrovodská: Ďakujeme za 
Lastovičku. Hneď ráno si ju s Denniskom pozrieme. My si 
pozeráme aj staré vydania Lastovičiek. Dennisko tam rád vidí 

svojich spolužiakov i pani učiteľky. Ja mu musím o nich rozprávať. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na výrobe Lastovičky podieľajú. Robí 

nám veľkú radosť. 
Pani riaditeľka Adriana Dostálová:    
Milá Lastovička, 
na svojich stránkach nám už 25 rokov prinášaš 
zaujímavé a pútavé informácie o našej škole, 
žiakoch, aktivitách. Prinášaš nám aj stránky vhodné 
na oddych a relaxáciu. 

Ako sa mení doba, tak aj Ty sa meníš - trochu si 
"podrástla", z malého formátu si vyrástla na 
školský časopis, ktorý sa každoročne umiestňuje na 
popredných miestach v súťaži školských časopisov 
Pro Slavis. Zanietení pedagógovia a žiaci, ktorí 
tvorili Tvoj začiatok, už opustili brány našej školy. Spomeňme aspoň niektorých: 
pani učiteľky Perla Poracká, Janka Ballová, Gabika Šuplatová, žiaci Marcel Žáčik, 
Miško Majerík, Tomáš Marianek, Miška Sirná, Lucka Martáková, Erika Švecová. 
Čo sa ale nemení, je nápaditosť a zanietenosť tvorcov. Príkladom neúnavnej 
kreativity je pani učiteľka Zdenka Baďová, ktorá spolu s redakčným tímom žiakov 
nám trikrát do roka pripravujú zaujímavé čítanie, doplnené o stránky vhodné na 

relaxáciu vo forme tajničky. O tú sa vždy postará pani 
učiteľka Alicka Dizdarevičová.  

Milá Lastovička, do ďalších rokov Ti prajem veľa 
zaujímavých tém, tvorivých žiakov, náruživých 
čitateľov a podporovateľov. Tešíme sa na Tvoje 
ďalšie a ďalšie vydania.        obrázok – Dominik Horník             

  
ol posledný deň v škole. Pani 
učiteľka rozprávala o tom, aké 
majú žiaci vysvedčenie. Janko 

a jeho kamaráti trpezlivo čakali a nemohli 
sa dočkať. Janko, za pani učiteľkinu prácu 
a pozornosť, čo mu po celý rok venovala, priniesol jahody. Pani učiteľka 
sa rozhodla, že keď deti po celý rok krásne pracovali, tak ich zoberie na 
výlet. Všetci sa tešili. Pani učiteľka povedala, že ich zoberie do jaskyne, 
ktorá sa skrýva pod stromami v lese. Žiaci si zobrali mapu a vybrali sa na 
cestu. Janko si obul krásne topánky, ktoré mal prichystané do lesa. 
Kráčali po lese a obdivovali prírodu. Z hôr sa ozval medvedí hlas. Keď 

dorazili do jaskyne, tak sa nevedeli vynadívať. Bola 
celá kamenná a Jankovi pripomínala obrovitánsky 
kameň. Všetci sa veselo zabavili a na koniec sa pani 
učiteľka podelila so sladkými jahodami. A tešili sa, 
že sa vybrali na výlet, keď bol krásny slnečný deň. 
Jadranka Strašiftáková 7. roč.+ ilustrácia 
 

                                                                                                                  obrázky– 
Dorotka Vlčková,  
Kika Krajčová, 
Melánia Figurová 

 

B 
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U: Jééj, aké máš pekné ponožky. Aj ja by som také chcela dostať, keď 

budem mať sviatok. 
Ž: Je mi ľúto, nemôžem ti ich dať. To sú moje ponožky! 

 
U: Potrebuje učiteľka k životu pôdu? 

Ž: Potrebuje! Potrebuje pevnú pôdu pod nohami! 
 

U: Doplň k prídavnému menu podstatné meno. Tá  sklenená ... 
Ž: Tá sklenená udica. 

 
U: Aký je prvý deň v týždni? 

Ž: Ponedelok. 
 

U: Dnes si akýsi pomalý. 
Ž: Dnes mám tempo korytnačky. Fungujem ako hodinová ručička. 

 
U: Dnes si povieme niečo o poruchách trávenia – o zápche. 

Ž: Myslíte tú dopravnú zápchu? 
 

U: Čo je to redakčná rada? 
Ž: Máme na starosti časopis, rozprávame sa, čo tam dáme, stretávame 

sa. My nemáme šéfa, my máme JU – šéfku! 
obrázky – Majka Hertlová a Monika Husáková 
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MARTIN  ĎURIŠ  
Volám sa 
Martin 
Michal 
Ďuriš. 
Mám 17 
rokov. 
Končím 
základnú 
školu. Moji spolužiaci sú Lilka, Dominik, Vava,  

MIŠKO  KLOTTON  
Michal Klotton má dvadsať rokov a chodí do posledného 
ročníka Praktickej školy. Má rád kolektív a s obľubou 
pozoruje, čo sa okolo neho deje. Pred nástupom do tejto školy 
navštevoval Špeciálnu základnú školu na Žehrianskej ulici. 
Najviac sa mu páčia veľké autobusy, ktoré tak vrčia a pomestí 
sa do nich množstvo cestujúcich. Obzrie sa však aj za každým autom a keď rachotí 
motorka, tak vtedy by na ňu najradšej nasadol a odfrčal s vetrom opreteky.  

Tento školský rok je veľmi zvláštny. Máme tu pandémiu, akú ani naši rodičia a ani 
pani učiteľky nezažili. Deti museli zostať doma a s rodičmi vytvorili jednu bublinu 

a chránili sa pred tým záhadným vírusom. Teraz, keď 
sa opätovne otvorili školské brány, tak to začína byť 
zaujímavejšie. Pani učiteľka púšťa Michalovi a jeho 
spolužiakom v triede rozprávky a rozličné pesničky. 
Najzábavnejšie je však, keď si pani učiteľka dá na 
ruku maňušku a začne deťom rozprávať rozprávky 
a spievať pesničky. Počas prestávok sa Michal rád 
prechádza po dlhých chodbách a počúva džavot 
svojich spolužiakov, ku ktorému sa niekedy rád pridá 
a výska od radosti. Škola vtedy žije svoj život a ten je 
neopakovateľný.                                       Ernest Klotton 
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DENNISKO  DOBROVODSKÝ 
Počas dištančného vzdelávania sme sa  s Denniskom doma 
hrali so skladačkami. Po hraní spolu upratujeme. O 
upratovaní poznáme pesničku od Mira Jaroša. Čítame 
knižky o zvieratkách, pomenovávame ich. Znázorňujeme 
činnosti - ako vybuchne sopka, ako plávajú ryby, ako letia 
vtáky, ako žehlíme, ako fúka vietor, ako prší, sneží, ide 
auto. Počúvame hudbu - pritom tancujeme a tlieskame. 

Pozeráme rodinné videá a fotky. Vonku polievame, kosíme, ovoniavame kvetinky. 
Dennisko tento rok končí v praktickej škole, bude pokračovať v PVS - ke. Ďakuje 
všetkým učiteľom, ktorí sa mu v škole venovali. Bude na nich aj na svojich 
spolužiakov s láskou spomínať.                                              Dennisko a mama Vierka. 
 
SOFIA  HORNIAKOVÁ 
Som tretiačka v PŠ. Prišla som zo ZŠ Karpatská. V škole 
sa mi páči. Občas som bola na svoje spolužiačky prísna, 
keď som nemala dobrú náladu. V škole mám rada prácu na 
počítači, hudobnú výchovu, šitie a kreslenie. Rada som 
chodila na Železnú studienku. Nepáčilo sa mi, že tu bol 
koronavírus a musela som sa učiť doma a videli sme sa len cez ZOOM. Chýbali 
mi  kamarátky, kamaráti hudobníci, ktorí nemohli koncertovať. Trošku mi bude 
škola chýbať, ale budem blízko – v Odbornom učilišti.                                                        

FILIP  RAFFAJ - Filipíno, Fifo 
Pochádzam z Banskej Bystrice 
a tu bývam na internáte. Od 
septembra 2018 som chodil do 
Praktickej školy. V 1. ročníku som bol žiakom v triede 
pani učiteľky Alicky, v 2. a 3. je mojou triednou pani 
učiteľka Rasťa. Moja triedna Rasťa najčastejšie hľadá 
kľúče, okuliare a mobil. Zvyčajne presne viem, kde čo 
položila, a tak som sa stal jej pomocníkom. Ráno vždy 
skontrolujem, či dobre zaparkovala. Pre istotu. Pomáham 

tiež mojim spolužiakom pri príprave pomôcok, desiatej, s presunom. Sú to moji 
kamoši: Andy, Nico a Erik. Rád hrám divadlo, upratujem, pripravujem jedlo, 



v kuchynke som ako doma, tvorím, starám sa o kvety. Rád sa pekne obliekam. 
Mojim najobľúbenejším kúskom je košeľa a motýlik. Všímam si aj ako sa 
obliekajú učiteľky, vždy ich pochválim alebo upozorním, ak to chce zmenu. 
Sledujem šport, počúvam hudbu, tancujem. Páčia sa mi tanečné videá, kde tancujú 
chlapci s dievčatami. Do tejto školy som chodil rád a veľa som sa tu naučil.  
Ďakujem za to mojim učiteľkám Alicke, Olinke, Zdenke, Zuzke, Ivetke, Rasti 
a spolužiakom. Teraz sa už veľmi teším do učilišťa. ☺    + obrázok          
 

MARTIN  HLUCHÝ  
a  svet  rockovej  hudby 
Do tejto školy som začal chodiť, keď som mal 11 rokov, do 
4. triedy. Moja triedna  učiteľka bola Gabika. Učila ma štyri 
roky. V škole som sa naučil čítať, počítať a iné užitočné 
veci. V triede mám dobrých kamarátov, rád im pomáham a zabávam sa s nimi. 
Môj najlepší spolužiak je Andrej. Teraz je v praktickej škole. A aj ja budem na 
budúci rok v praktickej škole. Zapájal som sa do dramatického krúžku. S Olinkou 
sme nacvičovali divadlá. Pri nácviku bola zábava. Najviac sa mi páčila divadelná 
hra Soľ nad zlato. Hral som kuchára. Som v redakčnej rade a spolupracujem pri 
tvorbe školského časopisu Lastovička. A budem redaktorom aj v PŠ.  Najradšej 
mám hudobnú výchovu. Počúvali sme mojich obľúbených bubeníkov. 
Od malička bubnujem. Chodím aj do ZUŠ na bicie. Mal som 
koncert pre celú školu. Hral som moju obľúbenú pesničku od 
GLADIÁTORA „Život pred sebou“.  Účinkoval som na oslavách 
50. výročia našej školy. Bubnovanie ma nabíja energiou. Mojím snom je byť 
súčasťou kapely CITRÓN ako bubeník. Kapela vznikla  v roku 1976 a vydala 
16 úspešných albumov. Radim Pařízek bol textár a skladateľ, líder kapely. 
Výborne hral rytmy, prechody, mal rýchle ruky aj nohy. Bol to dobrý rockový 
bubeník a "kráľ bubnov". Bohužiaľ 2. 3. 2021 prehral boj o svoj život. Je to 
veľká strata pre všetkých rockových fanúšikov.  

Veľmi pekne ďakujem všetkým učiteľkám, 
učiteľom, asistentkám, že ma podporili a sprevádzali. 
Veľa ma naučili. Zvlášť chcem poďakovať mojej 
bývalej triednej učiteľke Gabike, učiteľkám Zdenke, 
Milke, Táničke, Zuzke, Olinke a pani učiteľke Aďke.                                                            
Zo srdca jedno veľké  ĎAKUJEM ! 
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PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÁÁ    TTAAJJNNIIČČKKAA    AA    PPOOMMOOCCNNÍÍČČEEKK    OODD    AALLIICCKKYY::    
utvor zdrobneniny od slov - 1. hodiny, 2. dom, 3. izba, 4. mrak, 
5. nos, 6. med, 7. strom, 8. mucha, 9. žaba, 10. zvon, 11. krém 
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              M O J E    L E T N É    P L Á N Y 
  
Veľmi sa teším  na leto. Užijeme si teplé dni,  
prechádzky, stretávanie s kamoškou a hlavne, že sa 
budeme kúpať. Toto leto sa chystáme navštíviť aj moju 
tetu Dianu s deťmi, ktorá býva v Kráľovej pri Senci. 

Veľmi sa mi tam páči. Teta má dogu Hietu, s ktorou sa „vybláznime“. Chcem ísť aj 
na Senecké jazerá a dobre sa vykúpať. Len dúfam, že počasie bude priať  a leto si 
naozaj užijeme.  Melanka Figurová 2. roč. PŠ                   obrázok - Valerij Bondarenko       
 
V lete by som chcela ísť na hudobný  festival  
ŽÁKOVIC OPEN a asi tam budem dlho. Mám rada 
koncerty. S mamou pôjdeme autom do Chorvátska. 
Už som tam bola, plávala som vo vlnách, ochutnávala 
som figy. Veľmi sa tam teším.  
 Sofinka Horniaková 3. roč. PŠ + obrázok 
 

Na leto som si naplánovala tri tábory. Nejaký čas by 
som chcela byť u tety Majky v Lozorne. Rada by som 
navštívila aj rodinu v Kaplnej. S rodičmi pochodíme po 
Slovensku ako v programe na RTVS. Neviem sa dočkať! 
Dorotka Vlčková 2. roč. PŠ     obrázok - Marianka Bírová 
 

 
V lete pôjdeme s rodičmi na dovolenku do Grécka. Budeme 
cestovať lietadlom. Už som tam bola trikrát a vždy sa tam teším. 
Rada by som išla aj do táborov ak budú: Jazdenie na koni a na 
tábor OZ Čmelík. Chcela by som navštíviť aj Aponiho palác. Tam 
sa mi páčilo.                           Kristínka Krajčová 1.roč. PŠ + obrázok 
................................................................................................................... 
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Dominik Túček a Marianka Bírová.  Za spoluprácu ďakujeme všetkým prispievateľom. Toto 
číslo bolo vydané v júni 2021 za sponzorskej pomoci FIRMY ORMAN, Fondu detí, n.f. 
a finančnej pomoci učiteľov a rodičov. Ďakujeme!  Nájdete nás na www.dubravska.sk.  




