
 

 

           
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O FLORBALE 

Noví žiaci 

 

NAŠI  ÚSPEŠNÍ  
ŽIACI 

LASTOVICKA c. 2LASTOVICKA c. 2



               Ahojte, kAmošky A kAmoši!  

Skončili sa 2-mesačné letné prázdniny. Niektorí z vás ste boli 
stanovať, niektorí trávili leto na záhrade, u babičky, na 
kúpalisku alebo pri mori, na hrade, išli na huby alebo do lesa. 
Asi tak, ako napísal Jarko Mikláš: 

„V lete sa rád chodím kúpať. Na kúpalisku 
sa dobre  zabávame. Rád chodím do tábora. Cez 

prázdniny som  chodieval aj na hory, aj sme sa 
opaľovali. Chodievali sme  na výlety  aj na prechádzky. Pozerali sme, ako 
zapadá slnko. Pozorovali sme jelene. Rád zbieram slivky a rád športujem.“   
Niektorí žiaci opustili brány základnej školy 
a sú už v praktickej škole. Tak ako redaktor 
Martin Hluchý:                                                                                                   
„Milí kamoši! Pozdravujem vás z druhej 
budovy, keďže už chodím do praktickej 

školy. Želám vám do 
nového školského roka 

veľa úspechov, 
usilovnosti a tvorenia.“ 
Prajeme vám, aby sa vám v škole darilo a aby ste mali pekné 
výsledky, spoznali nových kamarátov a kamarátky a vykročili 
tou správnou nohou alebo kolesami. Poďte si s nami pozrieť a 
prečítať, čo sme pre vás v tomto vydaní Lastovičky pripravili. 

Prajeme vám prijemné čítanie a pozeranie. 
                  Redaktori Andrej, Nico, Dominik, Samko a vaša Lastovička. 

Jesenný strom – Dominik 
Horník 
Šarkan  a Ježko -  Saško 
Dorociak 
Nástenka – pani učiteľky 
Jarka Špinderová  
a Rasťa Brťková 

 
TAJNIČKA A POMOCNÍČEK 
OD ALICKY: 
1. opak slova HLÚPY 
2. kto nie je LENIVÝ je 
3. opak slova TUPÝ 
4. opak slova NÍZKY 
5. LAKOMÝ inak 
6. citrón je SLADKÝ? 
7. keď chceme plakať, sme 
VESELÍ? 
8. opak slova VEĽKÝ 
9. opak slova PEKNÝ 
10. vtip, na ktorom sa smejeme 
je SMUTNÝ? 
11. opak slova ĎALEKO 
12. opak slova SVETLÝ 
GALÉRIA SLNEČNÍC 

Slnečnice – Lucas Kršák, Soňa 
Kralovičová, Michal Kurina, 
Egor Yakovlev, básničku 
vymysleli žiaci 2. A PŠ a pani 
učiteľka Rasťa 
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          NNAAŠŠII    ÚÚSSPPEEŠŠNNÍÍ    ŽŽIIAACCII  

Žiak praktickej školy Andrej Szabo 
namaľoval obrázok s pani učiteľkou 
Táničkou Turčekovou pod názvom 

„Zdravie nad zlato“ na súťaž 
Celoslovenský 21. výtvarný salón 

znevýhodnených detí 2021.  V kategórii 
starších žiakov získal krásne 3. miesto. 

Tento 
obrázok bol 
aj na titulnej 

strane 
Lastovičky 

číslo 3 
v minulom školskom roku. 

Pani učiteľka Tánička 
namaľovala s Linduškou 

Valjentovou žiačkou C-variantu, 
obrázok „Moji kamaráti“ do súťaže, 
ktorú vyhlásilo Centrum voľného času 

Klokan. 
Linduška 

získala 
krásne 

1. miesto. 

GGRRAATTUULLUUJJEEMMEE!! 
                   

JESENNÁ TAJNIČKA 
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        HURÁ!!  LETNÉ  PRÁZDNINY!! 

Vonku bolo krásne, hrialo slnko. Tak sme sa rozhodli, že 
budeme chodiť týždeň na  kúpalisko. Bola tam veľká 
zábava. Skákali sme do vody, oblievali sme sa, plávali,  
slnko na nás hrialo, opaľovali sme sa. Potom sme išli na 
druhý výlet do hôr, do  tábora. Išli sme na večernú 

prechádzku v horách, bolo tam ticho a kľud. Po týždni sme sa vrátili domov 
a zvolali sme: „Toto bolo to najlepšie leto!“                Zlatko Strašifták 7. roč. 
 ....................MIŠKOV SPLAV.............. 

Je sobota ráno a my sa chystáme čochvíľa 
vyraziť na splav, ktorý si Miško vybral 
ako jeden z narodeninových darčekov. 
Najprv ideme vyzdvihnúť nášho kamoša 
Adama, následne si požičiavame loď od 
známych. Od nich sa vydávame ku 
dedovi, kapitánovi našej posádky, dorobiť úpravu na sedenie a strechu. Asi o dve 
hodiny neskôr sa už vydávame k rieke Morave, kde sa naloďujeme a vyrážame 
na našu výpravu. Elektromotor nás poháňa vpred (takže nemusíme pádlovať) 
a my si naplno užívame krásu okolitej prírody. Dedo, veľký muzikant, vyhráva 
na gitare rôzne veselé pesničky, ktoré si užíva najmä Miško, ktorý sedí v strede 
lode na mäkučkom sedadle, odkiaľ má dobrý výhľad. Asi v polovici cesty sa 
zastavujeme na veľkej kamenistej pláži, aby sme sa posilnili. Hneď to tu začína 
rozvoniavať, chalani sa kúpu a plávajú. Potom sa najeme a pokračujeme 
v plavbe. Asi o pol až trištvrte hodiny kotvíme na konečnej zastávke. Je tesne 
pred západom slnka. Splavili sme 15 km. Tam po nás príde ujo Milan a my sa 
tešíme z krásneho dňa.                                Miško Kurina 9. roč. a brat  Tomáško 

Zmrzlina – Miško Kurina, nanuk – Sonička 
Kralovičová, koníky - Ľubko Blaho 
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                                SVET  HUDBY 
Hudba, ktorú počúvam 
Moja hudba, ktorú počúvam, je krásna, mám dobrý 
hudobný vkus. Počúvam rockovú skupinu Tublatanka a Kabát. Okrem 
toho mám rada hudobné legendy ako František Krištof Veselý, Darina 
Laščiaková, Michal Dočolomanský. Obľúbená kapela je aj IMT Smile, 
Desmod a speváci Karol Duchoň, Karel Gott. Pri počúvaní rada spievam. 
To je môj relax, keď mám zlú náladu.             
Dorotka Vlčková 3. roč. PŠ 

SVET ROCKOVEJ HUDBY  

Skupina Desmod 

Vznikla v roku 1996, za ten čas 
odohrala už veľa koncertov a vydala 10 
úspešných albumov. Názov Desmod vznikol 
podľa druhu netopiera pochádzajúceho z 
Južnej Ameriky. Hlavný frontman skupiny je spevák KULY Mário Kollár. 
Po 25-tich rokoch prešla skupina zmenami a okrem speváka Kulyho 
zostal v skupine len bubeník Jano Škorec. Pribudli 3 gitaristi a jeden 
klavirista. Ja som hral ich skladby aj na školských akciách napríklad 
skladbu Čierna ovca. Desmod nahral aj pesničku k filmu Gump. 

Bol som na ich koncerte 25.6.2021 v Stupave. Koncert bol úžasný a bol 
to prvý koncert skupiny v novom zložení, spolu sme sa aj odfotili. 

Pripravujú aj nový album, na ktorý sa veľmi 
teším. Odídenci z pôvodnej prvej zostavy 
teraz hrajú v zoskupení Desmod a Robo 
Šimko. Skupina Desmod sa mi páči už dlho 
a som jej verným fanúšikom odmalička.   
Martin Hluchý 1. roč. PŠ + obrázok 

Cez prázdniny sme boli v Turčianskych Tepliciach. 
Keď som bol v kúpeľoch, tak sme sa boli skoro každý 
deň kúpať. Bola to zábava, plávali sme a šantili vo 
vode. Po kúpeľoch som bol v tábore a skoro každý deň 
sme chodili po horách. Oblievali sme sa, behali, šantili 
sme, až  kým sme nešli spať. V sobotu a nedeľu  sme 

mali výlety do dediny a obchodov. Tešili sme sa, že stále svietilo slnko. S mojou 
milovanou mamou sme sa boli kúpať a išli sme na tobogany. S mojou sestrou sme 
sa boli  opaľovať. Keď sme prišli domov, tak sme sa hrali so psom mojej sestry. 
Volá sa Lusa. Chodili sme s ňou na prechádzky. Večer sme polievali kvety 
a trhali zrelé rajčiny.                                                                Karol Lukáč 7. roč. 

................................................................. 
Cez letné prázdniny sme s maminkou 
a babkou navštívili Galériu Danubiana. 
V Pezinku sme si urobili prechádzku 

v zámockom parku a dali koláčik. Pekný 
čas sme strávili s tatinom, veľa sme jedli, 
chodili na prechádzky a vozili sme sa 
v aute. Páčilo sa nám v centre mesta, 
počúvali sme rôzne zvuky – električku, 
fontánu, vodné kamene v parku. Chodili 
sme aj na prespávačku  do Dúbravky 

k Julke a Marekovi. Povzbudzovali 
sme bratranca Olivera na tréningu – 
hrá tenis. Sebastián bol aj na krásnej 
chalupe vo Valčianskej doline. „Cesta 
bola dlhá, ale zvládol som ju, lebo 
som sa tešil!“  
Sebi a Alex Kaščákovci 3. roč. 
Dúha – Karolínka Chmelová a Jarko 
Tymoshenko,  Nástenka - kolektív  8. A 
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Na prázdniny som sa tešila, ale mne bolo veľmi 
dobre aj v škole. Moje prázdniny sa začínali už 
koncom školského roka. Šli sme s maminkou 
a s mojím dedkom do Chorvátska do Podgory. 
Bolo nám super! Stále vo vode od rána do večera. 
Boli sme aj na loďke a videli sme veľa všelijakých 
rýb. Boli úžasné. Ďalej som bola v botanickej 
záhrade. Úžasné! Veľa, veľa kvetín, okrasných 
stromov, dokonca som videla aj banány 
v skleníku. Bolo ich tam dosť. Bol tam aj malý 
rybník, kde plávali rybky. Super! Dokonca aj 
hojdačky, len ja som sa trochu bála. S maminkou 
som bola aj na Zlatých pieskoch. So starými rodičmi som bola ako vždy na dedine 
pri zvieratkách. Síce nebolo pekné počasie, ale užili sme si to. Zvieratká nás 
čakali, založili sme si oheň a spomínali. Babka Maja nezabudla ani na to, že sa 
blíži škola, tak som trochu čítala a písala. Nevadí, idem do školy a veľmi sa teším 
na všetkých mojich kamarátov – na Jurka, Dominika, Matúša...    
                                                           Linduška Valjentová s babičkou + obrázok 
............................................................................................................................... 
Leto sa skončilo a začal sa nový školský rok. Cez leto sme boli na kúpalisku 
a opaľovali sme sa. To bola zábava!  Skákali sme do bazéna, hrali sme futbal. 
Na tábore sme sa učili prírodu chrániť a správne vyhadzovať odpadky. S rodičmi 
sme cez prázdniny  chodili na výlety, na hrad a ešte sme chodili na prechádzky 
do lesa so psom a bolo to úžasné! Radi chodíme  na prechádzky s maminou 
a ocinom  a zabávame sa.  Rada sa chodím opaľovať a plávať na kúpalisko. 
Slnko nám pekne svietilo, keď sme išli na hory a pritom sme sa dobre zabávali, 
rozprávali sme sa ako máme chrániť prírodu. Leto nám 

skončilo a ja som sa tešila  
do školy.  

Monika Husáková 
a Martinko Krššák 7. A 

Mačička- Valerij 
Bondarenko 

Lienka – Anetka Švrčková 
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                    ŽIVOT  V  PRAKTICKEJ  ŠKOLE 
učíme sa, spoznávame, pomáhame, varíme, oslavujeme, 
laminujeme, vyrábame, pestujeme, tvoríme, upratujeme...  

 

 
 

 
 
 
 
 

STRETNUTIE  S  PETROM  KÁČEROM  
  
Petra Káčera sme stretli na hrádzi pri Dunaji, keď 
sme venčili nášho psa Lilly. 
Viete, kto je Peter Káčer? Je to hendikepovaný 
športovec, ktorý bicykluje každý rok po celom 
Slovensku, aby pomohol postihnutým deťom 
a rodinám. Hoci sám má DMO a ťažko sa 
pohybuje, snaží sa pomôcť druhým. Je správca 
nadácie TA 3, ktorá pomáha organizovať akciu 
„Káčer na bicykli“, ktorá prebieha 8 rokov. 
Veľmi si vážim, že to robí pre tieto deti. Ja som ho 

stretol, zoznámili sme sa, prehodili pár slov a dostal som od neho magnetku. Bol 
by som rád, keby mohol prísť do našej školy a stretnúť sa s našimi deťmi, niečo 
by nám porozprával, prípadne ak by pre našu školu bicykloval. Je to veľký vzor 
pre nás všetkých, pretože sám sa nevzdáva a pomáha ďalším ľuďom.  
Ďakujeme, Peťo!                            Martin Hluchý 1. roč. PŠ 
 
FLORBAL NA ELEKTRICKÝCH VOZÍKOCH 
 
Náš tím sa volá Blue Butterflies – Modré motýle. Po roku 
sme boli opäť na zápase Powerchair hockey ligy v Prahe 
v športovej hale. Hrali sme proti Kavalierom, Jaguárom 
a proti tímu Indians Plzeň. Skončili sme na 4. mieste. 
Zlepšujeme sa! Náš tatino tento rok robil dve skúšky na 
rozhodcu a pískal tento zápas. Je jediný rozhodca na 
Slovensku v pískaní florbalu na elektrických vozíkoch. Má 

medzinárodný 
certifikát. Jeho 
prezývka je Peco. Je už dlho rozhodcom. 
Som na ocina pyšný, ako to dáva. Ide mu 
to super a pasuje mu to. Dostal aj diplom. 
Ja sa už dlhšie venujem florbalu. Baví ma 
to. Nie je to ľahké sa to naučiť. Máme 
špeciálne vozíky a sú drahé. Dres nášho 
tímu je oranžovo -biely. 
    
Nicolas Pecár 3. roč. PŠ 
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              U: Dohodli sme sa, že za okraj už nepíšeme. 
Ž: Ale pani učiteľka, ja rád chodím za hranice      ! 

 
U: Och, vyliala som trochu kávy na zem! 

Ž: Vyliali ste kávu??? Čo vám nechutila     ??? 
 

U: Je pondelok a my tu máme stále označený piatok?! 
Ž: Asi sme zamrzli v čase! Len aby sme sa neocitli v tej časovej 

slučke, keď  sa nám bude opakovať dookola piatok      ! 
 

Ž: V škole sa tešíme na desiatu. V škole si musíme šetriť 
sušienky      . 

 
Ž: On je besnivý     . 

 
U: Ktorú pieseň si zaspievame? 

Ž: Tú najkrajšiu     !! 
 

U: Kam nám letí motýlik? 
Ž: Vieš kam nám letí motýlik? Do Púchova     ! 

 
U: Prečo nemá smajlík nos? 
Ž: Aby nedostal nádchu      ! 
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Ahojte, kamaráti! Volám sa Karinka 
Bartošová a som žiačka 1.B Praktickej 
školy. Prišla som k vám zo ŠZŠ na Svrčej 
ulici. Bývam v Bratislave – Ružinove. 
Mám mladšiu sestričku Timeu. Rada sa 
smejem a rozprávam so spolužiačkami. 
Voľný čas najradšej trávim pri 
televíznych seriáloch a na prechádzkach 
v parku. Moje obľúbené jedlo sú špagety, 
pri varení mame „kibicujem“. Rada si 

vypočujem pesničky od Kristíny. Poznáte ma podľa bielej paličky, ktorá 
ma sprevádza do školy. 

Volám sa 
Martinko 

Belko. Mám 
8 rokov. 
Som žiak 1. 

ročníka. 
Bývam 

v Stupave so svojimi rodičmi a starším 
bratom Miškom a staršou sestrou Ninkou. Doteraz som chodil do škôlky 
na Mokrohájskej. Som veľmi zvedavý a rád sa hrám. Aj keď nerozprávam, 
všetkému rozumiem a k vyjadreniu mi pomáha okrem rúk aj iPad. V škole 

sa mi veľmi páči, chlapci v triede sú veľmi milí. 
Pani učiteľky a asistentka sú tiež perfektné. 
Som rád, že som medzi vami. + obrázok 

Volám sa Peter Blažej Lazor. Mám 13 rokov. 
Mám brata Vilka. Mám záľubu v minciach. 
Došiel som zo školy na Karpatskej ulici. Rád 
trávim čas na chalupe v Topoľčiankach so 
svojou rodinou. V tejto škole sa mi páči. Som 
šiestak. Mám kamoša Olivera. Mám rád 
Vlastivedu a Matematiku. 

V piatok, 1. 10. sme v našej škole oslávili Svetový 
deň úsmevu. Všetci žiaci základnej a praktickej 

školy v budove G sa stretli s úsmevom na perách a s dobrou 
náladou. Celým naším veselým dňom nás 
sprevádzal „SMAJLÍK“. 
Viete o tom, že „SMAJLÍK“ je symbol 
šťastia a dobrej vôle? 

Svetový deň úsmevu oslavujeme od roku 
1999. Tento deň je určený na dobré skutky, 
dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, 
ktorý robí naše dni krajšími. 
Prečo by sme sa teda  mali usmievať?  
       Úsmev nič nestojí. 
       Úsmev je najlepším liekom. 
       Úsmev uvoľňuje situáciu a napätie.  
       Úsmev prináša úľavu a radosť. 
       Úsmev obmäkčuje. 
       Úsmev svedčí každému. 
       Úsmev má pozitívny vplyv na naše zdravie a naše okolie. 
       Úsmev pomáha nadväzovať nové priateľstvá a kontakty. 

Tak čo, kamaráti, ako často sa smejete vy?       Čo dodať 
na záver? KEĎ ZBADÁŠ PRIATEĽA BEZ ÚSMEVU, 
DARUJ MU TEN SVOJ. PREČO? PRETOŽE 
ÚSMEV JE NAJKRAJŠOU OZDOBOU ĽUDSKEJ 
TVÁRE, NESTOJÍ NIČ A SVEDČÍ PREDSA 
KAŽDÉMU.        Majte šťastný a úsmevný deň      !!! 
ÚSMEVNÝ  KVÍZ: 

1. Vieš kto vymyslel „SMAJLÍKA“? 
2. Prečo je „SMAJLÍK“ žltý? 
3. Kde môžeme nájsť obrázok „SMAJLÍKA“ ?  
4. Vieš nakresliť „SMAJLÍKA“ ? 
Usmievavú akciu pripravili pani učiteľky Rasťa Brťková 
a Jarka Špinderová + text.  
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MOJE BABIČKY A DEDKO JOZEF  
Moja babička Vierka býva v Lysej pod Makytou. Moja druhá babička 
Božka býva v obci Dešná, je pri lese. Majú aj  psa a štyri mačky. A Božka 
má aj sliepky.  
Môj dedko Jozef býva  tiež v obci Dešná. Ja  idem sám autobusom z Lysej 
pod Makytou, tam ma už čaká babka a bratranci. Spolu nám je supeeeer. 
Všetkých veľmi ľúbim, aj oni mňa veľmi ľúbia. Dedko ma naučil zbierať 
hríby. Babičky mi zas pečú super dobré koláče a buchty. Celé prázdniny 
som spolu s nimi. Je mi u nich veľmi dobre. Babička Vierka má krásny 
kroj, veľmi sa mi v ňom páči. Je 
folkloristka. Učila ma spievať. Páči sa 
mi, ako pekne spieva. Rád im 
pomáham, nosím drevo do pivnice. V 
škole na pracovnom vyučovaní som 
urobil vlak, ktorým sme cestovali do 
Púchova za mojimi starými rodičmi 
s mojou mamičkou. Veľmi ich pekne 
pozdravujem cez túto Lastovičku 
a prikladám moju fotografiu s vláčikom.         Dominik Túček 8. roč.  

Moja babka si farbí vlasy, postavu má tak akurát a stará 
sa o prababku. Je dobrá, dá 
sa s ňou porozprávať, čo nás 
práve napadne. Spolu 
varíme a pozeráme turecký 
seriál. Večer si rada číta. 
Niekedy, keď už nevládze, 
tak jej rada pomáham.                                                          
Melanka Figurová 3. roč. PŠ 
Pani jeseň usmiata- Kristián 

Králik a Martin Hluchý, 
 Pani jeseň smutná – 

Monika Husáková, 
Pani jeseň na dverách – 

asistentka Beatka Herová 
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práve napadne. Spolu 
varíme a pozeráme turecký 
seriál. Večer si rada číta. 
Niekedy, keď už nevládze, 
tak jej rada pomáham.                                                          
Melanka Figurová 3. roč. PŠ 
Pani jeseň usmiata- Kristián 

Králik a Martin Hluchý, 
 Pani jeseň smutná – 

Monika Husáková, 
Pani jeseň na dverách – 

asistentka Beatka Herová 

Moja babka sa volá Olinka. Býva v Rači. Skoro som 
ju prerástla, je štíhla, má kučeravé hnedé vlasy. 
Veľa rozpráva, lebo je už sama a často ju chodíme 
navštevovať. Rada sa s ňou hrám spoločenské hry, 
hlavne Človeče nehnevaj sa! Stále sa 
vyhadzujeme.              Kristínka Krajčová 2. roč. PŠ 
Kompóty s ovocím- žiaci C-variantu 

 
Moja starká je už v nebíčku. Bola už stará. 
Bývala v Kráľovej pri Senci. Často sa usmievala, 
hrali sme sa a niekedy pozerali spolu telku.                                           
Svetlanka Heribanová 2. roč. PŠ  
Jesenné tašky – Jadranka Strašiftáková 
 
Moja starká sa volá Nadežda 

a býva v Banskej Bystrici. Je vdova. Rada ju 
navštevujem a spolu venčíme psa Kika a rozprávame 
sa. Výborne pečie a najviac mi chutí jej jablkový koláč.      
Karinka Bartošová 1. roč. PŠ, Hruška – Viktória Mũller  

 
Moji starí rodičia bývajú v Bratislave a volajú sa Eva 
a Jozef. Majú doma andulky. Babka výborne varí,  
hlavne zeleninovú polievku a kuracie mäso. Často ich 
navštevujeme a spolu pozeráme telku, programy 
o zvieratkách, varíme a rozprávame sa. Mám ich rada.                                                             
Lucia Hederová 1. roč. PŠ, Hruška – Samko Liška 

 
Môj dedko zomrel, dostal srdcový infarkt.  Bol vyšší 
od babky a volal sa František. Dobre vychoval 
môjho tatuša. Mal štíhlu postavu. Keď nefungovali 
semafory, tak riadil dopravu. 
Mal málo vlasov, bol 
jedinečný a láskavý k babke.                                
Dorka Vlčková 3. roč. PŠ 
Dedko – Karol Lukáč,  
Ovocie – Anetka Švrčková 
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Ahojte, kamaráti! Volám sa Karinka 
Bartošová a som žiačka 1.B Praktickej 
školy. Prišla som k vám zo ŠZŠ na Svrčej 
ulici. Bývam v Bratislave – Ružinove. 
Mám mladšiu sestričku Timeu. Rada sa 
smejem a rozprávam so spolužiačkami. 
Voľný čas najradšej trávim pri 
televíznych seriáloch a na prechádzkach 
v parku. Moje obľúbené jedlo sú špagety, 
pri varení mame „kibicujem“. Rada si 

vypočujem pesničky od Kristíny. Poznáte ma podľa bielej paličky, ktorá 
ma sprevádza do školy. 

Volám sa 
Martinko 

Belko. Mám 
8 rokov. 
Som žiak 1. 

ročníka. 
Bývam 

v Stupave so svojimi rodičmi a starším 
bratom Miškom a staršou sestrou Ninkou. Doteraz som chodil do škôlky 
na Mokrohájskej. Som veľmi zvedavý a rád sa hrám. Aj keď nerozprávam, 
všetkému rozumiem a k vyjadreniu mi pomáha okrem rúk aj iPad. V škole 

sa mi veľmi páči, chlapci v triede sú veľmi milí. 
Pani učiteľky a asistentka sú tiež perfektné. 
Som rád, že som medzi vami. + obrázok 

Volám sa Peter Blažej Lazor. Mám 13 rokov. 
Mám brata Vilka. Mám záľubu v minciach. 
Došiel som zo školy na Karpatskej ulici. Rád 
trávim čas na chalupe v Topoľčiankach so 
svojou rodinou. V tejto škole sa mi páči. Som 
šiestak. Mám kamoša Olivera. Mám rád 
Vlastivedu a Matematiku. 
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Ja sa volám Karol Lukáč, chodím do siedmej 
triedy k pani učiteľke Kockovej. Narodil som sa na 
Kramároch a teraz bývam  v detskom domove 
Studienka. Ale nebolo to tak vždy. Býval som aj 
v profi rodine, kde som mal  mamu, ktorá sa o 
mňa  starala 8 rokov. Mal som tam aj  psa 
a mačku, tiež sestry a brata. Musel som odtiaľ 
odisť, lebo mama bola chorá. Tak som putoval  do 
Nového Mesta nad Váhom, kde som sa stretol s 
dlhoročnou kamarátkou Kamilou, ktorá bola 
žiačkou tunajšej školy. Vo voľnom čase rád hrávam futbal, basketbal 
a mám rád všetky športy.  

 

Ahojte! Volám sa Nikol Veselská, mám 6 
rokov a som prváčka. Chcete vedieť, aký bol 
môj 1. deň v tejto škole? Moja maminka ma 
zobudila o piatej, lebo ja bývam v Malackách. 
Spolu s bratom Adriánom a maminkou sme 
vyrazili autom do Bratislavy. Moja prvá pani 
učiteľka sa volá Zdenka a moja trieda 1. D. 
Mám 6 spolužiakov. Škola začala oficiálne 
hymnou. Zoznámila som sa s triedou. Prvý 
deň som vôbec neplakala. Všetko som si 
obzerala. Poobede som bola s maminkou na prechádzke v parku. Mám 
rada prechádzky, maminku, ocka, brata Adriána, babku a dedka, moju 
hračku Momo, pesničky a puding. 
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                    ŽIVOT  V  PRAKTICKEJ  ŠKOLE 
učíme sa, spoznávame, pomáhame, varíme, oslavujeme, 
laminujeme, vyrábame, pestujeme, tvoríme, upratujeme...  

 

 
 

 
 
 
 
 

STRETNUTIE  S  PETROM  KÁČEROM  
  
Petra Káčera sme stretli na hrádzi pri Dunaji, keď 
sme venčili nášho psa Lilly. 
Viete, kto je Peter Káčer? Je to hendikepovaný 
športovec, ktorý bicykluje každý rok po celom 
Slovensku, aby pomohol postihnutým deťom 
a rodinám. Hoci sám má DMO a ťažko sa 
pohybuje, snaží sa pomôcť druhým. Je správca 
nadácie TA 3, ktorá pomáha organizovať akciu 
„Káčer na bicykli“, ktorá prebieha 8 rokov. 
Veľmi si vážim, že to robí pre tieto deti. Ja som ho 

stretol, zoznámili sme sa, prehodili pár slov a dostal som od neho magnetku. Bol 
by som rád, keby mohol prísť do našej školy a stretnúť sa s našimi deťmi, niečo 
by nám porozprával, prípadne ak by pre našu školu bicykloval. Je to veľký vzor 
pre nás všetkých, pretože sám sa nevzdáva a pomáha ďalším ľuďom.  
Ďakujeme, Peťo!                            Martin Hluchý 1. roč. PŠ 
 
FLORBAL NA ELEKTRICKÝCH VOZÍKOCH 
 
Náš tím sa volá Blue Butterflies – Modré motýle. Po roku 
sme boli opäť na zápase Powerchair hockey ligy v Prahe 
v športovej hale. Hrali sme proti Kavalierom, Jaguárom 
a proti tímu Indians Plzeň. Skončili sme na 4. mieste. 
Zlepšujeme sa! Náš tatino tento rok robil dve skúšky na 
rozhodcu a pískal tento zápas. Je jediný rozhodca na 
Slovensku v pískaní florbalu na elektrických vozíkoch. Má 

medzinárodný 
certifikát. Jeho 
prezývka je Peco. Je už dlho rozhodcom. 
Som na ocina pyšný, ako to dáva. Ide mu 
to super a pasuje mu to. Dostal aj diplom. 
Ja sa už dlhšie venujem florbalu. Baví ma 
to. Nie je to ľahké sa to naučiť. Máme 
špeciálne vozíky a sú drahé. Dres nášho 
tímu je oranžovo -biely. 
    
Nicolas Pecár 3. roč. PŠ 
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                                SVET  HUDBY 
Hudba, ktorú počúvam 
Moja hudba, ktorú počúvam, je krásna, mám dobrý 
hudobný vkus. Počúvam rockovú skupinu Tublatanka a Kabát. Okrem 
toho mám rada hudobné legendy ako František Krištof Veselý, Darina 
Laščiaková, Michal Dočolomanský. Obľúbená kapela je aj IMT Smile, 
Desmod a speváci Karol Duchoň, Karel Gott. Pri počúvaní rada spievam. 
To je môj relax, keď mám zlú náladu.             
Dorotka Vlčková 3. roč. PŠ 

SVET ROCKOVEJ HUDBY  

Skupina Desmod 

Vznikla v roku 1996, za ten čas 
odohrala už veľa koncertov a vydala 10 
úspešných albumov. Názov Desmod vznikol 
podľa druhu netopiera pochádzajúceho z 
Južnej Ameriky. Hlavný frontman skupiny je spevák KULY Mário Kollár. 
Po 25-tich rokoch prešla skupina zmenami a okrem speváka Kulyho 
zostal v skupine len bubeník Jano Škorec. Pribudli 3 gitaristi a jeden 
klavirista. Ja som hral ich skladby aj na školských akciách napríklad 
skladbu Čierna ovca. Desmod nahral aj pesničku k filmu Gump. 

Bol som na ich koncerte 25.6.2021 v Stupave. Koncert bol úžasný a bol 
to prvý koncert skupiny v novom zložení, spolu sme sa aj odfotili. 

Pripravujú aj nový album, na ktorý sa veľmi 
teším. Odídenci z pôvodnej prvej zostavy 
teraz hrajú v zoskupení Desmod a Robo 
Šimko. Skupina Desmod sa mi páči už dlho 
a som jej verným fanúšikom odmalička.   
Martin Hluchý 1. roč. PŠ + obrázok 
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        HURÁ!!  LETNÉ  PRÁZDNINY!! 

Vonku bolo krásne, hrialo slnko. Tak sme sa rozhodli, že 
budeme chodiť týždeň na  kúpalisko. Bola tam veľká 
zábava. Skákali sme do vody, oblievali sme sa, plávali,  
slnko na nás hrialo, opaľovali sme sa. Potom sme išli na 
druhý výlet do hôr, do  tábora. Išli sme na večernú 

prechádzku v horách, bolo tam ticho a kľud. Po týždni sme sa vrátili domov 
a zvolali sme: „Toto bolo to najlepšie leto!“                Zlatko Strašifták 7. roč. 
 ....................MIŠKOV SPLAV.............. 

Je sobota ráno a my sa chystáme čochvíľa 
vyraziť na splav, ktorý si Miško vybral 
ako jeden z narodeninových darčekov. 
Najprv ideme vyzdvihnúť nášho kamoša 
Adama, následne si požičiavame loď od 
známych. Od nich sa vydávame ku 
dedovi, kapitánovi našej posádky, dorobiť úpravu na sedenie a strechu. Asi o dve 
hodiny neskôr sa už vydávame k rieke Morave, kde sa naloďujeme a vyrážame 
na našu výpravu. Elektromotor nás poháňa vpred (takže nemusíme pádlovať) 
a my si naplno užívame krásu okolitej prírody. Dedo, veľký muzikant, vyhráva 
na gitare rôzne veselé pesničky, ktoré si užíva najmä Miško, ktorý sedí v strede 
lode na mäkučkom sedadle, odkiaľ má dobrý výhľad. Asi v polovici cesty sa 
zastavujeme na veľkej kamenistej pláži, aby sme sa posilnili. Hneď to tu začína 
rozvoniavať, chalani sa kúpu a plávajú. Potom sa najeme a pokračujeme 
v plavbe. Asi o pol až trištvrte hodiny kotvíme na konečnej zastávke. Je tesne 
pred západom slnka. Splavili sme 15 km. Tam po nás príde ujo Milan a my sa 
tešíme z krásneho dňa.                                Miško Kurina 9. roč. a brat  Tomáško 

Zmrzlina – Miško Kurina, nanuk – Sonička 
Kralovičová, koníky - Ľubko Blaho 
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JJEESSEENNNNÁÁ  RROOZZPPRRÁÁVVKKAA  OO  SSLLUUŠŠNNOOSSTTII 

Slová: ďakujem, prosím, prepáč, dobrý deň, starenka, 
Peťko, autobus, pes, palica 

VÝLET V PEZINKU 
ol posledný deň leta. Vonku svietilo slnko. Peťko sa vybral  autobusom 
do mesta Pezinok. Keď došiel do mesta, išiel na zmrzlinu. Ako sa 
obzeral, uvidel starenku, ktorá mala paličku a malého psíka. Spýtal sa 

jej: „Dobrý deň prajem. Môžem vás  pozvať na zmrzlinu?“ Starenka odpovedala: 
„Veľmi rada si dám s tebou zmrzlinu, už dávno ma nikto takto pekne nepozval.“  
Spolu si kúpili kivi zmrzlinu. Starenka sa poďakovala Peťkovi. Peťko sa ešte spýtal 
starenky: „Prosím vás, koľko je hodín?“ Starenka odpovedala: „Jasné, že ti 
poviem, je 17 hodín.“ „Ďakujem veľmi pekne,“ povedal Peťko. Peťko už o takejto 
hodine musel byť doma, lebo by sa začali rodičia o neho báť. Peťko sa so 
starenkou pomaly rozlúčil. „Prepáčte,  ale ja už musím ísť, rodičia sa o mňa budú 
báť.“ Starenka prikyvovala hlavou: „Len choď, len choď, veď aj ja by som sa 
o teba bála.“  Peťko nastúpil na autobus a z okna kýval starenke. Keď sa vrátil 
domov, vyrozprával celý príbeh, ako mu bolo v meste Pezinku.   
Jadranka Strašiftáková a Martinko Krššák 7.A , jesenný list – Peťko Bolgáč 

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

...vyľakala.“ Peťko sa 
usmial a pomohol aj 
s Dunčom. Starenka si 
ho dala do lona 
a autobus sa pohol. 
Zakývali si a deň 
bol krajší 
o úsmevy, dobré 
skutky a o dobrú 
náladu, ktorou 
mohli zlepšiť deň 
všetkým naokolo. 
Žiaci 1. A a 2.A PŠ, prepísal Andrej Szabo 
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          NNAAŠŠII    ÚÚSSPPEEŠŠNNÍÍ    ŽŽIIAACCII  

Žiak praktickej školy Andrej Szabo 
namaľoval obrázok s pani učiteľkou 
Táničkou Turčekovou pod názvom 

„Zdravie nad zlato“ na súťaž 
Celoslovenský 21. výtvarný salón 

znevýhodnených detí 2021.  V kategórii 
starších žiakov získal krásne 3. miesto. 

Tento 
obrázok bol 
aj na titulnej 

strane 
Lastovičky 

číslo 3 
v minulom školskom roku. 

Pani učiteľka Tánička 
namaľovala s Linduškou 

Valjentovou žiačkou C-variantu, 
obrázok „Moji kamaráti“ do súťaže, 
ktorú vyhlásilo Centrum voľného času 

Klokan. 
Linduška 

získala 
krásne 

1. miesto. 

GGRRAATTUULLUUJJEEMMEE!! 
                   

JESENNÁ TAJNIČKA 
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TAJNIČKA A POMOCNÍČEK 
OD ALICKY: 
1. opak slova HLÚPY 
2. kto nie je LENIVÝ je 
3. opak slova TUPÝ 
4. opak slova NÍZKY 
5. LAKOMÝ inak 
6. citrón je SLADKÝ? 
7. keď chceme plakať, sme 
VESELÍ? 
8. opak slova VEĽKÝ 
9. opak slova PEKNÝ 
10. vtip, na ktorom sa smejeme 
je SMUTNÝ? 
11. opak slova ĎALEKO 
12. opak slova SVETLÝ 
GALÉRIA SLNEČNÍC 

Slnečnice – Lucas Kršák, Soňa 
Kralovičová, Michal Kurina, 
Egor Yakovlev, básničku 
vymysleli žiaci 2. A PŠ a pani 
učiteľka Rasťa 
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