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Editorial

Namiesto príhovoru:

Do Nového roku veľa šťastia, 

lebo je krásne, 

veľa zdravia, lebo je vzácne, 

veľa lásky, lebo jej je málo 

a veľa všetkého, čo by za to stálo.

Nech Vás v Novom roku

stretnú na kaţdom kroku

iba príjemné veci,

aké si prajeme všetci.

Nech sa starosť všetka zruší

a nech vládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,

čo tešilo, nech sa zdvojí. 
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Rozhovor
(dnes s pani učiteľkou Vladimírou Gálovou)

Páči sa Vám práca učiteľa?
Áno, páči. Rada rozprávam a to mi vyhovuje.

Prečo ste sa pre ňu rozhodli?
Pracovala som krátky čas ako vychovávateľka.

Potom som začala študovať na vysokej škole a 
stala sa zo mňa pani učiteľka

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste 
boli?
Mám rada zvieratá. Od malička som chcela byť 
krotiteľkou tigrov. Asi by som sa venovala 
výcviku psov – canisterapii.

Koľko ste uţ dali pätiek?
Myslím si, že málo. Radšej hodnotím slovne. 
Ak je to však naozaj nevyhnutné, dám i päťku.

Ako trávite voľný čas? 
Vo voľnom čase rada plávam, hrám volejbal a 
venujem sa svojej rodine.

Máte rada zvieratá?
Milujem zvieratá. Chcem si kúpiť psa, ale 
obávam sa, že na jeho výcvik nebudem mať 
dosť času, preto to stále odkladám

Ďakujeme za rozhovor. 



Oznamy

Sviatky v januári

1. január – Deň vzniku Slovenskej       

republiky

Svetový deň mieru

4. január – Svetový Braillov deň

6. január – Zjavenie Pána

15. – 21. január _ Medzimárodný tlačiarsky 

týždeň

16. január – Svetový deň migrantov a  

utečencov

24. január – Deň komplimentov

25. január – Svetový deň bez interneru

27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí 

holokaustu

Kto má sviatok? 

Meniny v januári oslávia

14.1.2010 – Radovan Kýr

19.1.2010 – Mário Matejkovič

Narodeniny v januári oslávia

3.1.1995 – Matej Kress – 15 rokov

30.1.1995 – Patrik Verner – 15 rokov

Oznamy, aktivity

sviatky, blahoţelania

Blahoželáme 



Aktivity

V I. polroku sme boli veľmi šikovní. Toto je výsledok našich šikovných rúk.

práce s textilom

CD – čka netradične

kahančeky z pohárov

práce s rôznym materiálom



Aktivity

práce s drevom

práce s hlinou

servítková technika servítková technika



Aj naši autisti majú šikovné ruky. Toto sú oni.

Aktivity

Lukáško

Zdenka

Jurko

Simonka



Aktivity

A toto sú ich práce.



Zdraváčik

Pozor na chrípku

1. Umývaj si ruky niekoľko krát za deň mydlom pod tečúcou vodou.

Čistota pol ţivota. 

2. Zdravo sa stravuj. 

Ovocie a zelenina sú tvoji priatelia.

3. Športuj. Pobyt na čerstvom vzduchu je zdravý.

V zdravom tele, zdravý duch.

4. Primerane sa obliekaj.

5. Často vetraj svoju izbičku, aby z nej bacily mohli „uletieť von“.

Pikoška :

Vieš, že prostriedok na umývanie riadu má dezinfekčné účinky? Čo z toho plynie?
Pomôžeš nielen mame a otcovi, ale aj sebe. Ochrániš sa pred chrípkou.

Stranu pripravil Lukáš Pavlík



Glóbus

Antarktída

Antarktída ja krajina večného ľadu a snehu. Človek tam nedokáţe ţiť, lebo tam 

nič nerastie. Ţijú tam iba polárne medvede, tučniaky a tulene. Tým sa tam páči. 

U nás by im bolo veľmi teplo. Veď sa pozrite.

Antarktída

Stranu pripravil Števko Danek
Zdroj : internet



Moţno tento príbeh, ktorý pre Vás napísala Beáta Baláţová,  mnohým otvorí oči.

Uţ nikdy viac ....

Môj príbeh nie je spočiatku veselý. No pre mňa má dobrý koniec.

Mala som 12 rokov, môj brat o pár rokov viac. Naša rodina sa nemala práve 

najlepšie, peňazí sme nemali nazvyš. Pracovala iba mama. Otec si nevedel nájsť 

prácu a mamin plat pre celú rodinu nestačil. Veľakrát sa stalo, ţe sme išli do školy 

bez poriadnej desiaty. Rástli sme a bolo treba nové oblečenie. Musela som sa 

uspokojiť s vecami po bratovi. Aj sviatky boli u nás chudobné. Nedostávali sme 

darčeky ako v iných rodinách. Nedalo sa nič robiť, museli sme sa s tým zmieriť. 

Ale dá sa to?

S bratom nás to veľmi trápilo, chceli sme nejako pomôcť. A tak sa brat 

rozhodol, ţe sa pokúsi nájsť si prácu aj on. Hľadal, skúšal niekoľko dní, ale nič.

No aj na nás sa po čase usmialo maličké šťastie. Jedného dňa otec otvoril 

dvere bytu a s úsmevom nám oznámil, ţe si našiel prácu, no vlastne brigádu. 

Všetci sme sa potešili. 

Prišiel deň mojich narodenín. Vedela som, ţe nemôţem čakať ţiadne veľké 

dary. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som otvorila malý balíček a v ňom.....

Mobil. Tak som sa potešila. Kúpili mi ho všetci traja spoločne. Poskladali sa naň. 

Vtedy som si pomyslela: „ Konečne sa mi nebudú v škole posmievať“. 

Ten mobil mám dodnes, hoci je uţ starý. Ale šetrím si na nový. Pomáha mi aj 

môj brat, ktorému sa podarilo nájsť si brigádu. 

Uţ nikdy by som nechcela, aby sa vrátili tie časy, keď sme nemali peniaze a 

preto viem, ţe práca je pre mňa veľmi, veľmi dôleţitá. 

Naše príspevky

alebo autoriáda
Prinášame Váš tretí príbeh.

Autorka Beáta Baláţová



Naša tvorba 

alebo autoriáda
A tu je ďalší, uţ štvrtý príbeh od Vás.

Moje najmilšie zvieratko.

Keď som mal 11 rokov, veľmi som chcel domáce zvieratko. Najskôr som chcel 

hada, ale babka povedala NIE. Tak som sa rozhodol pre papagája. A tak sme 

sa vybrali spolu do predajne so zvieratami. Mali tam rôzne druhy papagájov. 

Ja som sa rozhodol pre samčeka – korelu. Zaplatili sme a pobrali sa domov. 

Keď sme priniesli papagája domov, bol plachý a spočiatku nevychádzal von z 

klietky. No keď sa u nás udomácnil, boli s ním samé starosti. Vyletel na 

garniţu a nechcel zletieť dolu. Snaţili sme sa ho chytiť holými rukami, potom 

rukavicami aj metlou. No vôbec sa nám to nedarilo. Chytili sme ho, aţ keď sa 

pri tejto naháňačke unavil. No vôbec sa mu to nepáčilo, pretoţe začal strašne 

škriekať. Musel som si zapchať uši, aby som ho nepočul. Je s ním  poriadna 

zábava. Všetko oďobáva, všade poletuje a necháva za sebou trus. Rád sa 

vešia dolu hlavou. Rád sa hrá na skrývačku. Rád vylizuje zvyšky jogurtu z 

kelímka. Keď mu nesiem misku s vodou na kúpanie, začne sa trepotať a voda 

je všade okolo. Aj ja som celý mokrý. Keď sa okúpe príde sa poutierať o mňa. 

Je však prítulný a rád sa mazná. No keď ho to uţ nebaví, ďobe ma do nosa, 

do čela, dokonca raz ma ďobol aj do oka.   

Keď je uţ unavený a chce sa mu spať, začne pískať. Tým mi dáva najavo, aby som 

ho vloţil do klietky a prikryl ju dekou.

Ozaj. A volá sa Dodo.   

Autor Lukáš Pavlík



Hračkáreň

Juro neruj Jura! Juro neruj Jura! Juro neruj Jura!

Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou

Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.

Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorí z nich je 

najbrontosaurovatejší. 

Strč prst skrz krk.

Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila 

preskočila

Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných 

pukancov. 

Ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali. 

Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu?

Rozcvička pre  jazýčky

Stranu pripravila Marika Matejkovičová



Hračkáreň

Biela perina, chladná ako ľad a predsa zohrieva polia, hory, sad. 

Čo je to? 

Dve doštičky na noţičky, dolu brehom letím, 

čoţe je to za vynález, uhádnite deti! 

Čo je to?

Je to chladná voda, tvrdá ako skala, 

zima nám ju na hry, potešenie dala. 

Čo je to?

Tučný pánko v bielom rúchu s gombíkami na koţuchu 

Poznajú ho všade, s metlou stojí v sade. 

Nebýva mu zima, kmotrou je mu Meluzína. 

Čo je to?

Dolu brehom letia ako strela, ale iba vtedy, keď je snehu veľa. 

Čo je to?

Zahádam ti hádanku
V obrázkoch nájdeš odpoveď, len ich musíš správne priradiť.

Snehová p.....

Zdroj : internet Stranu pripravila Monika Vašková



Hračkáreň

Guľovačka je prima. Len snehu je stále málo. 

Tak vezmite pastelky a spríjemnite si dlhé dni.

Stranu pripravil Lukáš PavlíkZdroj : internet



Plesová sezóna je tu. Aj my by sme chceli byť takéto princezné.

In-out 

(módna polícia)

Páčia sa Vám?

Stranu pripravila Marika Matejkovičová



Opýtajte sa ...

Odkáţte ....

Chceme poďakovať za krásny vianočný program pani vychovávateľke 

Ľubke Boórovej a pani učiteľke Lydke Kovaříkovej a ich dievčatám:

Marcelke Ožvaldovej

Miške Hrotákovej

Nikolke Krolíkovej

Betke Vernerovej

Beáte Parčiovej

Adke Pihýkovej

Veronike Pihýkovej

Monike Vaškovej

Táni Mockovej

Marike Matejkovičovej

Program bol na

Prajeme pani učiteľkám, aby mali pri tvorbe programov trpezlivosť 

a dievčatám prajeme, aby boli aj naďalej takéto šikovné.  



Hitparáda

Spoznali by ste speváčku Rihannu? 

Toto sú jej premeny. 



Redakčná rada

Mgr. Gabriela Barszczová

Štefan Danek

Marika Matejkovičová

Lukáš Pavlík

Pavol Špaldoň

Veronika Pihýková

Monika Vašková


