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Vinšujem Vám v tieto slávne sviatky, 

 aby Vám dal Pánboh šťastia, 

hojného Boţského poţehnania: 

na poli úrodu, v dome príplodu, 

na statečku rozmnoţenia, 

na dietečkách potešenia 

a Vám všetkým dobrého zdravia ... 
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Milé deti, 

Na vianočné sviatky odchádzate s ďalším číslom školského 

časopisu, ktorý ste si sami vytvorili. Prajem Vám veľa radosti pri 

jeho čítaní a ku tomu pohodu a pokoj vianočný. 

Do roku 2012 Vám a Vašim rodičom aj súrodencom prajem veľa 

zdravia, aby sme sa v januári stretli usmiati a spokojní.  

 

                                                                   Vaša riaditeľka  

                                                                    Marta Dvoráková                         
 

 

Nech tichá hudba veselosti Vám 

počas celých  

Vianoc znie, 

nech ten rok nastávajúci Vám 

pokoj, lásku  

                                       a šťastie 

prinesie. 

                                                        

                                                               ţiaci  ŠZŠ,   1.M 
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Tajnička č. 5 

 

          
 

remeselník  

          
 

čítame ju 

          
 

domáce zviera 

          
 

juţné ovocie 

          
 

značka auta 

          
 

hádţe sa pri hre 

          
 

voňavé rastliny 

 

Všetci sa tešíme na .................................... . 

 

                                              Vladko Šefčík  ZŠŢSP  4.S, 15 rokov  
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Aký býva december? 

 

December patrí k trom mesiacom skutočnej zimy. Z ročného tepla 

má december sotva 5 %, zato prináša aţ 10 % vlahy. V tomto 

mesiaci aj viac ľudí zomiera. Má 13 daţdivých či sneţných dní, 17 

chladných, z nich 5 s celodenným mrazom, 12 takých, v ktorých 

prší dáţď so snehom. Ak je o Vianociach mierna zima, tak príde 

zima aţ pred jarou a bude o to nepríjemnejšia. Ak je zima tuhá, 

ale oziminy prikryl sneh, moţno očakávať dobrú úrodu.  

 

Vianočné pranostiká 
 
 
30. 11.  Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť 

povodní ani vody. 

4. 12.  Svätá Barbora vetry rozháňa. 

6. 12.  Keď na deň Mikuláša sneţí, bude poţehnaný rok. 

13. 12.  Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace. 

24. 12.  Jasné Vianoce znamenajú mnoho vína a ovoce. 

25. 12. Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda 

koňa oširuje, bude dobrá úroda zemiakov. 

26. 12.  Keď svätý Štefan blato vyfúka, peknú jar nám ponúka   

                                                                                                    
                                                                                             Ţiaci ZŠŢSP  4. S 
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Naša tvorba 
 

 

Chcem byť herečkou 

Od malička som veľmi rada pozerala telenovely. Vţdy som mamke 

hovorila o tom, ako to robia, aby vţdy vyzerali, ţe je to naozaj. 

Veľmi ma to zaujímalo. A zrazu sa stala jedná vec. V škole nám 

pani učiteľka povedala, ţe budeme hrať divadlo. Tak, ako 

naozajstní herci. Hrali sme dookola a vţdy.  Jedného dňa sme mali 

ísť vystupovať do Bratislavy. Všetci sme sa tešili a hovorili si, ţe 

je neuveriteľné byť hercami. A ja som si pomyslela, ţe chcem byť 

herečkou. Veď je to úţasné, byť populárna na celom svete. Po 

vystúpení, ktoré bolo veľmi úspešné, prišiel na pódium jeden pán, 

ktorý bol reţisér a pýtal sa nás, či by sme nechceli hrať ako 

ozajstní herci. Všetci sme nadšene povedali, ţe áno.  

Keď som prišla domov, všetko čo sa udialo,  som povedala mamke.   

Bola z toho veľmi šťastná. Potom mi povedala: „Pamätáš sa, keď si 

bola maličká a pozerala telenovely, vţdy si hovorila, ţe chceš byť 

herečkou. A splnilo sa ti to.“  Odvetila som jej, ţe si to dobre 

pamätám a rozplakala som sa    od šťastia. Vţdy som túţila byť 

herečkou. Je to fantastické!  
 

                                                                                   Janka Bagárová  ZŠŢSP   4.S, 14 rokov    
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Tajnička č. 4 

 

 

      

vodný kvet 

      

maškrta 
 

      

peknota 
 

      

karnevalová ... 

      

polievame 

ňou   

      

dievčenské meno 

      

chlapčenské meno 

      

modré ovocie 

      

dáva mlieko 

      

máme ho v banke 

      

časť vety 

      

geometrický útvar 

      

meno 
 

 

 

 

(pomôcky: konto, Kveta, lekno, kavka, Alena, torta, Pavol) 
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Tajnička č. 3 

 

 

   
            

 

Chlapčenské meno 

 (26.12.) 

 
   

        
   

zviera púšte 

 
 

 
              

  

viazanka 

  
 

 
          

    

zubná ... 

  
           

     

chodia po nej autá 

 

 

 
        

     

dievčenské meno 

 (21.8.) 

 
  

          
   

športový ... 

 

  
        

     

pozeráme cez neho 

 

    
          

  

zviera  

  

  
            

   

naše mesto 

 

   
      

     

nočný vták 

 

    
          

  

veľmoc 

  

   
            

  

spíme na nej 

 
            

     

vyučovací predmet  

  

Hromadu darčekov, čo srdce pohladia, rodinu a priateľov, čo 

nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, 

................................. a ...................................................... Vám ţelajú  
          (tajnička č. 4)                                                             (tajnička č. 3) 

ţiaci  4.S.  
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Strom v jeseni opadol,                 Kde rastú stromy,  

konáre mu klesli nadol.                padá dáţď. 

Listy padli na zem                       Ľudia v duši,    

a strom zaspal zase.                    nosia ten svoj čierny plášť.   

V zime si strom oddýchne            V očiach smútok,  

a na jar zase kvitne.                   na perách ţiaľ.       

V lete na strome kvety kvitnú      Vietor slzu zvial. 

a plody nám svitnú.  

 

 Margarétka Gabčová                                       Anna Mária Ferencová    

ZŠŢNKS   2.K, 11 rokov                                 ZŠŢNKS    2.K, 10 rokov    

                                                   

 

 

Blíţi sa uţ jeseň, listy padajú            Joţko brum – brum ! 

a deti ich stále                                  Na rajnicu trepe, búši! 

viac a viac zbierajú.                           Ľudia moji, ratujte si     

Muzikanti, muzikanti,                         zdravé uši. 

komu hráte?                     

Ej, či vám to dobre ide,  

či to znáte!                  

                     

          Anna Mária Ferencová   ZŠŢNKS    2.K, 10 rokov            
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Dokončený  príbeh 

Peter už celé mesiace túži po novom bicykli. Ten starý nemôže ani vidieť, 

lebo veľmi klepoce a rinčí ako staré železo, keď sa na ňom vezie po ceste. 

Hanbí sa zaň.  

 „Musím mať nový bicykel, tak ako ostatní v škole,“ myslí si. Ako naň však 

našetriť dosť peňazí?  

Potom si Peter urobí prehľad o ponuke bicyklov a ich cenách. Zistí, že aj ten 

najlacnejší je pre dvanásťročného chlapca úplne nedostupný. Treba naň kopu 

peňazí. 

 „Kde ich len vziať?“ trápi sa Peter.  

Jedného dňa pošle otec Petra do železiarstva, aby obstaral nejaké skrutky. Je 

zavčasu ráno a na ceste sa belie takmer nedotknutý sneh.  

Pred obchodom, do ktorého ho otec poslal, uzrie Peter tmavý predmet, ktorý 

vyzerá ako peňaženka. Peter k nemu podíde bližšie.   ... 

 

     Keď Peter prišiel bliţšie uvidel, ţe je to naozaj peňaţenka. 

Zobral ju a pozrel sa do peňaţenky. Uvidel, ţe je v nej dostatok 

peňazí na nový bicykel. Chvíľu rozmýšľal, či si peňaţenku nechá 

alebo ju odnesie na políciu. Ale nakoniec peňaţenku odniesol na 

políciu. Polícia našla majiteľa a vrátila mu ju. Majiteľ sa veľmi 

potešil  a  zato,  ţe  Peter  urobil  dobrú  vec, dostal od majiteľa   

35 € a tak si začali šetriť na nový bicykel. 

                                       

Slávka Brezinová ZŠŢSP   3.S, 12 rokov 
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Tajnička č. 2 

 

1.         

    2.         

    3.             

  4.                 

5.         

    6.             

  7.       

      

1. bez čoho sa nedá ţiť 

2. vec potrebná na šitie 

3. na obálku sa píše 

4. jedenásty mesiac v roku 

5. zviera, ktoré má vlnu 

6. je to malé, sladké a majú to radi deti 

7. ţenské meno, ktoré má meniny 24. 12. 

 

                                                                    Igor Tulej   PŠ   1.P, 18 rokov 
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Tajnička č. 1 

 

                                                              

          
 

nádoba na vodu 

          
 

opak nového 

          
 

lúka na kopci 

          
 

malý vlk 

          
 

kúrime ním 

          
 

ranný nápoj 

          
 

kus ľadu  

 

Pod stromčekom nájdeme ................................ .  

                                                               Janka Bagárová  ZŠŢSP   4.S, 14 rokov    
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Príbeh Ježiša, nášho Spasiteľa 

 

Panna Mária a Svätý Jozef išli do Betlehema, mesta Dávidovho. 

Panna Mária išla na oslíkovi  a Jozef ho ťahal. Dávno predtým sa 

Panne Márii zjavil anjel a povedal, ţe sa jej narodí syn a dá mu 

meno  Jeţiš. Keď prišli do Betlehema, tak prešli kaţdý dom, či by 

nemohli u nich prespať. Kaţdý 

povedal, ţe nemá miesto, aţ 

napokon prišli na koniec 

Betlehema a zaklopali, či by 

nemohli u nich prespať. Títo 

ľudia povedali, ţe áno, lebo 

videli, ţe Mária bude mať 

čoskoro dieťa. Povedali, ţe 

môţu prespať v maštali. 

A v tú noc sa Panne Márii narodil prekrásny synček, dala mu meno 

Jeţiš, ako anjel povedal. Na nebi zaţiarila hviezda. Anjeli oznámili    

pastierom príchod Spasiteľa. Hviezda ich zaviedla aţ ku maštali. 

Pastieri aj Mudrci sa Jeţiškovi poklonili. Mudrci mu dali dary – 

zlato, kadidlo a myrhu. O narodení Jeţiška sa dozvedal kráľ 

Herodes a dal rozkaz zabiť všetkých chlapcov do dvoch rokov. 

Jozef zobral Pannu Máriu a dieťa Jeţiša a ušli do Egypta. Potom 

sa vrátili do Nazareta. Jeţiš vyrástol na chlapca. Pomáhal Jozefovi 

pracovať. Keď dospel, tak si našiel dvanásť učeníkov, ktorých učil, 

chodil po krajine, uzdravoval chorých. 
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Raz  ľudia povedali Pilátovi, ţe 

Jeţiš hovorí zlé veci. Pilát 

povedal, ţe Jeţiš nič zlé neurobil. 

Ľudia stále kričali, tak dal Pilát 

Jeţiša zbičovať, no ľudia nemali 

pokoja, tak ho dal nakoniec 

ukriţovať. Na hlavu dali Jeţišovi 

tŕňovú korunu a na plecia kríţ, 

ktorý musel niesť aţ na Golgotu.  

Cestou na Golgotu mu Šimon 

pomohol niesť  kríţ a Veronika 

mu dala ručník, aby si utrel tvár. 

A keď jej ho vrátil, tak tam bol odtlačok jeho tváre. Na Golgote 

ho pribili na kríţ. Jeţiš zomrel na kríţi  za naše hriechy. Keď 

zomrel, kopijou mu prebili bok, z ktorého vytiekla krv a voda. Vtom 

sa zatiahlo a začalo hrmieť, tak Jeţiša dali dole z kríţa a uloţili ho 

do hrobu, ktorý privalili kameňom. Dva dni bol v hrobe  a na tretí 

deň ho išli ţeny pomazať a zabaliť. Uvideli, ţe je kameň odvalený. 

Keď vošli do hrobu videli prázdny hrob a anjel skladal plachty. 

Anjel povedal ţenám, ţe Jeţiš vstal  zmŕtvych. Potom vystúpil do 

neba. Teraz sedí ako Kráľ po pravici Boha, Otca všemohúceho 

a odtiaľ príde súdiť ţivých i mŕtvych, ale nikto nevie, kedy to 

bude.         

 

                              Slávka Brezinová   ZŠŢSP  3.S, 12 rokov 
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Pre bystré hlavičky 
 

TAJNIČKY  
 

Blíţia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Naše darčekové priania sú 

ukryté v osemsmerovke.  

S K A T E B O A R D L 

 P L O D E I K M Š E T 

I R U K A V I C E Á E 

T A O U Č B M D W R L 

P M T Y X I K L N O E 

Y O R A K F R B P N F 

K R Č I L S U T V J Ó 

N U N Í O P A E C Ź N 

I A E C T I P T U N L 

D T G O H A L R O I J 

O M B C W O Č D T B K 

H V I E Z D A Z Y Q R 
 

Doska s kolieskami  (draobetaks), haló, haló ( nófelet), Ak mi je zima na 

ruky, dám si(ecivakur), Hráme s ňou hry (atpol), Svieti na nebi (adzeivh) 

V zime nám hreje krk  (láš), Tik, tak (yknidoh), Tenký odev s krátkym 

rukávom (okčirt), Má 4 kolesá a volant (otua), Odev so zipsom, alebo 

kapucňou (anikim) 

 

 
Ţiaci 1. T  ZŠŢTP – Samko Veselý- 8 r., Mirko Pollák -11 r., Mirko Holub- 7r., 

                              Tadeáško Wágner- 7r. 

Ţiaci 2.V  ŠZŠ – Riško Holub- 12 r., Paťo Tomko -12 r., Ondrejko 

   Szewczyk – 9r. 
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TTvvoorrmmee  ss  ttiieeňňoomm  rrúúkk    
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Na Vianoce naše domovy 

zdobia pekné vianočné ozdoby. 

Biela perina zakryje svet, 

tešíme sa na ňu ako na sladký med. 

Jeţiško nám prinesie dary, 

veríme, ţe sú to krásne čary. 

 
                                                              ţiaci ŠZŠ  3.M 
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Čím chcú byť žiaci 1.S triedy ? 
 
Matúš chce byť lekárom. 

Monika chce byť ošetrovateľka zvierat, starať sa o zvieratka. 

Ivko chce byť policajt. 

Alica chce byť krasokorčuliarka. 

Milada chce byť kuchárka. 

Paťka chce byť učiteľka. 

Erika chce byť kaderníčka.    

 

Maľované čítanie 

Bola zima a vonku začali padať snehové  . Doma bolo teplo.  

Začali sme čítať            o  Jeţiškovom narodení. Potom sme si  

sadli k spoločnému         .  Môj brat zapálil  . Ja som dala na                                                                                                  

          červené    a medové         .  Mamka priniesla na stôl  

upečenú          a zemiakový šalát. Všetci sme sa spoločne pomodlili  

a začali jesť. Po večeri sme sa išli pozrieť pod vianočný       .  Môj  

brat Jurko našiel futbalovú       . Mňa prekvapil pekný         .  

Mamka dostala            a          . Ockovi sa ušiel mobilný        . 

                                 Helenka Šmigelská   PŠ  1.P, 18 rokov 

9 

Uhádnete symboly štátov? 
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http://www.google.sk/imgres?q=viano%C4%8Dn%C3%A9+oma%C4%BEovanky&hl=sk&sa=X&rls=com.microsoft:sk:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_sk&biw=1024&bih=566&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=qJA9kTWoaDLJmM:&imgrefurl=http://omalovanky.zahrajsa.sk/vianoce/&docid=I4vPdYo-X4k4SM&imgurl=http://omalovanky.zahrajsa.sk/wp-content/gallery/vianoce/Vianocny-strom-omalovanka.gif&w=527&h=703&ei=K9PfTtiTGMHa4QSZ_aHFBg&zoom=1


Medovníčky  

Suroviny:  

1/4  l vody, 0,5 kg kryštálový cukor, 20 dkg smetol, 30 dkg med  

 

Tieto suroviny nechať rozvariť, ochladnúť a pridať nasledujúce 

suroviny: 1,2 kg hladkej múky, 2 celé vajcia, trošku soli, 1 čajová 

lyţica sódy bikarbóny, postrúhaná kôra z citróna, pomleté 

klinčeky, trochu perníkového korenia. 

Postup: Všetky suroviny poriadne vymiešať v hrnci a nechať 

odstáť v chlade 24 hodín. Potom postupne vyberať a rozvaľkať 

cesto na hrúbku 0,5 aţ 0,7 mm a vykrojovať. Piecť v rúre pri 220 
OC a ihneď po vybratí z rúry medovníčky potrieť rozšľahaným 

vajíčkom.  

                                                                        Paula Oravcová   PŠ  1.P, 19 rokov 
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Čo si želám na Vianoce   

 

Milý  Jeţiško,    prosím  ťa,  aby  si  mi  doniesol  pod  vianočný  

stromček: lego, puzzle, korčule, lyţe, mobil, notebook, 

elektrického  škrečka.   

( Matúš  Volf  ZŠŢSP    1.S, 8.rokov) 

 

Milý  Jeţiško,  prosím  ťa, aby si mi doniesol  pod  vianočný  

stromček bábiku a náušnice.  

( Milada Tulejová  ZŠŢSP   1.S, 10 rokov)  

 

Ja si prosím darček na Vianoce: mačku na baterky, puzzle, lego, 

lyţe.   

(Alica Leibiczerová  ZŠŢSP    1.S, 10 rokov) 
 

                                                     

Milý Jeţiško,  prosím ťa aby si mi doniesol  kolobeţku a papuče. 
( Monika Neupauerová  ZŠŢSP   1.S   11 rokov) 

Ja si prosím darček na Vianoce lego.  
( Ivko  Jakubišin  ZŠŢSP    1. S, 8 rokov) 

 

Milý Jeţiško, prosím ťa, aby si mi doniesol  auto na diaľkové 

ovládanie a lego. 

 ( Marek Pollák  ZŠŢSP   1.S, 10 rokov) 

 

Milý Jeţiško, prosím  ťa,  aby si  

mi doniesol  mačku na baterky. 

(Erika Polhošová  ZŠŢSP   1.S, 9 rokov) 
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Prečo sa teším na Vianoce 

 

 lebo budeme všetci spolu s rodinou a hlavne sa teším na to, 

ţe dostanem darčeky a pôjdem na diskotéku  
                         Veronika Škopová  ZŠŢSP   3.S,  13 rokov 

 

 najviac sa teším, ţe budem s rodinou, ale aj na darčeky a na 

kapustnicu a bobáľky  
                          Slávka Brezinová ZŠŢSP  3.S, 12 rokov 

 preto, lebo budeme rodina pokope, na prázdniny, na 

zdobenie stromčeka,  na darčeky, na zákusky, veľa jedla 

a vianočnú večeru 
                        Břetislav Pítr,   ZŠŢSP   3.S, 13 rokov 

    

 najviac sa teším na Vianoce a darčeky  

                          Katka Lešková  ZŠŢSP   3.S, 13 rokov  

 

 lebo budeme mať prázdniny, budeme nakupovať a lyţovať 

sa. Teším sa, ţe budeme spolu s rodinou aj na Silvestra. 
                   Kvetka  Verešová ZŠŢSP  3.S, 14 rokov  

 teším sa na pečenie, darčeky, polnočnú omšu 

                      Pavol Štark ZŠŢSP   3.S, 13 rokov 

 

 neteším sa na Vianoce, ale na darčeky, na Silvestrovskú 

zábavu s kamarátkami 

                       Klaudia  Illéšová ZŠŢSP   3.S, 13 rokov  
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Z každého rožku trošku  

 

Perly ducha 

Čas všetko mení, i časy    (J. Kollár) 

Ţivot je vraj miešanina radosti a útrap      (M. Kukučín) 

Nič mi nebolo nemoţné, lebo som chcel      (M.R. Štefánik) 

Nie, my nesmieme klesať, ale študovať      (A. Kmeť) 

Slušne môţe a má vystupovať i pri skromnosti    (E.M. Šoltésová) 

 

Slovenské NAJ 

NAJstarším chlebom, ktorý z územia našej vlasti poznáme, je  

pribliţne 23-centimetrový bochník vysoký necelých sedem 

centimetrov, ktorý archeológovia vykopali na Devíne. Jeho vek – 

rímske obdobie našich dejín. 

NAJstaršie zobrazenie Panny Márie je na bronzovom závesnom 

kríţiku zo začiatku desiateho storočia. Našli ho pri obci Veľká 

Mača pri Galante. Podobný artefakt je známy i z Trnovca nad 

Váhom.  

NAJusilovnejším horským vodcom vo Vysokých Tatrách bol Ján 

Počúvaj (1886-1969),ktorý na Gerlach vystúpil 626 ráz. Posledný 

raz ako sedemdesiatsedemročný. Pochádzal z Novej Lesnej. 

NAJpouţívanejšie slovesá v slovenčine sú – byť, mať, môcť, 

vedieť, ísť, musieť, dať (sa), chcieť, povedať, vidieť. 

NAJväčším zo stosedemdesiatich hradov je Spišský hrad – v roku 

1995 zapísaný do svetového dedičstva UNESCO.  
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Projekt: „Zelená škola“ 

V školskom roku sa naša škola zapojila do environmentálneho 

projektu pod názvom „Zelená škola“.  
Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je 

súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. 

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám 

realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými 

krokmi. Tie vedú ţiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči 

ţivotnému prostrediu, t.j. pomáhajú zníţiť celkový vplyv školy na 

ţivotné prostredie.  

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť 

cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej 

škole i spoločnosti. 

Prvým krokom k Zelenej škole je vytvorenie širšieho a uţšieho 

kolégia. Kolégium sme vytvorili zo ţiakov, zamestnancov školy 

a jedného zástupcu rodičov. 

V mesiaci november sme na našej škole urobili audit v 6 oblastiach: 

voda, odpad, energia, zelené obstarávanie a úradovanie, doprava 

a ovzdušie, zeleň a ochrana prírody. Na základe výsledkov 

z prieskumu  sme si vybrali prioritnú tému „Odpad“, ktorej sa 

budeme venovať nasledujúce obdobie.  

 
                                         Lucia Jozefčáková, Alena Jandušíková  

                                                                koordinátorky  
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                                PRE NAŠICH ANGLIČTINÁROV     

                 Complete the missing letters: 

                           (Doplň chýbajúce písmená): 

 

 

 

 

 

 

 
 R E   N T 

 A  D  E 

S   W  L  K  

  G  L 

B  L  

  O W  A  

S T   

 

 

Merry Christmas and Happy New Your ! 
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Ako sa učíme  

http://www.eco-schools.org/


Ako sa učia naši učitelia   

 

Cez učiteľov k zvyšovaniu tolerancie  

 

V našej škole sa učia nielen ţiaci, ale aj naši učitelia 

a vychovávatelia. Sadajú si do lavíc popoludní, keď ţiaci odídu 

a učia sa preto, lebo majú radi svoju prácu aj vás – svojich ţiakov 

a chcú, aby sme si stále lepšie a lepšie rozumeli. Môţu to robiť 

preto, lebo ich podporil Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci 

dotačného programu na podporu ľudských práv a slobôd. Ak 

chcete vedieť viac, pozrite si webovú stránku našej školy.  

 
                                                            Jana Maciaková 

ZRŠ pre výchovnú a mimoškolskú činnosť 
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     Čo sa v tomto školskom roku udialo  

 

Štvorlístky pre šťastie                                                                                                                                  

21. 9. 2011 popoludní k nám zavítala návšteva 

z Bratislavy zo spoločnosti ORANGE a televízia 

Markíza.  Hrali sme sa a súťaţili na ihrisku pri škole. 

Našou úlohou bolo zozbierať štvorlístky, ktoré boli 

schované okolo nás. A podarilo sa nám to. Zabavili sme sa 

a zároveň získali peniaze pre školu. Na pamiatku nás naša návšteva 

obdarovala hračkami a tričkami od spoločnosti ORANGE. Po 

dobrej večeri, na ktorú sa naše hladné brušká veľmi tešili, sme 

mali diskotéku. 

                                                                                                     Dievčatá z internátu 

 

 

Deň nepočujúcich  

Vo štvrtok 22. 9. 2011 večer, boli nás navštíviť dvaja chlapci a dve 

dievčatá súboru Levočan zo Základnej umeleckej školy v Levoči. 

Ukázali nám, ako vedia tancovať ľudové tance. Mali pekne 

vyzdobené farebné kroje. Boli sme spolu v aule školy, zabávali sa 

a fotili.  

Chlapci a dievčatá boli veľmi pekní, pekne tancovali a my sme im za 

ich krásny tanec silno zatlieskali. Na pamiatku si od nás odniesli 

darčeky. Ich návšteva nás veľmi potešila a veríme, ţe  ešte medzi 

nás zvítajú. Uţ teraz sa tešíme. 
                                                                    Dievčatá z internátu                                                                                           
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http://www.google.sk/imgres?q=%C5%A1tvorl%C3%ADstok+pre+%C5%A1%C5%A5astie&um=1&hl=sk&biw=1280&bih=707&tbm=isch&tbnid=NdwNftZCDSriyM:&imgrefurl=http://www.modrykonik.sk/fotoblog/jane04/album/kedy-konecne-prileti-aj-k-nam/5797913/&docid=9TGfCtaFzLFxDM&itg=1&imgurl=http://static1.asmira.com/photo/57/43357/album/2672701_720.jpg&w=299&h=300&ei=UrXfTsvbEcKEOqfxre8C&zoom=1

