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Časopis žiakov Spojenej školy J. Vojtaššáka internátnej v  Levoči 

Ročník IV. č.7 



    Čo sa v tomto školskom roku udialo 
 

02.09.2013    Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 

27. 9. 2013    Zamestnanci školy sa zúčastnili jesennej duchovnej 

obnovy 

09.10.2013   Na našej škole sa konalo 1. účelové cvičenie,  kde sme 

mali možnosť vidieť prácu rýchlej zdravotníckej 

pomoci a hasičov  

10.10.2013  Žiaci praktickej školy navštívili Strednú odbornú školu 

Majstra Pavla v Levoči, kde sa oboznámili s 

prácou učebného odboru cukrár  

17.10.2013      Žiaci s autizmom a žiaci s telesným postihnutím 

usporiadali pre deti a žiakov celej školy „Deň jesene“, 

ktorý bol zameraný na preverenie vedomosti 

o plodoch jesene  

23.10.2013 Modrá krajina – to bol názov výstavy v Spišskom  

múzeu v Levoči, prostredníctvom ktorej sa žiaci našej 

školy nielen dozvedeli čo je modrotlač, ale mali 

možnosť si aj túto techniku vyskúšať 

24.10.2013 Deti z našej MŠ v rámci Mesiaca úcty k starším 

navštívili DOS a potešili ich svojou prítomnosťou, 

krátkym kultúrnym programom a drobnými darčekmi 

28.10.2013   Tak, ako ide krokom krok, dookola každý rok, opäť sme 

si na jeseň tradične zorganizovali projektové 

vyučovanie „Čarovná jeseň“ 

 

 

Moji milí, 

 

všetkým Vám prajem krásne prázdniny a teším sa na ďalší 

školský rok. 

                                                               Marta Dvoráková 

                                                                riaditeľka školy 
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Krištof Bendík 

Krištof milý chlapec je,  

do školy z Harichoviec cestuje.  

Stisk ruky on pevný má,  

potom je z toho veľká zábava. 

 Náš Kiko plošinu obľubuje, 

 rukami aj nohami vtedy tancuje. 

Spoločnosť veľmi rád má,  

bez nej ani úlohy nevykoná.  

 

 

Veronika Zajacová 

Krásne kučeravé vlasy- 

dievča s menom Veronika nosí. 

Ak by ste pre ňu darček hľadali, 

knižky by to určite vyhrali. 

Za klavírom skladateľka veľká, 

za tabletom fotografka ako včielka. 

Obľubuje plávať v bazéne, 

tvári sa ako delfín – blažene. 

 

 

 

 

 

 

29.10.2013 Aj tento rok sme si v našej škole pripomenuli 

Medzinárodný deň knižníc. Naša aula sa v tento deň 

zmenila na malú školskú knižnicu v ktorej si žiaci mohli 

pozrieť,  prečítať  a dozvedieť sa veľa zaujímavého 

6.11.2013 Naša škola si v tomto školskom roku pripomenula 

desiate výročie transformácie na cirkevnú školu. Pri 

tejto príležitosti  celebroval v aule školy slávnostnú 

svätú omšu Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny 

biskup  

12.12.2013* Noc čítania biblie 

13.12.2013 Vianočné remeselné trhy - spolu s deťmi a žiakmi 

našej školy sme sa  zúčastnili projektového 

vyučovania s názvom "Vianoce". Výrobky, ktoré deti a 

žiaci vyrobili, sme ponúkli na predaj na vianočných 

remeselných trhoch 

18.12.2013* So starým rokom sme sa rozlúčili na Vianočnej 

besiedke  

30.01.2014 Účelové cvičenie 2 

13.2.2014 Výtvarné inšpirácie nepočujúcej 

 LINDY PAŠÁKOVEJ SVORADOVEJ-táto vernisáž sa 

uskutočnila v múzeu na Námestí Majstra Pavla. Na 

výstavu boli pozvané aj deti z nášho 

školskéhointernátu, ktoré prispeli krátkym kultúrnym 

programom 

27.02.2014* Karneval 



10.-14.3.2014 Výmenný pobyt žiačok našej školyv Poľsku v meste 

Krakov 

27.03.2014 V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči sa konal 12. 

ročník celoslovenskej výstavy pod názvom Autizmus 

a my. Muzikoterapia 

01.04.2014 Deti a žiaci našej školy mali možnosť spoznávať 

netradičné hudobné nástroje na výstave pod názvom 

MUZIKOTERAPIA v múzeu špeciálneho školstva 

v Levoči 

01.05.2014 „Pripraviť sa, pozor, štart!“ – takýto povel bolo počuť 

v tento deň na školskom dvore, pretože deti so  

školského internátu sa rozhodli stráviť popoludnie 

športovými a súťažnými disciplínami zameranými na 

dopravnú výchovu 

1.-4.5.2014* 22. ročník Celoslovenského festivalu ZUČ sluchovo 

postihnutých detí a mládeže v Bratislave 

07.05.2014 Deň otvorených dverí, ktorý sa konal pri príležitosti 

sviatku sv. Floriána využili aj deti a žiaci našej školy 

na prehliadku  priestorov HaZZ v Levoči 

29.05.2014*  1.sväté prijímanie 

02.06.2014 Deti  zo školského internátu, školského klubu a ŠMŠ 

oslávili Deň detí  spolu s divadlom Fortissimo 

05.06.2014 Už po piatykrát pozval Inštitút Juraja Páleša v Levoči 

našich žiakov na Detskú univerzitu 

 

 

fandí FC Spišský Hrhov. na prázdniny sa hnevá. 

Čašníkom by mohol byť,  Keby škola bola stále,  

všetkých pekne obslúžiť. bolo by podľa jej vôle. 

 

 

ZŠ pre žiakov s telesným  postihnutím  

 

Eliška Jeseňáková 

Keď niekto zavýska,  

všetci vieme, to je naša Eliška. 

Pri ľudovkách tancuje,  

len tak vrkoč poskakuje. 

V škole šikovne a rýchlo šoféruje,  

pracovať na tabuli preferuje.  

Eliška všetkých rada má,  

pre každého trefnú odpoveď má.  

 

Miška Hudáková 

Naša Miška zlatá je, 

v škole pekne pracuje. 

Spod  okuliarov na nás žmúri, 

skontroluje všetky múry. 

A keď sa v triede niečo udeje, 

Miške z toho smiešne je. 

V jedálni ona do bodky 

spapá všetky dobrôtky. 

 



Silvia Gažíková 

Silvia je v triede kočka 

pri fintení jej žiaria očká. 

V lavici je ticho ako muška,  

keď však ide o šport, zbystrí uška.  

Rada sa učí a všetko vie, 

každú otázku vám zodpovie.  

Jožko vraví:“Vytrvalá, zodpovedná, 

na ňu nemá ani jedna.“ 

 

OlinaHamburgová 

Olina je podarená,  

taký úsmev žiadna nemá.  

Upratuje, čistí, varí  

pre budúceho manžela sú to veľké dary.  

Učiteľské sklony má, 

celú triedu či spolužiakov na poriadok dá.  

18-stku oslávila, 

ak by chcela, vodičák by urobila.  

 

ZŠ pre žiakov s autizmom 

 

Radim Dolanský Drozdová Zuzka 

Radim malý vrabček bol, Naša Zuzka drobná je, 

veľký chlap z neho vyrástol.  na každého sa smeje. 

S klavírom je kamarát,  Rada píše, vyšíva 

aj ovečky má veľmi rád.  a každého objíma. 

Športovec je telom, dušou,  Školu veľmi rada má, 

 

19.06.2014* Školský výlet  

27.06.2014   Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 

 

* Viac o týchto akciách nájdete na internetovej stránke našej školy 

www.ssjvile.edupage.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erika Polhošová  ZŠŽSP,  12 rokov 

 

 

 



Ako sme prežili školský rok 
 

Ako sme slávili Deň detí v školskom internáte? 

     Spolu s divadlom Fortissimo sme privítali populárneho míma 

Vlada Kulíška a hudobníka Radka Michalka. Devízou ich netradičných 

predstavení je humor, zábava a radosť, ktoré dokážu spontánne 

preniesť na publikum. Aj naše deti zo školského internátu, 

školského klubu a deti zo špeciálnej materskej školy sa stali 

súčasťou jeho etúd. Smiech, radostný krik a dobrá nálada sa niesli 

aulou školy takmer hodinu. 

     V zábave a dobrej nálade sme pokračovali potom ešte celé 

popoludnie. Ďakujeme divadlu Fortissimo, že prišlo za nami do našej 

školy a veríme, že to nebolo poslednýkrát. 

Vychováveteľka Mgr. Marta Ferencová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katka Lešková     

Milá, jemná dievčina je tá naša Katarína. 

Žiaden predmet jej problém nerobí, so všetkým si poradí. 

Keď v tanci sa zvŕta sťa krásna víla,  

nikto netuší, aká je to drina.  

 

Slávka Brezinová  

Slávka, veľká športovkyňa, nemá na ňu žiadna iná. 

Keď začne behať ako víchor, nedoženie ju už nikto. 

Keď nešportuje, veľa číta, romány tie má najradšej.  

Potom len o nich húta a húta... a hlavu má v oblakoch.  

 

Paľko Štark 

Tichý hambľoš je náš Paľko, no úsmevom nešetrí. 

Vždy cerí na nás zuby       -takto, nikdy sa mu nelení.  

Je to dobrý kamarát, nikdy sa neháda,  

preto ho všetky baby v triede majú rady. WAW!  

To je paráda! 

 

Špeciálna ZŠ 

 

Marián Pollák  

Čáry – mary fuk,  Marián je tu.  

Konečne raz v škole sedí, do ktorej veľmi nerád chodí.  

Za to hlava vyčesaná,  imidž modela, 

hudbu neustále vyhľadáva,  takto sa chystá do sveta.  

http://www.partywebshop.sk/index.php?stilus=wtermresz&tid=7801


Galéria končiacich žiakov 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím  

 

Braňo  Pítr                         Veronika Škopová 

Braňo, chlapec pohľadný Veronika – parádnica, 

v škole celkom nápadný. rada pred zrkadlom fintí sa. 

Len to jeho leňošenie,  Do učenia sa neženie, 

do zúrivosti všetkých ženie.  Zbytočné to trápenie! 

V triede stále ukecaný, Máme ju však všetci radi, 

Učiteľmi stále hnaný, s make-upom vždy poradí. 

nech sa už spamätá  Cukrárka z nej raz bude, 

a učiť začne sa.  každý si to tu hudie. 

 

Rozhovor s našou spolužiačkou, účastníčkou Festivalu 

záujmovej umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí 

a mládeže 

 

R: Deviatačka Katka Lešková je jednou z nás a jednou z účastníčok 

22. ročníka Festivalu ZUČ sluchovo postihnutých detí a 

mládeže, ktorý sa konal 1. – 4. mája v Divadle Aréna 

v Bratislave. Spolu s ňou našu školu reprezentovali aj jej štyri 

mladšie spolužiačky Anna Mária Ferencová, Patrícia Kniznerová, 

Alica Leibiczerová a Krtistína Mirgová.  

Katka, ako sa vám darilo v Bratislave? 

K: Vystupovali sme v dvoch kategóriách, a to v kategórii mladších 

žiakov s ľudovým tancom „Vareškový tanec“ a v kategórii 

starších žiakov so scénickým tancom, „Štyri ročné obdobia.“ 

V kategórii ľudových tancov sme boli jediní, preto porota 

nemohla udeliť umiestnenie a keďže sme sa im veľmi páčili, tak 

sme získali Čestné uznanie poroty. S týmto tancom sme 

vystúpili aj na 21. ročníku benefičného koncertu „Počuť 

srdcom“ spolu s mnohými slovenskými umelcami.  

 So scénickým tancom sme získali 1. miesto.    

R: Ako si prežívala prvé minúty po vyhlásení výsledkov? 

K: V prvej chvíli som tomu neverila, že máme 1. miesto a budem 

úprimná ani som to nečakala, pretože na súťažnom vystúpení 

som začiatok trošku pokazila. Asi si to porota nevšimla 

(smiech). Keď som si uvedomila, že sme fakt prví, bola som 

veľmi šťastná aj kvôli spolutancujúcim. Mala som trošku výčitky 



pre ten začiatok. Ale „hurá“ dopadlo to super! Veľmi som sa 

tešila a teším aj dnes. Je to krásny pocit. 

R: Čo pre teba znamená takýto úspech?  

K: V prvom rade to, že celoročná drina nevyšla nazmar, veď 

víťazstvo poteší každého, a tiež aj motivácia, aby som aj naďalej 

tancovala, rozvíjala svoj talent a tešila sa z pohybu. 

R: Mávaš trému pred vystúpením? 

K: Áno. A toho roku bola veľmi veľká, hádam najväčšia, na akú sa 

pamätám. 

R: Čo myslíš, prečo? 

K: Asi preto, že som cítila veľkú zodpovednosť, pretože som bola 

najstaršia. 

R: Chceš pokračovať v tancovaní ďalej? 

K: Určite áno. 

R: Katka, prezraď nám, ako vyzerá tvoj deň? 

K: Keďže som školáčka, od pondelka do piatka sú približne rovnaké 

dni. Ráno vstanem, po hygiene a raňajkách som v škole, popoludní 

úlohy, záľuby, večer telka alebo nejaká kniha a do postele. 

 Je to stereotyp, presne určený program, čo  súvisí aj s tým, že 

som na internáte. A tam je istý režim.  

Víkendy sú však iné. Doma sa stále niečo deje. S rodičmi chodíme 

na výlety, k babke na karty, s otcom pozerám nové filmy ... stále 

je to iné.  

 

 

 

Pranostiky na prázdniny 

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť. 

V júni mnoho rýb, málo zrna. 

V júli prepelica volá žencov do poľa. 

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená 

včasnú zimu. 

Tráva v júli dozrieva. 

V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy. 

V auguste keď pavúci sa snujú, bude pekná jeseň. 

Čo august nedopečie, to september nedovarí. 

Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. 

Svätá Margita trhá prvé hrušky – margitky. 

Keď prší na Magdalénu, trpia orechy. 

Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime. 

Svätá Anna chladná zrána. 

Horúčosť na sv. Dominika znamená veľmi tuhú zimu. 

Na svätého Vavrinca zemiaky idú do hrnca. 

Na svätého Vavrinca idú oriešky do venca. 

Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. 

Ak má Filip v sprievode hromy, blíži sa dážď a veľa sa urodí. 

Aký Bartolomej, taká celá jeseň. 

 

 

 

 

 



Viete, čo sú emotikóny?  

Emotikóny sú malé obrázky, ktoré sa  používajú  v súkromnej 

elektronickej i mobilnej korešpondencii na vyjadrenie nálady. Tvoria 

sa klávesnicovými znakmi. 

:-) úsmev, radosť, šťastie o:)   anjel 

:-D smiech :-@   rev, krik 

;-)   žartujem, neberte ma vážne :-O   šokovaný 

:´-(  plačem od šťastia |-O   únava, nuda 

:-| no a čo? :-7úškľabok 

:-/    rozladenosť, skepsa :- |hmm! 

:´-)    smiech cez slzy :- ||nahnevaný 

:-(    smútok :-t   mrzutý 

:*)    som opitý :-p   uštipačný 

:^D   Úžasné! .-x   bozk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stela Polláková  ŠMŠ,  6 rokov(obrázok) 

 

 

R: Z televíznych filmov, čo pozeráš najradšej? 

K: Najradšej mám seriál „Upírske denníky“, „Originál“ a seriál 

„Glee.“ 

R: Páči sa ti niektorý z hrdinov  z týchto seriálov? 

K: Áno, najviac postava Eleny  z Upírskych denníkov. 

R: Katka, končíš 9. ročník ZŠ a kam ďalej? 

K: Ďalej budem študovať v Bratislave na Koceľovej, odbor 

grafika. 

R: Tešíš sa? 

K: Teším. Najmä na nových spolužiakov, tiež na Olinku, s ktorou 

sme niekedy tancovali a ktorá tam študuje druhý rok. No 

mám aj trochu strach z toho, čo má čaká. Asi najhorší bude 

prvý deň. 

R: Katka, budeme ti držať palce, aby tvoj prvý deň v novej škole 

a tiež aj tie ďalšie boli úspešné, pekné  a aby sa ti darilo.  

 Veríme, že svoj talent budeš rozvíjať aj naďalej a že o tebe 

ešte počujeme.  

 Ďakujeme za rozhovor.  

                                                                                                 Redakcia časopisu                                  

 

 

 

 

 

 

 



Do medzinárodnej súťaže sa zapojil aj náš Tadeáško 

 

Tadeáško Wagner je žiakom ZŠŽTP. Okrem toho, že veľmi dobre 

hrá šach, vo voľných chvíľach rád kreslí. Zapája sa do výtvarných 

súťaží v škole aj mimo nej. Jednou takou bol 4. ročník súťaže 

Medzinárodnej železničnej únie detských kresieb na tému 

„Bezpečnosť na železničných priecestiach.“ Do súťaže sa zapojilo 

600 detí z rôznych krajín sveta. Organizátori vyhlásili troch 

víťazov v kategórii hendikepovaných detí a desiatich víťazov vo 

veku 8 až 12 rokov a práve jedným z nich bol aj nášTadeáško. Aj my 

mu chceme touto cestou zablahoželať a popriať, aby jeho šikovná 

ručka ho aj naďalej poslúchala, jeho talent sa rozvíjal a aby svojimi 

prekrásnymi a originálnymi výtvarnými kresbami tešil a obohacoval 

všetkých ľudí okolo seba .   
                                                                                            Mgr. Jana Tomalová 

                                                                                                   učiteľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Tadeáš Wagner ZŠŽTP, 10 rokov 

Poznáš zeleninu?  
 

Ak správne pomenuješ zeleninu, dozvieš sa, čo ťa o chvíľu čaká. 
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Potrápte si hlavičky 

K čísliciam priraď písmena: 

3-D      18-Š       4-Ď       6-H       7-I      9-K      10-K      11-Ľ 

 

20-U      2-Č       5-E       8-J      12-M     13-N      14-O       1-A 

 

  15-P       21-V     17-S       23-Y      16-R     22-Z     19-T      24-Á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola v prírode  

          Na prvé júnové dni sa veľmi tešili naši žiaci s autizmom. Čakal 

ich totiž týždeň,  ktorý trávili v škole v prírode. Tento rok mali deti 

možnosť poznávať krásy našej prírody v Slovenskom raji 

v stredisku Čingov. Príjemné prostredie hotela ponúkalo pekné 

ubytovanie, výborné jedlo, ale predovšetkým radosť z pobytu 

v bazéne. Ten sme si užívali každý deň. Krásna terasa hotela v lone 

prírody nám ponúkala možnosť zahrať sa s loptou, poskákať na 

trampolíne, ale aj pozrieť si obľúbenú knihu v záhradnej hojdačke. 

Vychádzky do prírody, ale aj výlet do Spišskej Novej Vsi boli 

zážitkom pre všetkých. Našli sme si však aj čas na opakovanie toho, 

čo sme sa na naučili v škole. Deti sa dozvedeli veľa o tom, ako sa 

správať v prírode, ako prírodu chrániť. Radosť a spokojnosť detí 

z pekne prežitého týždňa bola pre nás pedagógov tou najväčšou  

odmenou. Okamihy zachytené fotoaparátom budú deťom ešte dlho 

pripomínať  našu skvelú školu v prírode. 
                                                                                       Mgr. Larisa Jozefčáková 

                                                                                                         učiteľka 
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Čo som v škole zažil 

 V aule bolo divadlo. Bolo  veľmi smiešne. Všetci sa smiali: 

škôlkari, žiaci aj učitelia.  

 Na karnevale sme tancovali v kostýmoch. Súťažili sme 

o cukríky, fotili sme sa. 

 Pred Veľkou nocou bola Krížová cesta. Braňo hral Ježiša. 

Ježiš rozdával chlieb a všetci sme spievali. 

 Boli sme aj v múzeu. Páčil sa mi bubon, klavír a  iné hudobné 

nástroje. 

 V triede sme siali semienka kvetov. Martin priniesol tiež 

papriku a paradajky. Potom sme sa o rastlinky spolu starali. 

 Najradšej som mal telesnú, na ktorej som hral futbal. 

Adam Kočko ZŠŽNKS, 8 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Simona Čonková ŠZŠ, 11 rokov 

 

 

Hráme sa so slovami, vymýšľame, rýmujeme ... 

 

Keď navštívim domovinu, 

poberiem sa na zmrzlinu. 

Potom k mame na slaninu 

 a pozdraviť drahú Ninu. 

Zdržím sa u nej len hodinu,  

pretože mi dáva za vinu, 

že skryl som popod hlinu,             Dominik Čurda ŠZŠ, 11 rokov 

jej najkrajšiu pleteninu. 

Katka Lešková 15 rokov, Slávka Brezinová 15 rokov  ZŠŽSP 

 

 

Otec skočil po Solvinu,  Mama berie dcéru Ninu 

mama išla na zmrzlinu. pôjdu spolu na zmrzlinu. 

Peter zasa po slaninu,  Miško hrabal v lese hlinu, 

cítiť samu baraninu. do obchodu zašiel po Solvinu. 

 

Všetci máme radi Ninu,  Zjedli mu jeho slaninu. 

ale tiež aj domovinu. Komu dá to za vinu? 

Krtko ryje popod hlinu,  Stále myslí na svoju domovinu, 

zasa robí volovinu. má tam celú rodinu. 

Slávka Brezinová ZŠŽSP, 15 rokov          Katka Lešková ZŠŽSP,  15 rokov 

 

 

 

 



Naša tvorba 
 

Kôň                            Jašterica 

Kôň behá po lese, Chytil dedko jaštericu, 

princa k nám prinesie. položil ju na panvicu. 

Zastal pri strome,  Jašterica skákala,  

volal ďalšie kone. z panvice sa dostala. 

Potom všetci spolu Chytil mušku, 

prišli k nášmu domu. už ju má v brušku. 
 

Adam Kočko ZŠŽNKS, 8 rokov                 Martin Frankovič ZŠŽNKS, 8 rokov 

 

Vlk 

Vlk je tučný a veľa je, 

žije v lese a športuje. 

Hrá futbal a hádzanú, 

poľovníci ho nedostanú. 

 

Oliver Čonka ZŠŽNKS,         Oliver Čonka ZŠŽNKS, 7rokov 

 

 

 

Monika Neupauerová ZŠŽSP, 14 rokov 

 

 

 

Ako sa učili naši najmenší 

Všetky triedy ŠMŠ sa v tomto školskom roku 2013/2014 zúčastnili 

plánovaných podujatí, ktoré prebiehali formou zážitkového učenia: 

šarkaniáda, stretnutie v DOS, spoznávanie mesta Levoča a mnoho 

ďalších. Zo spomenutých organizovaných akcií a návštev boli pre 

deti nezabudnuteľné hlavne: prehliadka letiska Poprad -Tatry, 

návšteva farmy Hradisko. Iste im v mysliach ostane dopravné 

ihrisko, posedenie v cukrárni, ako aj praktické ukážky práce 

hasičov, predstavenie v literárno–dramatickom odbore ZUŠ 

v Levoči a množstvo iných spoločných aktivít. 

Učitelia ŠMŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viete čo je biofeedback ? 

Na planéte feedback žijú naši kamaráti. Sú veľmi múdri a zvedaví. 

Stále niečo vymýšľajú a majú nové nápady. Od rána pekne pracujú 

v škole a popoludní píšu úlohy. Aby to všetko lepšie zvládli  pomáha 

im aj pani učiteľka Vierka Zoričáková v našom CŠPP. Deťom, ktoré 

chodia do MŠ, ZŠ a SŠ v rámci programu EEG biofeedback 

podporeného z Charitatívneho fondu LION nadácie Socia 

z programu ING Šanca pre deti poskytuje EEG biofeedback 

tréningy zamerané na tréning pozornosti, sústredenia, zmiernenia 

impulzivity a hyperaktivity a samozrejme na zlepšenie výkonu 

pamäte. Tieto deti sa potom radšej učia a so svojímineurónikmi sú 

veľkí kamaráti. 

        Mgr. Viera Zoričáková 

                                                                                                      učiteľka 
Čo som v škole zažil 

 

 

 

 

 

 

 

Traja trpaslíci a vlk 

Bol raz jeden trpaslík. Mal červenú čiapku a spal v posteli. Ráno 

vstal a učesal si dlhé fúzy. Išiel do lesa rúbať drevo. Stretol vlka. 

Vlk mu pomohol nosiť drevo. Keď skončili, išli hrať futbal. Vlk 

spadol a zlomil si nohu. Pomohol mu modrý trpaslík. Priniesol 

lekárničku a nohu mu obviazal. Zelený trpaslík mal mobil a zavolal 

sanitku. Tá odviezla vlka do nemocnice. Prišli ho pozrieť červený, 

modrý a zelený trpaslík a priniesli mu darčeky. Červený trpaslík mu 

priniesol jablko, zelený hrušky a modrý hrozno. Priali mu, aby sa 

rýchlo uzdravil. 

Oliver Čonka ZŠŽNKS, 7 rokov 

 

Bak na výlete 

Bol raz jeden pes, volal sa Bak. Bol celý čierny a na hlave mal tri 

biele fľaky. Raz sa vybral do lesa. Zbalil si ruksak. Dal si doňho 

šiltovku, okuliare a loptu. Zavolal si kamarátku Džinu. Džina bola 

celá čierna. Zobrala do termosky čaj a hamburger. Po ceste stretli 

veveričku Vandu. Ukázala im svoj domček a zásobu šišiek. Stretli aj 

zajaca Lapaja, práve jedol mrkvu. Sadli si k nemu a zjedli desiatu. 

V lese zbierali huby a drevo na oheň. Urobili oheň a opekali. Domov 

prišli až v noci. Doma ich už čakala mamka.  

Gabriel Dunka  ZŠŽNKS, 7 rokov 


