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Milí žiaci, kolegyne, 
kolegovia! 

Srdečne Vás vítame na jubilejnom 20. 
ročníku celoslovenskej vedomostnej 
súťaže sluchovo postihnutých žiakov 
a 14. ročníku medzinárodnej 
vedomostnej súťaže. 

Teší nás, že už toľko rokov sa môžu na pôde 
našej školy stretávať nielen žiaci ale aj ich 
pedagógovia. Výberu súťažiacich určite 
predchádzala niekoľkoročná systematická 
príprava, talent, schopnosti a nakoniec aj Váš  
záujem a odvaha.  

My sme urobili sme všetko preto, aby tento 
historicky jubilejný 20.ročník bol pre Vás 
všetkých, našich priateľov z Prahy- Holečkovej 
ulice,  z Hradca Hrálové, Ostravy, Valašského 
Meziříčí, Prešova, Levoče, Lučenca, Kremnice, 
Nitry, Bratislavy – Drotárskej cesty a Bratislavy 
– Hrdličkovej ulice príležitosťou nielen 
porovnania si svojich schopností, vedomostí, 
ale aby bol aj krásnou spomienkou na nové 
priateľstvá, zážitky a príjemne strávené chvíle 
v  škole na Hrdličkovej a  v  hlavnom meste v 
Bratislave. 

Chcem za seba ale aj za Vás všetkých 
poďakovať MŠ VVaŠ  SR za finančnú podporu 
súťaže.  

Za vypracovávanie testov ďakujeme 
Pedagogickej fakulte UK v  Bratislave prof. 
Darine Tarcsiovej, Pedagogickej fakulte 
v  Hradci Králové J i tke Ví tovej PhD. 
a študentom oboch fakúlt.  

Veľké poďakovanie patrí našim pedagógom, 
kolegyniam a  kolegom, ktorí ochotne 
pomáhali zabezpečiť všetko pre Vás, aby ste 
sa u nás cítili dobre. 

Všetkým Vám držíme palce a  sľubujeme, že 
ďalší ročník sa opäť stretneme. 

Mgr. Mária Benová 
riaditeľka školy 
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Stratilo sa srdce 
Bez srdca niet lásky, niet duše, 
niet radosti, niet smútku, niet ničoho, 
niet nádeje, niet života, niet úsmevu.  
Aj úsmev je dar od srdca.  
Nájde ho niekto? Zachráni ho niekto 
z utopených slz? : (  
Pomóóóóc!  Pre všetkých čo hľadajú srdce.                          
Láska       
          Alica H.   9.r. NKS
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Žiacka tvorba: 
Čítanie je moja záľuba 
Čítať som sa naučila už v materskej škole.  Rada si pozerám knihy v  knižnici. Veľa zaujímavých vecí 
čítame aj v  škole. Mojou obľúbenou knihou je kniha „Dorka Magorka. Je to dievčatko, o ktorej 
hovoria, že Dora bláznivá, alebo Dorota. V rodine je najmladšia a tak stále vymýšľa hlúposti a robí 
zle svojej sestre Viole a bratovi Lukášovi. Je to veľmi srandovná kniha. Túto knihu priniesli do školy 
Nela a Nina.  
            Laura P.    3.r. SP

Kde by sa mi dobre žilo 
Ja by som chcel byť v krajine koláčikov. Autá by boli z čokolády a z cukrovej vaty, mal by som vždy 
nové a nové auto. Vládol by tam kráľ Kobliha, on by mal na hlave korunu z jahodovej polevy a bol 

by tam aj hrdina Kompót. 
K o m p ó t b y b o l c e l ý z o 
sladučkej broskyne, veľmi silný, 
veľmi hlúpy, ktorý by vedel aj 
lietať.  Aj keď je hlúpy, vie 
p o m á h a ť ľ u ď o m , a l e 
zloduchovia, ktorí sa volajú kráľ 
Mafin a  doktor Ponožka ho 
navádzajú na zlé veci. Býval by 
som v dome z perníkov a posteľ 
by som mal z  gumových 

cukríkov. Z vodovodu by tielka čokoládová voda. Všetko by bolo zadarmo! 
            
           Lukáško  Č.   2.r. NKS 
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Aké miesto by som odporúčal vidieť v našej dedine  (meste)? 
Bývam v  Ivanke pri Dunaji. Na námestí sv. Rozálie máme 
vychýrenú reštauráciu Pizza Emília. Chodíme tam, keď 
mama zabudne uvariť obed a  sme strašne hladní.:-) Ja si 
často dávam rezeň na prírodno. Je výborný! Ale je drahý. Je 
tam čisto, vonia tam po dobrom jedle. Je tam čistý personál 
a sú milí. Nájdete to na   google mape.:-)    
     
      Jakubko H.    4.r. SP 
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Moje najobľúbenejšie miesto na zemi 
Rada by som Ťa zaviedla na moje najobľúbenejšie miesto, čo  je moja izbička. Tam sa môžem 
nerušene  hrať so svojim telefónom.    Veľmi sa mi páči, že mám na stene nalepeného  svojho 
patróna Jána Pavla II. a  tiež moju obľúbenú postavu Janu z  Arku. V  mojej izbičke je aj 
dvojposchodová posteľ. V  izbičke je veľká zábava, lebo sa tam môžeme nerušene blázniť, iba 
niekedy prídu rodičia nás upozorniť, aby sme boli potichu. Večer pozerávame v  našom 
kráľovstve rozprávky. Budem rada, keď prídete aj vy! 
           Johanka O.   2.r.NKS

Vieš, kde by som chcel bývať? 
Domy by boli z  hamburgerov. Strecha domu by bola zo 
žemle. Komín by bol z klobásy, okná by boli zo syru, vlastne 
by to taký bunker, dvere by boli zo šalátu. Celá krajina by sa 
dala zjesť a vládol by som tam ja s mojou rodinou! Keď si 
zjeme krajinu, vybojovali by sme si inú dobrú krajinu – 
čokoládovú! 
      Patrik H.    3.r. SP

Šťastie 
Chcela som  žiť v  Chorvátsku pri mori, kúpala by som sa, kedy by 
som chcela. Ešte by som chcela mať psíka ako verného priateľa. To by 
mi stačilo ku šťastiu.  
       Johanka  O.   2.r. NKS

Ľuboško L. V. SP

Patrik H. V. SP
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Šťastie 
Nieeeeee.... pre mňa by bolo šťastie, keby navždy boli prázdniny. Býval by som v Senci, bola by 
tam moja babka a vyvárala by mi najlepšie jedlá. 
           Adrián M.       2.r. NKS

Môj najlepší deň 
Vysvedčenie nám rozdávala pani učiteľka Evka. 
Potom sme išli do spoločenskej miestnosti, kde 
sme čakali, kedy nás pani riaditeľka zavolá  a pani 
učiteľka povie o  nás, že nám ide učenie veľmi 
dobre a  pani riaditeľka sa pozrela na naše 
vysvedčenia. Pani riaditeľka povedala: Tomuto ja  
nemôžem uveriť! Pani riaditeľka sa opýtala pani 
učiteľky: A  toto je pravda? Pani učiteľka povedala: 
Áno! Pani riaditeľka na to povedala: Ja nemôžem 
tomu uveriť, že máte všetci samé jednotky! 
Pochválila nás. Neskôr sme išli na desiatu a bol to 
taký zábavný deň, lebo sme sa hrali všelijaké hry. Bol 
to najlepší deň! 

MISS školy 
Súťaž Miss školy sa konala v  spoločenskej 
miestnosti 21.2.2018 o  15:00. Deti sa 
poprihlasovali samé alebo navzájom. Boli 
dve kategórie detí: 1. stupeň a  2. stupeň. 
zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci. Hodnotenie 
mali na starosti pani vychovávateľka Zuzana 
Hobrľová, pani vychovávateľka Kvetoslava 
Lepotová, pán vychovávateľ Peter Birka  a 
pán  Dušan Švirik. To bola naša porota. 
Bodovať mohli od 0 do 10.   Ako prvé sa 
deti predstavili. Druhá disciplína bola 
prezentácia vlastnej aktivity. Tretia 
disciplína pre dievčatá 1.stupňa bola zapletanie vlasov a  pre 
chlapcov 1.stupňa stavanie najvyššieho komína z  kociek. Všetci na to mali za 1 minútu.   
Dievčatá 2. stupňa mali za úlohu navliecť niť do ihiel a  prišiť gombík na kúsok látky za dve 
minúty.
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… MISS školy 
Chlapci 2.stupňa museli spraviť za 1 minútu čo najviac kľukov. A to bolo všetko. Potom sa porota 
premiestnila do druhej miestnosti,  kde  spočítali body a  o  10 minút sa vrátili a mohlo sa 
pokračovať vo vyhodnocovaní. Pani učiteľka Fraňová a  pani vychovávateľka Horváthova 
rozdávali dievčatám korunky a  chlapcom šerpy. Vyhrali najkrajšie a  najšikovnejšie deti. Po 
korunovaní sa mohol ukončiť ceremoniál.  Bolo to  super zaujímavé aj zábavné popoludnie. 
            
           Ester Š.   8.r. NKS

Európsky deň 112 
V piatok ráno sme sa stretli v klubovni všetky deti, čo sme išli na výlet na letisko. Bolo nás 10. Išli 
sme s pani učiteľkou a s pánom učiteľom. Na autobus sme išli autobusom č. 61. Keď sme prišli, 
videli sme tam policajtov so psami, hasičské auto, sanitku a  policajné auto. Záchranári nám 
ukazovali, ako sa dáva prvá pomoc. Naučila som sa, že keď sa niečo stane, mám volať 112!  
Potom sme sa vrátili do školy. Tento výlet sa mi páčil. 
           Kristínka T. 3.r. E  

Princ Bajaja 
Jedného dňa sme išli s  pani učiteľkou do divadla. 
Princ Bajaja išiel do sveta. Prišiel do kráľovstva 
a  hneď sa s  princeznou spriatelil. Vtedy kráľovná 
matka dala rozkázať, že ten, kto zabije draka, ten si 
vezme princeznú za ženu. A  samozrejme, princ 
Bajaja vyhral nad drakom. Bola veľká svadba a Bajaja 
s princeznou žili šťastne, až kým nepomreli.  
       
      Simonka V.   6.r.

Anketa medzi žiakmi: 
Ako si bol/a/ spokojný/á/ so známkami na vysvedčení ? 
Bol som spokojný, mal som samé. / Ľuboško L/ 
Bolo to dobré.  /Jakub Č./ 
Neviem, nebola som v škole...Dostávam červené bodky a včeličky.  /Vivien/ 
Dobré! Samé jedničky! / Patrik J/ 
S vysvedčením som bol spokojný.  /Domčo M./

Martin Ď. IX.SP
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… Ako si bol/a/ spokojný/á/ so známkami na vysvedčení ? 
So známkami na vysvedčení som bol spokojný. /Ján F./ 
Bol som spokojný.  /Bohdan Š/ 
So známkami som bola spokojná.  /Regína K./ 
Bolo to fajn. Bol som spokojný.  /Samko N./ 
Super! /Adrián M./ 
Bola som nespokojná so známkou z matematiky, lebo si myslím, že to bolo 
nespravodlivé. /Rut .Š/ 
Bola som spokojná, mala som jednotku. /Nela H./ 
Som nie veľmi spokojný.  /Mário M./ 
Bol som veľmi spokojný.  /Jakubko H./ 
Bola som spokojná.   /Katka D./ 

V ktorom predmete by si sa chcel/a/ zlepšiť? 
Chcel by som byť dobrý v  informatike, v  matematike, v  slovenčine, v  pracovnom vyučovaní, 
skrátka chcel by som byť najlepší!  /Ľuboško L./ 
V čítaní.  /Vivien S./ 
V písaní.  /Patrik J./ 
Chcel by som sa zlepšiť vo fyzike a biológii.  /Domčo M./ 
Chcel by som sa zlepšiť na matematike.  /Ján F./ 
Najviac sa budem venovať angličtine. / Jakub Č./  
Chcela by som sa zlepšiť v matematike, slovenčine, v angličtine a vo fyzike.  /Regína K./ 
Chcela by som sa zlepšiť v matematike a v geografii. /Rut Š./ 
V biológii a v geografii.  /Samko N./ 
V matike.  /Adrián M./ 
V matematike a v logopédii.  /Nela H./ 
Chcel by som sa zlepšiť v matematike, chcem vedieť rýchlejšie počítať.  /Jakub H./ 
V matematike.  /Katka D./ 
Chcel by som sa zlepšiť v matematike a vo fyzike. /Bohdan Š./ 

Ktorý predmet je pre Teba obľúbený? 
Je to informatika.  /Ľuboško L./  
Moje obľúbené predmety sú informatika a pracovné vyučovanie. /Domčo M./ 
Telesná výchova a ešte výtvarná výchova.  /Vivien S./ 
Čítanie.  /Patrik J./ 
Môj obľúbený predmet je angličtina. /Ján F./ 
Mám rád matematiku.  /Samko Č./ 
Pre mňa je informatika super!!!!  /Samko N./

Elvírka Š. VI. ZŠ NKS
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… Ktorý predmet je pre Teba obľúbený? 
Mám rada všetky predmety.  /Rut.Š/ 
Výtvarnú výchovu. / Adrián M./ 
Môj obľúbený predmet je informatika.  /Jakubko H./ 
Mám rada telocvik.  /Nela H./ 
Matematika.  /Katka D./ 
Rád kreslím.  /Mário M./ 
Môj obľúbený predmet je biológia.  /Bohdan Š./ 

Prečo? 
Informatiku mám rád, lebo sa tam hráme.  /Ľuboško L./ 
Informatiku mám rád, lebo rád robím na počítači.  /Domčo M./ 
Rada vytváram niečo nové.  /Vivien S./ 
Rád mám hodinu, kde čítame.  /Patrik J/ 
Angličtinu mám rád, lebo tam nie sú dĺžne a mäkčene.  /Ján F./ 
Matematika je ľahká.  /Jakub Č/ 
Na informatike robíme zábavné úlohy.  /Samko N./ 
Mám rada všetky predmety, lebo ich učia múdri a dobrí učitelia.  /Rut Š./ 
Rád maľujem, lepím, strihám, rád robím pekné veci.... / Adrián M./ 
Počítač mám rád, lebo rýchlo rozmýšľa :-)  /Jakubko H./ 
Rada cvičím, behám, cvičím na kruhoch. / Nela H./ 
Lebo sa ju ľahko učím. / Katka D./ 
Rád vymýšľam...:-) / Mário. M./ 
Biológiu mám rád, lebo mi ide a bude to aj môj predmet na strednej škole.  /Bohdan Š./ 

Čím by si chcel/a/ byť? 
Chcel by som byť policajt.  /Ľuboško L./ 
Chcel by som byť programátorom.  /Domčo M./ 
Učiteľkou.  /Vivien S./ 
Youtuberom! Natáčal by som nové hry.  /Patrik J/ 
Chcel by som byť bežcom.  /Ján F./ 
Chcel by som byť stavbárom.  /Jakub Č./ 
Ja som o to tak veľmi  nerozmýšľala.  /Ruth Š/ 
Chcel by som byť zbierač OLO.  /Samko N./  
Chcel by som byť hasičom! Majú vlastné auto a sú dôležití.  /Adrián M./  
Chcem byť vedcom , lebo chcem vyrobiť stroje, ktoré pomáhajú nášmu svetu.  /Jakubko H./ 
Chcem byť modelka.  /Nela H./ 
Chcela by som byť učiteľkou, alebo predavačkou.  /Katka D./

Kolektív žiakov II.A ZŠ NKS



 

�9

BODKA                      APRÍL 2018

… Čím by si chcel/a/ byť? 
Chcem byť futbalista.  /Mário M/ 
Chcel by som byť opatrovateľom seniorov v domove dôchodcov.  /Bohdan Š./ 

Čo najradšej robíš? Aká je Tvoja obľúbená zábava? 
Najlepšia hra pre mňa lego. /Ľuboško L./ 
Najradšej sa hrám na PC.  / Domčo M./ 
Pozerám rozprávky a hrám sa s koníkmi a s bábkami v domčeku.  /Vivien S./ 
Rád sa hrám na tablete, pozerám nové hry na youtube. /Patrik J./ 
Moja obľúbená zábava je hrať golf, rád kreslím, alebo píšem.   /Ján F./ 
Rád sa hrám s legom.  /Jakub Č./ 
Najradšej športujem. Mám rada atletiku.  /Rut Š./ 
Rád pracujem a hrám sa na počítači.  /Samko N./ 
Najradšej kreslím a vymýšľam...:-)  /Jakubko H./j 
Rada jazdím na skateboarde. 
Rád sa iba tak hrám... /Mário M/ 
Najradšej navštevujem babkinu sestru v Dolných Orešanoch.  /Bohdan Š./ 
Rád hrám spoločenské hry.  /Adrián M./

Z  19. ročníka vedomostnej súťaže v jazykových zručnostiach a v matematike  
V jazykových zručnostiach sa väčšinou písali odpovede na otázky k prečítaným ukážkam.  
Žiakom robili najväčšie problémy nasledovné úlohy:   
(5. r.-0 %) Ktorým osobným zámenom by si nahradil postavy v nadpise: „Maťko a Kubko“? 
(6. r.-0%)  Vo vete: „Terezkin ocko nemá prácu, preto darček nekúpila, ale urobila sama!“,  
sú ukryté zvieratá. Nájdi ich a ich názov napíš.   
(7.r.-0%, 9.r.-0%)  Prečítaj vetu: „Jedna z najaktívnejších sopiek na svete je európska Etna.“,  
odzadu a nájdi v nej ukryté ženské meno. Napíš ho.  
(8.r.-0%)  Vo vete: „Rozplače sa ako malé decko, keď musí ísť namiesto brata po mlieko.“, je 
schovaná číslovka. Nájdi ju a napíš aká je to číslovka.
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K najúspešnejším úlohám v jazykových zručnostiach patrili: 
(5. r.-80%)  Vo vete:  „Terezkin ocko nemá prácu, preto darček nekúpila, ale urobila sama!“  
sú ukryté zvieratá. Nájdi ich a ich názov napíš.   
(6.r.-88%)  Napíš synonymum k slovu tatko.  
(7.r.-67%)   Akú hru sa hrajú ostrovy, ktoré sa niekoľkokrát objavia a zmiznú? 
(8.r.-90%)   Kto je autorom literárnej ukážky? 
(9.r.-84%)  Usporiadaj slová nasledujúcej vety: „Niektoré dievčatá čakávajú na autobusovej 
zastávke, aby jej mohli niesť do školy aktovku.“,  podľa abecedy. 

V matematike k najneúspešnejším patrili nasledovné úlohy:  
(5.r.–0%)    Rodina ide kupovať televízor za 480 €.  Pri pokladni zaplatili zálohu 120 € a zvyšok 
rozdelili v 6 rovnakých splátkach. Vypočítaj výšku prvej splátky. 

A. 360 €              B.  80 €            C.  60 €                    D.  600 € 

(6.r.-0%; 7.r.-5,6%, )   Napíš číslo, ktoré má 4 tisícky, 11 stoviek a 1 jednotku. 

A.    4011                    B. 41101              C.  40111                   D.4111 

(8.r.-0%, 9.r.-0%, 7.r.-33%, 6.r.-56%)  Delenec je 63, podiel je o 56 menší. Zisti číslo, ktoré je 

deliteľom.         A. 9                     B. 6                 C. 8                  D.   7 

K najúspešnejším úlohám v matematike patrili úlohy: 

(5.r.–100%, 6.r.–89%)    Jano mal 14 keksíkov. Niekoľko keksíkov zjedol a 8 ich ostalo. Vyber 
správny zápis:     A. 14 + 8 = □         B.  8 = 14 + □       C.  14-□ = 8      D.   8-□ = 14 

(9.r.–88%, 7.r.–83%, 6.r.–67%, 5.r.–50%, 8.r.–44%) 

Kostol postavili v roku 1869, je zapísaný rímskymi číslicami: 

A. MCDCCLXIX;         B.  MDCCCLXIX;        C.  MDCCCLIXX;       D. MCCCDLXIX
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V  minulom ročníku medzinárodnej súťaže sa na prvých miestach 
v matematike umiestnili: 

Kategória piatakov: 1. Adrián A.- Lučenec, 2. Gabriela H. - Valašské Meziříčí, 3. Karol S. - 
Bratislava Drotárska,  

Kategória šiestakov: 1. Richard I. - Bratislava - Hrdličkova, 2. Laura H. - Bratislava – 
Drotárska,  3. Patrik O. - Bratislava - Hrdličkova,  

Kategória siedmakov: 1. Dávid T. - Valašské Meziříčí,  2. Matěj N. - Praha,  3. Stela S. - 
Valašské Meziříčí,  

Kategória ôsmakov: 1. Filip G.- Bratislava, 2. Darina L.-Valašské Meziříčí, 3. Patrik Kvasňák 
- Kremnica,    

Kategória deviatakov: 1. Martin G.- Kremnica, 2. Michal P. - Kremnica, 3. Martina S.- Zlaté 
Moravce. 

V jazykových zručnostiach sa umiestnili na prvých miestach: 

Kategória piatakov: 1. Adrián A.- Lučenec, 2. Gabriela H. - Valašské Meziříčí, 3. Sára P. – 
Hradec Králové. 

Kategória šiestakov: 1. Richard I. - Bratislava - Hrdličkova, 2. Laura H. - Bratislava – 
Drotárska,  3. Peter Š. - Bratislava - Hrdličkova,  

Kategória siedmakov: 1. Dávid T. - Valašské Meziříčí,  2. Stela S. - Valašské Meziříčí, 3. 
Daniela P. – Bratislava Drotárska. 

Kategória ôsmakov: 1. Darina L.-Valašské Meziříčí, 2. Filip G.- Bratislava, 3. Timea S.- 
Prešov,    

Kategória deviatakov: 1. Laura H. - Nitra, 2. Renáta M. – Nitra, 3. Miriam L. Bratislava – 
Drotárska. 

Všetkým účastníkom súťaže držíme palce, aby úspešne zvládli čo najviac úloh, zadaní 
a príkladov z jazykových zručností i z matematiky.   

RNDr. Oľga Minárová, Oľga Minárová, predseda odbornej a organizačnej komisie súťaže 
Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 
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Pozri, aký dom som postavil!

Ja mám šesť! Ty máš koľko? maminka mi robí samé zdravé veci! 

Aha! To bude Olaf    

Deň zdravej výživy

Mikuláš  

Vianoce  

Výlet vláčikom

Kvietky

Lienky

 Motýle


