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Časopis Školského klubu detí
Spojenej školy sv. Vincenta de Paul
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Január
– lyžovanie
– výroba darčekov na zápis
pre budúcich prvákov

Február
– karneval
Marec
– návšteva knižnice
– beseda s vydavateľom kníh
a časopisov
Apríl
– Krížová cesta v Marianke
– veľkonočné akcie pre deti
ponúknuté Ružinovským športovým klubom v areáli pri Štrkovci
Máj
– besiedka pri príležitosti Dňa matiek a rodiny
– Noc v škole - akcia pre odvážnych prvákov a druhákov, ktorí
sú možno prvú noc bez rodičov
Jún
– stretnutie so škôlkármi na školskom dvore pri hrách a súťažiach
– rozlúčková diskotéka na konci
školského roka a hry na školskom
dvore alebo v telocvični.

– Pasovanie prvákov - 27.9. na
sviatok patróna školy sv.Vincenta
de Paul
– privítanie nových detí v ŠKD,
deti plnia rôzne úlohy, prechádzajú rozprávkovou krajinou, na
koniec sú pasované za rytierov
ŠKD a dostanú malý darček
Október
– kurz plávania
– návšteva Domova dôchodcov
pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším
November
– korčuľovanie
– výroba adventných kalendárov
a svietnikov
December
– predaj vianočných výrobkov Vianočný jarmok
– Vianočná besiedka pre rodičov,
priateľov a známych
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A je to tu - práve držíte v rukách
váš nový časopis!
Že prečo váš? Lebo ste ho tvorili
a je o vás. Práve vy ste redaktormi
tohto čísla! Všetkým, ktorí aktívne
pomohli zaplniť jeho stránky patrí
veľká vďaka. Všetkým pani vychovávateľkám a všetkým žiakom.

Monika
Milí žiaci, skutočne ste nezaháľali! Vydolovali ste v sebe odvahu písať, kresliť, tvoriť..., aby ste mohli potešiť iných.
Časopis odráža váš život – život prvákov, druhákov, tretiakov, či štvrtákov na I. stupni SŠ sv. Vincenta de Paul na Bachovej.
Veríme, že tí, čo ho budú čítať, v ňom nájdu práve to, čo sa im páči a
čo ich bude zaujímať.

Betka

Marko
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Čo sa udialo
v Dominikánskej
republike

VI

Matúško

Kapitola I.
Vitajte v mojej Dominikánskej
republike. Ja – Dominika, moja
asistentka Christina a môj verný
pes Dasty vám porozprávame
jeden príbeh z mojej práce. Inak
keby niečo, som detektív. Počkajte ešte chvíľku, prosím. Musím si
zaliať kávu... Tak už som tu. Môžme začať.

Kapitola II.
17. október 1983. Práve som
oslavovala moje 20. Narodeniny.
Išla som von, a zrazu mi zazvonil
telefón. Zdvihla som ho. V telefóne sa ozvalo: „Haló? Je tam prosím
detektív?“ – „Áno,“ náhlivo som
odpovedala. – „Mohla by som sa
s vami stretnúť?“ – „Áno, pravdaže,“ súhlasila som. „Ďakujem.
Mohli by sme hneď?“ – „Och áno,
áno,“ čo sa mi zdalo zvláštne, no
súhlasila som. – „Tak na ulici Beachteatech 10. Za hodinu.“ – „Áno,
OK. Zatiaľ do počutia.“ – „Dopo.“
A takto sa to všetko začalo.

Adamko
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zbláznila, alebo... no veď viete.“
Tak som začala pátrať. A čo nevypátram? Zistím, že tá teta je
moja bývalá spolužiačka zo školy
Molly Smithová. „A ako sa volal
ten muž?,“ vyzvedám ďalej. „Prvý
bol Jerry,“ odpovedala Molly. „No
a ten terajší je Jerry tiež.“ – „OK,
tak ja teda pôjdem domov a dám
to celé dokopy.“
Filipko
Tak som sa unavená vrátila domov a dávala si všetko dokopy.No
nič nedávalo zmysel. Tak som
zašla za tým Jerrym – duchom. CŕKapitola III.
ŕŕn, zazvonila som. „Je tam Jerry?“
O pár minút som bola na mies- – „Áno, kto je?“ – „Som detektív
te. Pred jedným z domov stála a vyšetrujem.“ – „Urobil som niemierne vysoká, veľmi vystrašená čo?“ – pýtal sa muž. – „Nie. Len chteta. Vyšla som z auta. – „Pani Do- cem vedieť, či ste v rodine nemali
minika?“ – hneď sa spýtala. – „Áno, príbuzného, čo zomrel.“ – „Áno,
to som ja. Tak čo potrebujete?“ pred pár mesiacmi mi zomrel brat
– „No jedného dňa som spoznala Jerry.“ – „Jerry?“ – pýtam sa so zaveľmi milého chalana. Mali sme sa tajetným dychom. – „Áno, Jerry. Aj
už zobrať, no zomrel.
ja som Jerry. Rodičia nám dali také
Z toho som sa dostala, ale za- mená, lebo sme dvojčatá.“
čala som ho vídavať na ulici. Tak
A takto to celé dopadlo. Vysvitsom sa s ním dala do reči. Vôbec lo, že to boli dvojčatá s rovnakým
nevedel, kto som. Preto som si menom.
vás zavolala. Neviem, či som sa
Dominika a Johanka, 4. B
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etektív Yety. Mal na sebe čierne okuliare a čierny oblek. Jedného dňa sa vzbral riešiť únos dieťaťa. Dieťa bolo práve s oranžovým orangutanom v jadre zemegule. Zistil to od svojho veliteľa Žigmunda. Vybral sa tam hľadať dieťa. Našiel orangutana, ale dieťa nikde.
Aleniečo sa hýbalo v bruchu orangutana. A hovoril si Yety: „Čo to môže
byť? A že bz dieťa?“ A orangutan hovorí: „To je moja paprika, ktorú som
zjedol o pol dvanástej.“ A prišlo malé prasiatko aj s dieťaťom na chrbte.
A Yety vyriešil, že dieťa utieklo samo do lesa, kde stretlo oranžového
orangutana. Videli prasiatko. Tak ho sledovali, lenže v tej chvíli prasiatko nikde. Spadli do diery, ktorá viedla až do jadra Zeme. Keď vyriešil
úlohu, dieťa odniesol rodičom, vysvetlil im to a nechali si aj prasiatko.
Od veliteľa Žigmunda dostal zlatú medailu.
Dorotka Jelenčíková a Hanka Hronská, 4. C

O detektívovi Jimym
Bol raz detektív, ktorý mal základňu v Bostone. Raz jeden väzeň
i
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Ako vycvičiť draka
Jakubko
Hugo

Harry Potter
Melvin

Soﬁnka

Paulínka

Zlatovláska
Žofka
Ako vycvičiť draka

Matejko
Krtko
101 Dalmatíncov
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O sestričke Katke
Sestrička vždycky ide do kostola. Keď skončí svätá omša, ide do
školy. Učí náboženstvo. Učí 3.A,
3.B, 3.C, 4.A. Je veľmi milá a učenie
s ňou je zábava. Je aj družinárka
3.B. Každý piatok, keď prídeme
z dvora, zahráme si ping-pong. Minulý týždeň bola Posledná večera.
Sestrička priniesla: kurča namiesto
baránka, šalát namiesto horkých
bylín, nekvasený chleb bol pravý,
nastúhané jablká v tvare tehly
a Vinea nemiesto vína. Potom sme
to všetko zjedli.
Betka Hranáčová, 3.B

Jakubko

Myšiak Lajdák
Išiel raz myšiak Lajdák do
školy. Už-už sa chcel chystať,
no zabudol si slovenčinu. „Jáj,
zas si budem musieť kúpiť novú
Žiacku. Už sa mi tam nezmestia
poznámky.“ No zabudol si aj desiatu. „Jáj, v bruchu mi škvŕka.“
Už to nejako prežil. Nastal čas
obeda. Už si chcel myšiak Lajdák
nabrať polievku, no zastavila ho
kuchárka... „Milý synu. Kým si nedonesieš čip, nedostaneš obed.“
-- povedala a odišla do kuchyne.
– „Protivná kuchárka,“ zašomral.
Už sa s ním nikto nechel hrať. Napadlo mu, že mu asi neprinesie
šťastie, keď bude lajdák.
Nestaň sa lajdákom! Áno,
myslím teba!
Ela Čederková, 3. C

každého
rožku trošku
Z

Boli raz dve triedy, z ktorý
jedno dievča nechelo ísť do d
hej triedy. Potom však spozna
že v tej triede je super. Našlo
tam najlepšiu kamarátku a te
vám o nej niečo poviem.
Poznala som ju už dávno pr
tým, ale nevedela som, že ch
do tejto triedy. Tak sme sa potom
skamarátili. Je trošku hyperaktívna, ale mám ju rada. Vie pekne
kresliť, najmä zvieratá. Jej najlepší zážitok je, keď ju ich triedna
učiteľka pozvala na prespávačku
k nej domov. A to je koniec o jej
školskom živote. Nabudúce vám
povieme niečo o chalanoch.

Barborka

Lucka Wu, Lenka Sádovská, Emily
J

Barborka
Sophinka
Soﬁnka
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Je to zelená stajňa, červené seno a čierne kone.
Čo je to?
Veronika, 3, roč,

Zhora je to červené a zvnútra je to červené. (
)
Má to jednu nohu.
Má to deväť kamarátov.
Hádanky od tretiaka Maťka Ch.
1. Podľa vzoru nájdi skryté slová a zakrúžkuj ich.
PALMY ŠUMELI LUPY SKRYLI UMY DLÁŽKU ZLOMIL KAJAK
STOPY KÁVY STROM S LÍSTÍM MINÚ TANIERE TUPÝ RÝĽ
VEZMI JABLKO

Patrik

2. Jednu dvojicu slov použi vo vete.
Barborka L.

VYMAĽUJ SI!
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Ester
a Albatros

Škol
remesiel ÚĽU
Žiaci II.C, III.C, IV.A, IV.B, IV.C
C na
štívili v mesiacoch novembe
december Školu remesiel ÚĽUV
V
Regionálnom centre ÚĽUV v Br
tislave na Obchodnej ulici. Poča
hodiny a pol mohli deti nahliad
nuť do histórie remesiel, vyskúšať
a osvojiť si jednoduché remeselné
techniky v hrnčiarskej, tkáčskej,
drotárskej dielni alebo maľbu na
sklo.
Práca v dielňach sa konala pod
odborným dohľadom skúsených
lektorov. Deti najviac potešilo, že
jednotlivé výsledky svojej činnosti
si mohli zobrať domov a potešiť
nimi svoje okolie.

Klárka

Tanečná
škola
V decembri 2013 sme sa dozvedeli, že naše video „Flash mob“,
s ktorým sme sa zapojili do súťaže
Sporttube, získalo špeciálnu cenu
od predsedu poroty Chrisa Bryana Rone z tanečnej skupiny RDS
COMPANY. Preto hneď po polročných prázdninách sme boli pozvaní do sídla skupiny - Riverpark
dance school na workshop.
Deti pod vedením skúsených
tanečníčok nacvičili moderný
tanec s Vikou a neskôr hip-hop s
Adel. Na záver našej návštevy vystúpila skupina RDS Company.

Dianka
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Dňa 21.1.2014 navštívili žiaci prvého a druhého ročníka
predstavenie Ester a Albatros
v Bratislavskom bábkovom divadle. Hneď vo foyer divadla
deti privítala výpravkyňa vlakov
a jednotlivým triedam venovala
voľné vstupenky do Dopravného múzea. Rozprávka, na motív
rovnomennej knihy Hany Naglik,
sa odohráva v železničiarskom
domčeku, popri ktorom premávajú vlaky. Je to ideálne miesto pre
skvelé výlety Ester a jej deda Adama bez toho, že by vytiahli päty z
domu, či ruky z lavóra. Na putovaní s fantáziou ich sprevádzajú
Gróf Albatros a kocúr Petzwal.
Je dobre, ak po takej výprave
na nich čaká babka Eva. Aj keď
príbeh sa nečakanezauzlí, Ester
zistí, že všade je dobre, no medzi
svoji

Dalma

Soﬁnka

Veľkom
dobrodružstvo

Žiaci z II.A v piatok 13.12.
navštívili interaktívnu výstavu v
Detskom múzeu - Veľkomoravské
dobrodružstvo.
Ako žili, čo jedli a ako sa obliekali naši dávni predkovia?
Aképredmety používali a v akom
dome bývali?“ Odpovede na tieto
otázky našli deti v rolovejhre,pri
ktorej sa stali roľníkmiobývajúcimi polozemnicu, vyskúšali si
bežné činnosti a odevy Slovanov,
život slovanskéhoroľníka, vojaka
či kniežaťa. V tomto múzeu neplatí pravidlo „nedotýkať sa“, ale
práve naopak.
Po ceste v dávnych časoch ich
sprevádzal cestovateľ, ktorý im
porozprával všetko, čo sa o Veľkej
Morave dozvedel. Na pamiatku
dostali pracovný list, v ktorom
si vytvorili vlastný cestovateľský
denník.
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Tomáško

..a Slovo bolo u
Boha...

Začiatkom marca sa stretli najlepší recitátori tried 1. stupňa, 5. 6. ročníka a prímy v školskom kole
recitačnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín, aby zabojovali o svoj ďalší
postup. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách:
I. kategória: 1. - 3. ročník ZŠ,
II. kategória: 4.- 6. ročník ZŠ,
príma osemročného gymnázia.
V tomto roku príjemne prekvawww.vdp.sk pili a odvážne vystúpili prváci z
1.B triedy Jakub Herceg a Paulínka
Buzášová, ktorí obsadili 3. miesto
v próze.
Súťažiacim ďakujeme za pekné
výkony a postupujúcim držíme
palce! A kto teda postúpil? Mária
Soﬁnka
Péterová, Daniel Washek, Klára
Lukšicová, Anna Mrocková.
www.vdp.sk
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Už po šiesty raz mala naša škola
možnosť organizovať krajské kolo
recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u
Boha..., ktoré sa konalo 21.januára.
Súťaže sa zúčastnilo 5súťažiacich z 11 škôl celého kraja,
ktorí súťažili v štyroch vekových
kategóriach: od prvostupniarov
až po stredoškolákov. Najúspešnejší spomedzi našich zástupcov
boli Alžbeta Peruňská (1. miesto),
druhé miesto obsadila Nikola
Adamcová, tretie miesta získali
Lucia Solárová, Hana Bíliková. Srdečne gratulujeme!
Žiaci, ktorí skončili na prvých
miestach, postupujú do celoslovenského ﬁnále. Ďakujeme rodičom a sponzorom za poskytnuté
ceny pre súťažiacich.

Maxík
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Matúško
Matejko
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Andrejko

Zvieratká
Chamilla

Mám strašne rada zvieratká
a preto rada chodím do ZOO.
Cez letné prázdniny 2013 sme
boli v Česku v ZOO Dvůr Králové.
Bolo tam veľmi dobre a boli sme
aj v AUTOSAFARI. Veľmi sme si to
užili.

Natalka

Tatianka
Hanka.
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ZVIERATÁ?

Alex Ivan
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Dežkov papagáj
Dežko si kúpil papagája. No
papagáj hrozne nadáva, a tak ho
Dežko zatvorí do chladničky. No
po chvíli sa oňho začne strachovať a vyberie ho. Potom sa ho papagáj opýtal, či sa naňho Dežko
nehnevá. Nehneval sa. Papagáj
sa potom Dežka opýtal: „A za čo je
tam to kura?“

V

T

V
O
P
I
Soﬁnka

Kajka

Rybár

Janko a páv
Janko prvýkrát vidí páva a hovorí: „Jéj, tá sliepka práve kvitne!“

Veronika

ISKO

Policajti

Idú traja policajti a hovoria
Chváli sa pyšný rybár: „Včera
som chytil takú rybu, ako je moja si, čo bude na obed. Prvý povie:
ruka.“ – „Netáraj, taká špinavá ryba „Vajcia.“ Druhý nato: „Ja vaijcia
neznášam.“ Tretí dodá: „Ja vajcia
neexistuje.“
znášam.“ (Dávid B.)

V múzeu

Do múzea prišiel nový strážnik
a po prvom dni sa chváli riaditeľovi: „Pane, už som predal štyri obrazy!“ (Števko M.)

Tonko
Dorka

Janko Hraško

Jožko a päťka
„Jožko, čo tam gumuješ?“
– „Prosím, pán učiťeľ, veď ste mi
povedali, aby som si tú päťku
opravil.“

Viete, prečo Janko Hraško nemôže plávať? – Lebo by vyklíčil.

24

Martinko

Mucha a slon

U holiča

Z kaderníckeho obchodu sa
Ide mucha so slonom po mosozvalo:
„Au, odstrihli ste mi kúsok
te. Mucha hovorí: „Ej, ale dupoucha!“ – „To mi je ľúto. Mám okraje
cem!“ (Dávid B.)
trochu zarovnať?“ (Števko M.)
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McDonald‘s Cup
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka absolvovali v utorok 18. marca
základné kolo16. ročníka súťaže v
minifutbale McDonald‘s Cup,ktoré sa uskutočnilo na ZŠ
Železničná vo Vrakuni. V konkurencii troch základných škôl sa
nám z prvého miestapodarilo prebojovať do obvodového kola,ktoré sa uskutoční ešte v apríli. V obidvoch zápasoch sme vyhrali: so
ZŠ Železničná 5:1, so ZŠ Žitavská
19:3. Najlepšími strelcami nášho
tímu boli Július Bagin (6 gólov) a
Samuel Dorušiak (5 gólov).
www.vdp.s

Patrik

Futbal
Keď som prišiel prvýkrát do
futbalového tímu LP Domino,
otec ma chcel dať k starším, ale
bolo ich tam veľa. Na jar roku
2010 som teda išiel k mojim rovesníkom. Hneď prvý tréning ma
pozvali na zápas proti Malackám.
Vtedy som dal tri góly – tretí gól,
štvrtý gól a ôsmy gól.
Potom nám odišiel tréner Vlna,
o tri mesiace brankár Marián Longa. Ale tento rok som dal z obrany
23 gólov a zasa sa mi darilo.
Michal Šabo

Ako sme vytvorili FC
MDAD

Tomáško

Samko

Zuzka

Tonko.

Hokej
Mám rád hokej. Rád chytám.
Rád mám svoj klub a je to Ružinov.
Mám tam veľa kamarátov a som
šťastný.
Paťko M.
Matejko

Sme štyria kamaráti, ktorí sme
sa rozhodli trénovať futbal. Založili sme si futbalový klub FC MDAD
(Maťo, Daniel, Adrián, Dávid). Kapitán klubu je Dávid Brázda.
Prvý tréningový zápas sme
odohrali vo štvrtok 27.3.2014 na
našom školskom dvore. Takto to
všetko začalo... Držte nám palce.
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Barborka Loskotová

R ..... znamená pre nás
veľmi veľa.
R

N

1. Červené zviera žijúce vo vode
2. Čím si umývame ruky
3. Dievčenské meno
4. Rastie na ihličnatých stromoch
5. Čím striháme
6. Opak veľkého
Sára
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T
B A
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A

Na spolužiakoch
si cením K..........
1. Je teda poriadne tvrdý
2. Poradie písmen
3. Malý hlodavec
4. Meno dievčaťa na A
5. Meno chlapca na E
6. Opak slova nie
7. Iným slovom otec
8. Veľké zviera
9. Na čom jeme
10. Prvé písmeno v mene Viera
11. Rovnaké písmená v mene Oto

L .... je veľmi dôležitá.
1, Zviera s veľkou hrivou na L
2. To, čo tečie zo sopky, keď
vybuchne
3. Preosievame cez to múku
4. Keď sa poraníme, tečie nám
5. Prvé písmeno v abecede

Krížovky z tretiackej kuchyne

Ako sa volá najrýchlejšie
suchozemské zviera?
1, Prvý človek vo vesmíre sa volal Juri....
2. Kto naspieval pieseň Žijeme len raz?
3. Zavodňovať sa
4. Dopravný prostriedok
5. Morský živočích
6. Čo sa dá piť?
A. Masaryk
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Zuzka
Akcie skolského klubu .................. 2
Úvodník.............................................. 3
S ceruzkou v ruke ........................... 4
Akční detektívi................................. 6
Hrady a zámky ................................. 9
Z rozprávky do rozprávky..........10
Myšlienky z lavíc ...........................12
Z každého rožku trošku..............13
V lone prírody ................................14

Viki

Terezka

Domček, domček... ......................15
Rozmýšľavisko ...............................16
Z akcií školy.....................................18
Na kolesách ....................................21
Zvieratá ............................................22
Vtipovisko .......................................24
Športovisko.....................................26
Rozmýšľavisko – krížovky ..........28
Veselú Veľkú noc...........................30

Zahraj si...
Rozmýšľal si niekedy, že by si chcel chodiť na nástroj? Porozmýšľaj.
Napríklad na klavír. Na takom klavíri sa dá zahrať pekná skladba. Aj na
ﬂaute sa dá zahrať pekná skladba. Ak už chodíš na nástroj, skús si zahrať: „My sme sestry veselé.“

Kristínka
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Pasovanie prvákov

Z akcií
ŠKOLSKÉHO
KLUBU DETI

Plavecký výcvik

32

