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ÚVOD 

Ahoj priatelia čitatelia 

       Ako ten čas neúprosne letí. Len nedávno sme zasadli do 

lavíc v novom školskom roku a už sú tu Vianoce.   

       Prichádzame s novým vydaním časopisu „INTRÁČIK“. 

Dôležitou vecou, ktorá by mala byť samozrejmou súčasťou  

tohoto časopisu je posolstvo, ktoré má motivovať našich 

čitateľov. Vieme, že štúdium   na stredných školách kladie  

čoraz väčšie  nároky na vás a preto sa snažíme vytvoriť čo 

možno najlepšie podmienky  pre štúdium, pre voľnočasové 

aktivity , sebarealizáciu a príjemnú rodinnú atmosféru v ŠI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                 

                

Čo nové nám pribudlo v ŠI 

             Neustála snaha zlepšovania podmienok  v ŠI, nám                           
prináša nové možnosti využívania voľného času a zlepšuje 
kvalitu života v ŠI. Bola zriadená miestnosť a vybavená 
zariadením pre virtuálnu realitu ,ktorú začali naplno využívať 
naši žiaci. 



 

 

 
 

Virtuálna realita 

 

Virtuálna realita (VR) sa realizuje každú stredu v rámci počítačového 

krúžku v školskom internáte v budove č. 21. Prostredie VR môže 

vytvárať predstavu skutočného sveta (box v ringu, šermovanie mečom 

podľa rytmu hudby, jazda na horskej dráhe, ocitnutie sa v oceáne a i.) 

a vytvára teda vizuálny zážitok, ktorý je zobrazovaný na obrazovke. Žiak 

si na hlavu nasadí VR headset, vezme do každej ruky ovládač a svojim 

pohybom určuje typ úkonu a jeho smer. 

 Mgr. Vladimír Krivjanský 

         

       Boli zrekonštruované a dovybavené kuchynky na jednotlivých VS. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Vo voľnočasovm  klube bol umiestnený nový 

biliardový stôl na skvalitnenie voľnočasových aktivít. 

Žiaci majú možnosť si vybrať z rôzne zameraných 

aktívne pracujúcich záujmových krúžkov v ktorých si 

rozvíjajú pod odborným vedením svoje vedomosti, 

zručnosti a zmysluplne využívajú svoj voľný čas. 

 

Novinkou medzi krúžkami je krúžok  JOGA, pod 

vedením Mgr. Patayovej. 

-Joga je učenie, ako poznať sám seba, ako získať 

telesné a duševné zdravie, ako žiť v mieri so sebou i s 

okolitým svetom. 

-Joga je dedičstvo minulosti a kultúra budúcnosti 

-Mladí, starí, ale i chorí či chorľaví môžu   

dosiahnuť cieľ ak sústavne cvičia jogu 

-Kde niet myšlienky, nebude ani činu, naplň preto 

mozog vysokými myšlienkami, najvyššími 

ideálmi, maj ich vo dne v noci pred očami a zrodia 

sa z nich veľké činy. 

 

           



 

 

 PRÍSPEVKY  NAŠICH  ŽIAKOV 

 
Sme dve dievčatá z jednej izby a zdieľame rovnaké názory, čo je veľmi 

fajn. Každá z nás, pred príchodom do internátu, mala obavy, bála sa aká bude 

jej spolubývajúca a či si budeme dobre vychádzať s vychovávateľkou. Časom, 

popri nových zážitkoch a skúsenostiach už vieme, že náš strach bol 

neopodstatnený. Zoznámili sme sa tu s množstvom nových ľudí, získali sme 

veľa priateľov a vznikli nové kamarátstva. K tomu nám pomohli aj 

celointernátne akcie, ako napr. opekačka, diskotéka, imatrikulácie, ktoré sa 

nás najviac týkali, pretože sme prváčky. A samozrejme rôzne iné spoločné 

aktivity. Počas týchto udalostí sme sa viac zblížili aj s našimi vychovávateľmi 

a vďaka tomu tu panuje rodinnejšia atmosféra. Okrem väčších akcií, si 

každodenný život spestrujeme spoločne stráveným časom v kuchynke, 

vylepšovaním si svojich zručností, hraním rôznych hier v spoločenskej 

miestnosti, inak nazývanej aj študovňa. Vieme, že ak nastane problém, alebo 

len potrebujeme pomoc a radu, môžeme sa kedykoľvek obrátiť na 

vychovávateľov, no i na ostatné decká. Možno to tu nevyzerá ako vystrihnuté 

z luxusného časopisu, ale to nie je podstatné, pretože všetci sa snažíme 

vytvoriť čo najpríjemnejšie prostredie. My dve môžeme za seba s istotou  

povedať, že sa nám to darí a sme rady, že sme sa rozhodli žiť práve tu. 

 

                                                          Michaela Eftimová a Olha Kryvonos 

 

 

Akcia , ktorú navrhla jedna pani vychovávateľka, sa nám podarilo zrealizovať 

pred odchodom na jesenné prázdniny. Zapojili sa chlapci aj dievčatá z ŠI – 

25. Počas dvoch týždňov sme zhromažďovali  potraviny a potrebné veci pre 

psíkov z útulku na Poliankach. Zhromaždili sme staršie, ale ešte použiteľné 

osušky a uteráky, ktoré už doma nepoužívame. Okrem toho sa nám celkovo 

podarilo získať 40 kg granúl, 25 kg cestovín a ryže. Aj naši dospeláci sa 

ponúkli pomôcť, a to tak, že naložili plné auto vyradenými paplónmi 

a teplými dekami. Z tohoto skutku sme mali veľkú radosť a hlavne dobrý 

pocit z toho, že sme pomohli opusteným psíkom v chladnom období. Táto 

akcia sa udiala 29.10.2019 v dopoludňajších hodinách. Veľká vďaka patrí aj 

zástupcovi riaditeľa pre VMV p. Axamitovi, ktorý sa ujal zodpovednosti za 

odvoz vyzbieraného materiálu na dohodnuté miesto. 

V takejto činnosti by sme radi pokračovali. 

 

                                                                                           Zuzana  Jelinková 

 

 



 

 

   Celointernátne aktivity-aj takto tu žijeme.   

 

                                                                                                                                                            

     Ako prvú akciu sme usporiadali obľúbenú zoznamovaciu opekačku a športový 

deň. Žiaci v súčinnosti s vychovávateľmi pripravili  drevo na ohník a špekáčky na 

opekanie. Po nesmelom rozbehu sa rozprúdila veľmi príjemná nálada a športovo 

spoločenské hry. 

 

 

Ďalšou už tradičnou akciou bola „IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV“ pod vedením 

p.Mgr Albertovej . 

 

 

 

 

 



 

 

Na Halloweensku párty sa žiaci veľmi tešili a prípravu masiek brali vážne. Po 

vyhodnotení masiek sa rozprúdila  veselá tanečná zábava  ktorú bolo ťažké ukončiť.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Trošku sme sa zapotili pri ZÁBAVNO – VEDOMOSTNOM kvíze

 

 

 

Pekné jesenné počasie sme využili na úpravu okolia ŠI. 

 

 

 

 



 

 

Blížiace sa najkrajšie sviatky roka sme si pripomenuli MKULÁŠSKOU PÁRTY 

vo voľnočasovom klube, rozdali sme si drobné sladké darčeky a rozprúdila sa 

príjemná  zábava.                            

 

 FUTBALOVÝ TURNAJ medzi internátmi. 

Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú futbalového turnaja bratislavských internátov 

a sú veľmi úspešní. Tak to bolo aj tento rok a vybojovali druhé miesto-gratulujeme.

 



 

 

 

Vážení čitatelia, 

 

Prajeme Vám krásne, pokojné, šťastné, veselé VIANOCE. 

Veľa zdravia, šťastia a síl do nového roku 2020. 

 

 

 

                                                                                                                                 Redakčná rada 



 

 

 


