
SPOMIENKA NA VIANOČNÉ DIELNE PRE VŠETKÝCH 

Od roku 2011 naši žiaci pripravujú vianočné dielne, ktorými robia radosť svojim 

znevýhodneným rovesníkom a deťom z MŠ. Nebolo tomu inak ani v minulom roku 15. 12. 2017. Ako 

obvykle akcii predchádzala príprava, zameraná nielen na nápady čo a ako, ale aj z čoho budeme robiť, 

pre nováčikov príprava zahŕňala aj rozhovory o tom, ako k týmto žiakom pristupovať. To že sme toho 

vymysleli a pripravili pomerne dosť, môžete vidieť vo fotogalérii. V deň D strach z neznámeho vystihla 

veta jednej z prváčok: „ Ja tam radšej ani nejdem!“ Druháci aj štvrtáci už väčšinou vedia, čo ich čaká, 

a vždy ma poteší, keď vidím, že už vedia, čo a ako si majú nachystať a že sú už takmer sebestační. Aké 

boli pocity našich žiakov 1. a 2. ročníka (z dotazníka) po akcii? 

Čo som videl(a)?  

• ľudí s rôznym postihnutím, ktorí sa správali úplne príjemne, veľa z nich nevyzeralo, že má 

nejaký problém 

• rôzne typy ľudí, s ktorými som doteraz nemala žiadne skúsenosti, mala som menšie obavy 

z komunikácie s nimi, ale postupne ma to prešlo 

• rôzne prípady, ktoré na mňa spočiatku pôsobili negatívne, ale postupne, ako sme nadviazali 

kontakt, som zistila, že sú to milí ľudia a celkovo mám pocit, že sme vytvorili príjemný kolektív 

• šťastné deti plné energie aj napriek hendikepu, boli šikovné, snaživé a zručné 

•ľudí, ktorí si vážia prácu, ktorú sme vynaložili na túto akciu 

• veľa nadšených tvárí, všetci, keď prišli, boli úplne v úžase, mala som pocit, že sa to všetkým 

páčilo, dokonca aj tí, čo naše dielne odmietali, sa postupne zapojili, keď aj nie do tvorivej činnosti, tak 

mali záujem dozvedieť sa niečo o našom vyučovacom procese, ako u nás prebiehajú vyučovacie 

hodiny, videli skúšanie zo SJL, telocvik v posilňovni, hodinu NEJ...  

 

Čo som sa naučil(a)? 

• odbúravať stres, hlavne sa nebáť hovoriť, taktiež mi tieto tvorivé dielne dali viac trpezlivosti, 

pretože som musela všetko viackrát vysvetliť 

• ako pracovať s takými deťmi, čo mi pomôže v budúcom povolaní 

• atmosféra bola iná – odlišná, boli tam osoby aj s vážnejším postihnutím,. dalo mi to veľký 

zážitok, mohla som nazrieť do ich sveta a počas tých pár hodín som sa naučila podať väčšiu 

trpezlivosť a byť viac empatická 

• zodpovednosti a vyšívať 

• povzbudiť ich, videla som, ako si vážia ten svoj život taký, aký je 

• šiť 

• že deti netreba do ničoho nútiť, ale vymyslieť pre nich novú aktivitu, ktorá ich zaujme 

• vyrábať brmbolce, vyťahovať z trúby medovníky len s látkou 

• že človek nepotrebuje veľa vecí ku šťastiu, že keď sa im človek venuje, odvďačia sa mu 

úsmevom, čo ma veľmi potešilo 

•šokujúce, naučila som sa pracovať s inými ľuďmi... 

 

Čo by som zmenil(a)? 

• nič, bol to príjemný program pre nás aj pre nich 

• dal by som občerstvenie pre deti (keksíky) 

• kávu, ktorá chutila ako voda 

•nič, nikto nepostával, všetci sa zapájali a spoločne sme si to užili 



•viac materiálu na výrobu, lebo mnohí ešte chceli vyrábať, ale vence už neboli 

Návštevníci prispievajú na použitý materiál a žiaci z Odborného učilišťa vždy dodajú aj 

polotovary na pozdravy, napečú perníky na zdobenie. Napriek tomu, vzhľadom  na sociálnu situáciu 

mnohých návštevníkov, vždy vďačne prijmeme akúkoľvek pomoc v podobe nití, bavlniek, gombičiek 

či farbičiek alebo papierov, ktoré už v našich domácnostiach nenájdu svoje využitie. Takže, ak budete 

upratovať a niečo zaujímavé nájdete, prineste do školy a možno tým niekoho o rok potešíte. 

 

Aká bola odozva u žiakov Odborného učilišťa na Dúbravskej ceste (z FB)? 

Ešte raz Vám i žiačkam chceme poďakovať za krásne strávený piatok. Učitelia i deti boli veľmi 
spokojní. Posielam odozvu na dnešnú akciu z facebooku, ak máte prístup pozrite si. Pekný víkend  
 
PaedDr. Soňa Gergelová, zástupkyňa riaditeľa 
 
Len Tvoj Kral pridal nové fotky (5) — s Romim Perneckým. Miesto: Dúbravka. 
3 h · Bratislava ·  

Veľmi dobre bólo tam 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miska Len Lackova pridal nové fotky (2). 
1 h ·  

Storočí deň dakujeme 

 

Organizátori:  celá 1. A a 2. C a výber žiakov zo 4. A a 4. C, t. j. celkovo 65 žiakov  

Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2, Bratislava 

 

Pozvaní hostia: žiaci Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, Bratislava  

(70 žiakov a ich 10 učitelia a majstri) 

  4 - 5-ročné deti z MŠ, Malokarpatské nám. 1, Bratislava  

(16 žiakov a 2 aučiteľky) 

 

       Mgr. T. Filová 

https://www.facebook.com/vlado.vrabcek.7?hc_ref=ARRTYPEwExaxfu0H6w_0MOAm09bzz19F4eKkltiIx-vP2BkCaonPqCM1c0XRVRpKwgs
https://www.facebook.com/vlado.vrabcek.7/posts/1154659548002539
https://www.facebook.com/roman.pernecky?hc_ref=ARRTYPEwExaxfu0H6w_0MOAm09bzz19F4eKkltiIx-vP2BkCaonPqCM1c0XRVRpKwgs
https://www.facebook.com/pages/D%C3%BAbravka/657778754338676?hc_ref=ARRTYPEwExaxfu0H6w_0MOAm09bzz19F4eKkltiIx-vP2BkCaonPqCM1c0XRVRpKwgs
https://www.facebook.com/vlado.vrabcek.7/posts/1154659548002539
https://www.facebook.com/pages/Bratislava-Slovakia/110507998976900
https://www.facebook.com/miskalen.jozkova?hc_ref=ARSYfvhSH6MTJyGnsijuwrcfo8eyv_oUSv3nTQwDnEYFfqaB1603kill2wqDgZShYvE
https://www.facebook.com/miskalen.jozkova/posts/508332069540822
https://www.facebook.com/miskalen.jozkova/posts/508332069540822

